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TIIVISTELMÄ

Tämän diplomityön tarkoituksena on laatia suunnitel-
ma korttelin uudelleen rakentamiseksi Japanin Tokion 
prefektuurin Musashinon kaupungin Kichijōjin kau-
punginosaan. Työllä on kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä 
tavoitteena on tutkia Japanissa virinnyttä Suomeen ja 
Pohjoismaihin kohdistuvaa innostusta kaupunkisuun-
nittelun ja arkkitehtuurin keinoin. Toisena tavoitteena 
on pohtia, minkä luonteinen olisi Tokiolle tyypillisten 
suurimittakaavaisten uudelleenrakennushankkeiden ja 
yksittäisen rakennuksen välille sijoittuva, ympäristönsä 
huomioon ottava ja sille lisäarvoa tuova kaupunkisuun-
nitteluprojekti. Kichijōji on tällaiselle hankkeelle sopiva 
ympäristö muun muassa siksi, että kaupunginosaan on 
sijoittunut jo monia Pohjoismaihin liittyviä toimintoja. 

Työssä on kaksi osaa: tutkimus ja suunnitelma. Tutki-
muksen tavoitteena on perehtyä suunnittelun kannalta 
keskeisiin aiheisiin. Niitä ovat japanilaisen ympäristön 
tärkeimmät piirteet, kuten arkkitehtuurin ja kaupun-
kisuunnittelun kysymykset ja luontosuhde, suomalai-
suuteen liittyvät mielikuvat ja kliseet sekä japanilaisten 
käsitykset Suomesta ja suomalaisuudesta. Tutkimus 
auttaa suunnittelijaa toimimaan japanilaisessa ympä-
ristössä, ja sen kautta nousee esille erilaisia teemoja – 
kahden eri kulttuurin kohtauspaikkoja – jotka muo-
dostavat pohjan suunnittelutyölle. Viisi teemaa ovat 1) 
hiljaisuus ja rentoutuminen, 2) hulluttelu, 3) hyvinvoin-
tiyhteiskunta, 4) koulutus ja 5) design.     

Työn toinen osa, suunnitelma, sijoittuu Kichijōjin 
keskustan luoteiskulmasta Hokuō-dōrin (”Pohjoismaa-
kadun”) varrelta valittuun suorakulmion muotoiseen 
kortteliin, joka on noin 75 x 90 metrin laajuinen. Kort-
telin alueelle sijoitetaan viisi eri toimintoa, jotka saavat 
inspiraationsa tutkimusosiosta: puisto, kirjasto, liiketilo-
ja, sentō eli kylpylä ja asuntoja. Toiminnot muodostavat 
omat kokonaisuutensa, jotka liittyvät yhteen typologi-
an, arkkitehtuurin ja yhtenäisten materiaalien kautta. 
Yhteensä korttelissa on noin 9 380 kerrosneliömetriä. 
Rakennukset sijoittuvat keskelle jäävän ”metsän” ympä-
rille niin, että niistä kaikista avautuu näkymä keskiosan 
luontoon. Julkisemmat toiminnot (kirjasto ja liiketilat) 
sijoitetaan korttelin vilkkaammalle eteläpuolelle kaup-
pakadun varteen, yksityisemmät toiminnot (asunnot 
ja sentō) hiljaisemmalle pohjoispuolelle. Vaadittavat 
pysäköintitilat sijoitetaan maanalaiseen, automatisoi-
tuun pysäköintilaitokseen.

Kaksi merkittävää kysymystä korttelin suunnittelun 
kannalta ovat erilaisten toimintojen vuorovaikutus ja 
liittyminen yhdeksi kokonaisuudeksi tiiviissä ympäris-
tössä sekä siirtyminen tilasta toiseen mielenkiintoisten 
tilasarjojen kautta, korttelin ulkopuolen vilkkaasta 
kaupunkitilasta sisäpuolen kerrosta alemmalle tasolle 
upotettuun rauhalliseen luontotilaan. Lopputuloksena 
on vetovoimainen, Suomen ja Kichijōjin imagoa Japa-
nissa kohottava korttelikokonaisuus, keitaanomainen 
puikahdus suomalaisuuteen keskellä suurkaupungin 
vilinää.
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ABSTRACT

This thesis aims to design an urban renewal project 
in the district of Kichijōji in Musashino City, Tokyo Pre-
fecture, Japan. The project shall follow a two-pronged 
approach. The first is a research on architecture and 
urban design as a means of reflecting the interest and 
enthusiasm shown by the Japanese towards Finland 
and other Nordic countries. The second is to develop 
an urban renewal scheme that works with the existing 
Japanese neighbourhood; scaled well between indi-
vidual buildings and the larger skyscrapers in Tokyo. 
Siting the project in Kichijōji compounds the program-
matic ambition as a number of functions related to 
Nordic countries are present in this area.

The thesis consists of two parts: a written research 
section and the design proposal. The purpose of the 
research section is to dwell deeper into questions 
relevant for the design. With a triad of considerations; 
from features of Japanese planning, such as ideas 
related to architecture, urban design, and the relation-
ship to nature; to images and clichés referring Finn-
ishness; to the perceptions that the Japanese people 
hold of Finland. The research section aids the designer 
in working within a Japanese context, and helps one 
to discover various themes that are at play when two 
different cultures meet – creating a thorough basis for 
the design. Following are five themes that the design 
proposal brews from; silence and relaxation, hulluttelu 
(“playfulness” or “silliness”), welfare society, education, 
and design.

 

The design proposal forms the second part of the the-
sis. The site is a rectangular block (approx. 75 x 90 m) 
located next to Hokuō-dōri (Nordic Street) in the 
north-western part of Kichijōji. Five different program-
matic functions are placed within this area; each being 
inspired by the themes isolated in the research – a 
park, a library, shops, a sentō (public spa), and apart-
ments. Each function is defined as a coherent whole 
and is linked with the others through typological rea-
soning and a common sense of materiality. The com-
bined floor area of the block is approximately 9,380 m2. 
The buildings are placed around a green heart left in 
the middle of the block such that each programmatic 
entity bears immediacy to nature. Furthermore, the 
functions are graded along a public-private axis. The 
public functions are placed on the livelier southern 
edge of the block facing the shopping street whereas 
the private functions line the quieter northern side. 
The required parking spaces are placed in an auto-
mated underground parking garage.

The design proposal aptly appropriates programmatic 
interaction in a densely built urban environment, and 
creates an enriching spatial gradient in contrast to the 
outside. With a floor being sunken a level below the 
rest of the city, the experiential pathway winds one 
through interesting and varied urban spaces. Like an 
oasis in the middle of a big city, the design floating on 
a Finnish undercurrent brings to limelight the profiles 
of both Finland and Kichijōji in Japan.
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計画概要

本修士制作は東京武蔵野市吉祥寺における都市再
開発計画である。本計画の目的としては建築都市デ
ザインを通して多くの日本人が持つ、フィンランド
をはじめとした北欧諸国への興味関心の考察、そし
て個別建物と超高層ビルなどの大開発プロジェクト
の中間に位置し、近隣の既存規模を考慮した都市
開発プロジェクトの進展、の二点を掲げている。以
上の状況や北欧諸国と関連したプログラムが吉祥
寺という場所において頻繁に見られることを鑑み、
東京都武蔵野市吉祥寺を本計画における最適な敷
地であると判断し設定した。

本計画は主に研究とデザインの二部構成となって
いる。 まず、第一段階である研究においては、日本
の建築都市デザインや自然との関係性といった建
築計画や周辺環境における最も重要な特徴、フィン
ランドやフィンランドらしさにおける観念や固定概
念、そして日本人がフィンランドに対して抱いている
認識、といった複数の項目に関してデザインに関連
する疑義を基に深く論じることを目的としている。ま
た、本研究では日本的文脈の中で活動するデザイ
ナーの一助となることと併せ、デザインの基盤を創
造する上で二つの文化の共通点となる様々な種類
のテーマを明らかにした。それらを以下に、1.静寂と
くつろぎ 2.hulluttelu(遊戯的楽しさ、奇妙さ) 3.福祉
社会 4.教育 5.デザイン といった五つのテーマとし
て位置づけることする。

次に、本計画の第二段階であるデザイン手法につ
いて言及する。計画敷地は吉祥寺北西部における

「北欧通り」の隣に位置する幅75メートル、奥行き
90メートルの街区である。敷地内には本研究から
導き出された公園、図書館、店舗、銭湯、アパートメ

ントといった五つの異なるプログラムを挿入した。
これらの機能は各ブロック内に納められ完全に独
立しながらも、タイポロジー、建物の構成、そして共
通の素材を通して建築的に結びついている。連結し
たブロックの延べ床面積は9,380平方メートル、ま
た建物中心部における余白部分が各戸に自然の眺
めを提供することで住戸は「森」の中に位置すること
となる。公共的機能はより活発な商店街に面した街
区南側端部に位置し、一方プライベートな機能は静
かな北側に、また必要とされる駐車場は自動地下
駐車場として敷地地下部に計画した。

本計画のデザインにおいて重要とされる二つの特
徴は、高密度化した都市環境において異なる機能
間で生じる相互作用、変容に富んだ都市空間にお
ける建物外部から内部へといった異なる空間での
経験を通した移動である。具体的には建物中心部
にある一階高分4メートルほど地上階より低くなっ
ている「森」空間を介した移動といった例が挙げら
れる。

この取り組みは個々の機能やそれらの根本的な解
決策を詳細な建築デザインを言及する前段におい
て、図式的論考を通し概略を提案することが可能で
ある。その結果として、本計画では日本におけるフィ
ンランドと吉祥寺双方の側面を持ち、フィンランドら
しさを源にした大都市中心部に位置するオアシス
空間のような、魅力的な全体像を確立することを期
待している。
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ESIPUHE

Lämmin kiitos kaikille diplomityön laatimista tukeneille.

Tähän diplomityöhön kuului kuukauden oleskelu Tokion 
Nishi-Ogikubossa huhti–toukokuussa 2014.

Käytettyjä ohjelmia ovat Word, ArchiCad, Rhinoceros, Ado-
be Photoshop, Illustrator ja InDesign.

Diplomityön nimi, Suomi-chō, viittaa suomalaiseen kortte-
liin tai kaupunginosaan. Japanin kielen sana machi / chō 
(町) on usein kaupunginosien nimissä käytetty pääte.

Kirjassa käytetyt kuvat ovat tekijän ottamia, ellei toisin 
mainita.

”Arkkitehtuuria on kahdenlaista, kokonaisvaltaista ja koko-
naisvallatonta.” – Aarne Nevanlinna
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再開発
Japanilaista kaupunkisuunnittelua luonnehtivat kaksi 
eri lähestymistapaa: toisaalta virallinen, hallinnon 
aloitteesta lähtevä maankäyttöön keskittyvä länsi-
maalaistyylinen kaupunkisuunnittelu eli toshikeikaku 
(都市計画) ja toisaalta pienimuotoinen, yhteisön 
tarpeista ja osallistumisesta lähtevä ruohonjuuritason 
machizukuri (町づくり). (Hein 2001, 221) Vaikka nämä 
lähestymistavat vaikuttavat täysin vastakkaisilta, mo-
lemmat ovat läsnä japanilaisissa kaupungeissa, jotka 
ovatkin käytännössä näiden kahden järjestelmän ja 
ajattelutavan yhdistelmiä: sekoitus moderneja alueita, 
joita luonnehtivat leveät kadut ja julkiset tilat, eroteltu 
liikenne ja pilvenpiirtäjät, sekä perinteisiä naapurustoja 
kapeine katuineen, sähköjohtoineen ja pienine taloi-
neen. (Hein 2001, 223) Machizukuri keskittyy perin-
teiseen kaupunkielämään pienine naapurustoineen; 
japanilaisen kaupungin perusyksiköitä ovatkin juuri 
lukuisat naapurustot, jotka liittyvät toisiinsa orgaanises-
ti. (Hein 2001, 221, 227) Viime vuosikymmenten aikana 
myös hallinto on kiinnostunut machizukuri-aloitteista 
ja integroinut niitä viralliseen suunnitteluprosessiin. 
(Hein 2001, 227)

Japaninkielinen kaupunkialueen uudelleenkehittämi-
seen ja -rakentamiseen viittaava termi on saikaihatsu 
(再開発, vrt. engl. urban renewal), yksi hallintojoh-
toisen kaupunkikehittämisen metodeista. Etenkin 
Tokiossa on aloitettu 1980-luvulta lähtien ja kiihtyvällä 
tahdilla jälleen 2000-luvulla lukuisia suurimittakaavai-
sia kehityshankkeita. (Shima 2007, 1) Nämä projektit 
pilvenpiirtäjineen ovat muuttaneet Tokion maisemaa 
huomattavasti ja osa niistä on ollut hyvinkin menesty-
neitä; tunnetuimpiin hankkeisiin kuuluvat esimerkiksi 
Roppongi Hills, Omotesando Hills, Yebisu Garden Place 
ja Tokyo Midtown. Hankkeiden luonne on vaihdellut 
huomattavasti, mutta suurin osa niistä on ollut yksityi-
sen sektorin suurhankkeita. (Shima 2007, 4)

1.1 SAIKAIHATSU

Opiskellessani Tokion taideyliopistossa vuonna 2011 
osallistuin neljännen vuosikurssin saikaihatsu-suun-
nittelukurssille. Suunnittelualueena oli noin 100 x 250 
metrin suuruinen tiiviisti rakennettu elävä viihdekort-
teli. Odotettu lähestymistapa oli purkaa kaikki alueen 
rakennukset ja suunnitella paikalle pilvenpiirtäjiä 
modernististen periaatteiden mukaan, ville radieusen 
hengessä. Kaikki opiskelijatyöt noudattivat tätä samaa 
kaavaa. Itseäni kiinnostivat pikemminkin alueen 
vähittäinen uusiutuminen ja pienemmät interventiot, 
joten lähestymistapani poikkesi huomattavasti muista 
opiskelijoista. Japanilaisen kaupungin vahvuuksiin, joita 
käsittelen myöhemmin luvussa 2.1.3, kuuluvat tällaisis-
ta saikaihatsu-projekteista poiketen juuri äärimmäinen 
diversiteetti, toimintojen sekoittuminen ja tiiveys, vähit-
täinen mutta nopeatahtinen uudistuminen ja inhimilli-
nen mittakaava. 

Näiden kahden ääripään, lähinnä yksityisen ja julkisen 
tilan rajapintaan keskittyvän machizukurin sekä suuri-
mittakaavaisen, modernistisen kaupunkisuunnittelun 
ja valtavien pilvenpiirtäjä-saikaihatsujen väliin jääviä 
hankkeita on Tokiosta vaikea löytää. Usein ne ovat 
suhteellisen pieniä, yhden toiminnon käsittäviä raken-
nusprojekteja. Muutama mielenkiintoinen esimerkki 
sijaitsee suositulla Daikanyaman alueella: monen 
vuosikymmenen kuluessa vähitellen rakentunut, Fu-
mihiko Makin suunnittelema eri toimintoja sekoittava 
Hillside Terrace, ja sen vieressä sijaitseva kaupallinen ja 
pienimittakaavainen Daikanyama T-Site. Esittelen täl-
laisia kohteita lähemmin luvussa 2.5. Minkälainen olisi 
kaupungin olemassa olevan mittakaavan ja rakenteen 
huomioon ottava, mutta kuitenkin ympäristölleen 
merkityksellinen ja lisäarvoa tuova uudelleenrakennus-
hanke? Tämän diplomityön ensimmäisenä tavoitteena 
on esitellä kysymykseen yksi mahdollinen ratkaisu.
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北欧Pohjoismaat (北欧, Hokuō) ja etenkin Suomi ovat olleet 
kovassa nosteessa Japanissa 2000-luvulla. Tälle Hokuō-
buumille on useita syitä, joita käsittelen tarkemmin 
luvussa 2.3, ja se on näkynyt käytännössä sekä Suomes-
sa japanilaisena turistivirtana että Japanissa erilaisina 
Suomeen liittyvinä liikkeinä ja tapahtumina. Suomi 
saattaa olla Japanissa muun maailman tilanteesta 
poiketen tunnetuin Pohjoismaa, ja suomalaisuuteen 
törmää Japanissa yllättävän usein erilaisissa yhteyksissä. 
Buumi kiteytyy useisiin brändeihin ja mielikuviin, jotka 
voidaan nähdä jo kliseinä: muumit, Marimekko, Iittala, 
joulupukki ja niin edelleen.

Asuessani Tokiossa törmäsin suomalaisuuteen lukui-
sia kertoja. Yleistymässä on suomen kielen käyttö eri 
tilanteissa: Kiitos-niminen vene ja parturi, ravintola 
Kurkku, SM2-liikeketjun suomalaisittain nimetyt vaa-
te- ja sisustuskaupat (”Ehkä söpö”, ”Minä perhonen”, 
”Olohuone”, ”Keittiö”), muumi- ja suomikahvilat sekä 
erilaiset näyttelyt. Asuntoni viereisessä galleriassa 
järjestettiin sattumalta usean viikon mittainen Lämmin 
joulu -niminen käsityötapahtuma, jota kansoittivat 
keski-ikäiset japanilaiset naiset ja jonka avauspäivänä 
sain kuulla perusteellisen luennon Kallion kahvilakult-
tuurista. Samanlaista Suomi-innostusta tuskin löytää 
mistään muusta maasta. Samaan aikaan myös Japani 
ja japanin kielen opiskelu ovat nousseet Suomessa 
suureen suosioon.

Ulkopuoliset tarkkailijat huomaavatkin Suomen ja 
Japanin välillä kulttuurien erilaisuudesta ja kaukaisuu-
desta huolimatta tietynlaisia yhteneväisyyksiä, kuten 
hiljaisuuden arvostuksen, pelkistetyn designin, erityis-
laatuisen luontosuhteen, länsimaista poikkeavan tavan 
kommunikoida ja tiettyjä yhteisiä piirteitä kielessä. 
Kuitenkin tapa, jolla japanilaiset näkevät Suomen (ja 
toisin päin) on aivan erityislaatuinen, ja japanilaisten 
mielikuvat suomesta poikennevat monissa tapauksissa 
todellisuudesta. Mikä japanilaisia viehättää suomalai-
sessa kulttuurissa? Tämän diplomityön toisena tavoit-
teena on tutkia suomalaisuuteen ja japanilaisuuteen 
liitettyjä mielikuvia arkkitehtuurin kautta. Millä tavoin 
japanilaisten suomeen liittämiä kliseitä voisi hyödyntää 
edellä kuvatussa kaupunkisuunnitteluhankkeessa ja 
minkälaista lisäarvoa ne voisivat tuoda japanilaiselle 
kaupungille ja yhteiskunnalle?

1.2 HOKUŌ
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吉祥寺
Suunnittelualueeksi valitsin kaupunginosan, jossa 
kaksi edellä esitettyä tavoitetta kohtaavat mahdolli-
simman hyvin: Kichijōjin (吉祥寺) alueen Musashi-
non (武蔵野市) kaupungissa Tokion prefektuurissa. 
Musashino on yksi Tokion prefektuurin länsiosan Taman 
alueen kaupungeista ja sijaitsee aivan Tokion ydinalu-
een (23 erillisalueen) länsipuolella Chūō-rautatielinjan 
varrella. Musashino on hyvin tiheään asutettu vauras 
ja pienikokoinen kaupunki, jonka pinta-ala on 10,73 
neliökilometriä (Geospatial Information Agency of 
Japan, 2013) ja asukasluku 142 119 henkeä (Musashi-
non kaupungin kotisivu, elokuu 2014). Kaupungin 
keskimääräinen asukastiheys on siis yli 13 000 henkeä 
neliökilometrillä. 

Kichijōji on Musashinon kaupungin keskusta-alue, 
joka on rakentunut vilkkaan Kichijōjin rautatiease-
man ympärille. Asemalla kohtaavat Japan Railwaysin 
Chūō-linja, joka liittää alueen nopeasti Shinjukuun ja 
Tokion päärautatieasemalle, ja yksityisen Keiō-yhtiön 
Inokashira-linja, joka johtaa Shibuyaan asti. Aseman 
eteläpuolella sijaitsee suosittu Inokashiran puisto 
lampineen ja eläintarhoineen, pohjoispuolella on vilkas 
liikealue baareineen ja tavarataloineen.

Kichijōji on Tokion lukuisten ensi näkemältä saman-
tyyppisten kaupunginosien joukossa erityislaatuinen. 
Se on valittu useana vuonna koko maan suosituim-
maksi asuinalueeksi. Syitä tähän lienee useita: kaupun-
ginosa on hyvin monipuolinen ja vilkas, mutta aivan 
keskusta-alueen ulkopuolella pienimittakaavainen ja 
viihtyisä, sen liikenne-yhteydet ovat hyvät, ja siellä si-
jaitsee laaja puisto, jollaisia on Tokiossa vähän. Kichijōji 

on siis sekä anzen (turvallinen), sumiyasui (helppo asua) 
ja miryokuteki (viehättävä, erityinen), jopa tyyppiesi-
merkki näistä japanilaisten arvostamista piirteistä. 
Tämän diplomityön kannalta Kichijōjin tekee mielen-
kiintoiseksi etenkin alueelle syntynyt Pohjoismaihin 
liittyvä toiminta, jota esittelen tarkemmin luvussa 3.1.2; 
Kichijōji lienee tällaiselle toiminnalle otollinen alue juu-
ri siksi, että monet samantyyppiset piirteet yhdistetään 
Japanissa juuri Pohjoismaihin. Erityisenä on mainit-
tava markkinointitarkoituksessa ”Pohjoismaakaduksi” 
(Hokuō-dōri, 北欧通り) nimetty kadunpätkä, jonka 
varrelta päädyin valitsemaan suunnittelualueeni.

Kichijōjin historiaa, nykytilaa sekä Suomeen ja Poh-
joismaihin liittyviä toimintoja tarkastelen lähemmin 
suunnitelman analyysiosiossa, luku 3.1.

1.3 SUUNNITTELUALUE: KICHIJŌJI
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日本の環境2.1 JAPANILAINEN YMPÄRISTÖ

Japanilainen kaupunkiympäristö, tilakäsitys ja luontosuhde 
poikkeavat huomattavasti suomalaisesta ja yleisemmin 
länsimaisesta perinteestä. Näiden eroavaisuuksien ymmär-
täminen on tärkeää paitsi yleisemmin Japaniin suunni-
teltaessa myös erityisemmin tämän diplomityön aiheen 
kannalta. Tässä osiossa tutkin lyhyesti kahta suomalai-
sesta näkökulmasta kiinnostavaa aihetta, japanilaista 
luontosuhdetta ja kylpykulttuuria, joilla on merkitystä 
japanilaisuuden ja suomalaisuuden leikkauspintoina, sekä 
yleisemmin japanilaista arkkitehtuuri- ja kaupunkirakenta-
misperinnettä.



26Näkymä japanilaiseen puutarhaan kivipaaden läpi, Ōyamazakin taidemuseo
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Japani on menettänyt suuren osan luonnonympäris-
töstään, ja etenkin Tokiossa, joka on kasvanut maailman 
suurimmaksi metropolialueeksi, luonto saattaa tuntua 
usein kaukaiselta. Kuitenkin japanilaisten suhde luon-
toon on auttanut muovaamaan heidän arvojaan ja es-
teettisiä käsityksiään. (Hayashi 2002, 34) Toisaalta myös 
luontokokemuksen puute tai vähyys Tokion kaltaisessa 
suurkaupungissa on merkittävä seikka ja muodostaa 
jyrkänkin kontrastin suomalaiselle ympäristölle.

Japanilaisen kulttuurin väitetään usein edustavan har-
monista luontosuhdetta, elämistä yhdessä luonnon 
kanssa. Esimerkeiksi nostetaan usein esteettisiä ilmiöi-
tä: vuodenaikoihin liittyvät festivaalit, kuten kirsikan-
kukkien katselu, yhdessä luonnon 
kanssa elävä perinteinen arkkiteh-
tuuri, mahdollisimman luonnon-
mukaisen näköisiksi suunnitellut 
puutarhat, mahdollisimman paljon 
raaka-aineiden alkuperäisiä ominai-
suuksia säilyttävä keittiö sekä kir-
jallisuuden ja taiteen luontoaiheet. 
(Saito 1985, 239)

Ennen 1800-lukua käsitettä ”luonto” 
ei japanin kielessä ollut, sillä luonto 
ja ihmisen elämä olivat yhtä; ym-
päröivään luontoon ei sisältynyt 
käsitystä erillisyydestä tai keinotekoisuudesta. Kään-
nöslainan shizen (自然) määritelmä poikkeaa jonkin 
verran alkuperäisestä luontokäsityksestä, minkä vuoksi 
sitä verrataan usein länsimaiseen luontonäkökulmaan. 
(Hayashi 2002, 34) Japanissa ihminen oli osa luontoa, 
länsimaissa siitä erillään: Anu Mannonen kirjoittaakin 
esseessään ”Tatuoitu ruumis: luonnon ja kulttuurin vä-
limaastossa”, että toisin kuin länsimaissa, japanilaisten 
luontosuhdetta ei määrittele dikotomisuus tai dualismi, 
vastakkainasettelu kulttuurin kanssa, vaan sen sijaan 
”symbioottinen sulautuminen luonnolliseen ympäris-
töön”. Toisaalta tämä lähestymistapa on käytännössä 
ollut ekosysteemille yhtä tuhoisa kuin länsimainen nä-
kökulma. Esimerkiksi Augustin Berque näkee, että ”japa-
nilaiset samastuvat luontoon tavalla, jossa ei tiedosteta 
ekosysteemin periaatteita eikä toimita niiden hyväksi.” 
(Mannonen 1995, 25) Tämän kulttuurieron selitetään 
usein olevan maantiede- ja ilmasto-olojen syytä: län-
simainen luontokäsitys sai alkunsa Lähi-idän karusta 
ja kuivasta ympäristöstä, japanilaiset ovat taas eläneet 
vehreiden metsien ja vesialueiden ympäröiminä. Luon-
to oli mysteerinen ja voimakas ympäristö, jonka kierto-
kulussa kaiken huomattiin olevan väliaikaista. (Hayashi 
2002, 35)

Luontosuhde
Lähtökohdan luontosuhteelle on antanut šintolaisuus, 
jonka mukaan jumalolennot (kami) ovat läsnä etenkin 
erilaisissa kauniissa luonnonmuodoissa; myöhemmin 
holistisuutta ja harmoniaa luonnon kanssa ovat pai-
nottaneet myös buddhalaisuus sekä kungfutselaiset ja 
taolaiset vaikutteet. Masaharu Anesaki (1973) huomaut-
taa: ”Both Buddhism and Shintoism teach that the things 
of nature are not essentially unlike mankind, and that 
they are endowed with spirits similar to those of men. 
Accordingly awe and sublimity are almost unknown in 
Japanese painting and poetry, but beauty and grace and 
gentleness are visible in every work of art.”

Antropologi Arne Kallandin mukaan ”japanilaiset kul-
turisoivat luonnon” esimerkiksi tai-
teen ja rituaalien keinoin ja siten 
kesyttävät sen, kun taas Conrad 
Totman väittää, että japanilaiset nä-
kevät luonnon lähinnä esteettisenä 
abstraktiona. (Mannonen 1995, 26) 
Yuriko Saitō kirjoittaa, että juuri ih-
misen ja luonnon ykseys on saanut 
japanilaisen kulttuurin arvostamaan 
luontoa esteettisesti. Suurten ja 
voimakkaiden luonnonilmiöiden 
kuten myrskyjen ja korkeiden vuor-
ten sijaan taide on keskittynyt ku-
vaamaan ”pientä, hellää ja intiimiä”; 

vuoristotkin kuvataan ystävällisinä ja lämpiminä, sa-
moin Katsushika Hokusain kuuluisa puupiirros suuresta 
aallosta ei aiheestaan huolimatta tuota katsojalle epä-
varmaa tai pelottavaa tunnetta. (Saitō 1985, 241–242) 
Saitōn mukaan japanilaiset identifioituvat luontoon 
kahdella tavalla, toisaalta tunteiden kautta ja toisaalta 
luonnon ja ihmiselämän väliaikaisuuden kautta. Japa-
nilaisessa kirjallisuudessa on pitkät perinteet tunteiden 
ilmaisemisesta viittauksilla luontoon. Esimerkki pitkälle 
viedystä tunneyhteydestä on käsite mono no aware (物
のあはれ), kokemus empaattisesta yhteydestä luon-
nonkohteiden tai -ilmiöiden kanssa. Vastaavasti monet 
suosituimmat aiheet taiteessa ovat lyhytaikaisia ilmiöi-
tä: sumu, sade, kaste, hyönteiset, kukat. Tämän vuoksi 
myös vuodenaikojen vaihtumiseen suhtaudutaan suu-
rella herkkyydellä. (Saitō 1985, 244–246)

Ykseys luonnon kanssa johtaa elämän hyväksymiseen 
vaikeuksineen ja kärsimyksineen; tyytymättömyys il-
maistaan luonnon kautta. Koska luonto on väliaikainen, 
ihmisenkään ei kannata surra ja tulee hyväksyä koh-
talonsa. (Saitō 1985, 249) Historioitsija Saburō Ienaga 
esittää, että luonto on toiminut Japanin historiassa us-
konnon tavoin, ja siitä on etsitty voimaa ja pelastusta. 

“Nature is alive and always 
changing. At the same time, 
we ourselves, watching nature 
change, are also changing day 
by day. Both nature and our-
selves are rooted in the same 
fated, ever-changing cycle 
of birth, growth, decline and 
death.” (Higashiyama 1977: 
Nihon no bi o motomete. 
Tokyo: Kodansha. S. 27. Viitattu 
Saitō 1985, 248)
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Toisaalta se on toiminut jo pitkään pakopaikkana kau-
punkielämän vilkkaudesta. (Mannonen 1995, 26)

Hayashin mukaan Japanin omaksuessa länsimaisen 
tieteen ja teknologian myös perinteinen luontosuh-
de on muuttunut, ja luontoa arvostetaan nykyään sen 
tuottaman hyödyn vuoksi; ihminen 
on joko luonnon yläpuolella tai riip-
puvainen siitä. (Hayashi 2002, 36) 
Keskeisessä asemassa nyky-Japanin 
luontosuhteessa ovat turvallisuus ja 
riskien hallinta: luontoa muuttavil-
la ja kahlitsevilla toimilla on pyritty 
hillitsemään luonnonmullistusten 
aiheuttamia tuhoja ja suojaamaan 
ihmishenkiä. Japani on geologises-
ti epävakaista aluetta, joka sijaitsee 
kolmen mannerlaatan törmäys-
kohdassa. Maassa on nykyään 60 
aktiivista tulivuorta, ja siellä rekiste-
röidään noin 5 000 maanjäristystä 
vuodessa. (Mannonen 1995, 6–7) 
Lisäksi tuhoja aiheuttavat taifuu-
nit, joiden aiheuttamat aineelliset 
vahingot saattavat varautumisesta 
huolimatta olla edelleen huomatta-
via. (Mannonen 1995, 9) 

Myös japanilaisten suhde tilaan ja aikaan on perintei-
sesti poikennut huomattavasti länsimaisesta. Keskeinen 
käsite on molempiin ominaisuuksiin viittaava ma (間). 
Pohjan tilakäsitykselle antoi šintolaisuus: pyrkimyksenä 
oli antaa näkyvä muoto erilaisille kosmosta asuttaville 
jumaluuksille, kameille, joita varten rajattiin ja pyhitettiin 
tyhjiksi jätettyjä tiloja – tila uskottiin siis perusolemuk-
seltaan tyhjäksi. Myös kiinteät esineet sisälsivät tyhjää 

tilaa, ja niiden ajateltiin voivan ottavan vastaan kamin. 
Tämän vuoksi tila ”käsitettiin [...] identtiseksi niiden ta-
pahtumien ja ilmiöiden kanssa, jotka siinä sattuivat, eli 
tila tajuttiin vain suhteessa ajan virtaan.” Arkkitehtuurissa 
tämä johti Kiinasta omaksutun symmetriajärjestelmän 
muunteluun. Esimerkiksi palatsiarkkitehtuurissa raken-

nusmassat liitettiin toisiinsa kulmit-
tain, niin että rakennukset säilyttivät 
frontaalisuutensa mutta muodos-
tivat vinoakselilla eri tasokerroksia 
– samoin buddhalaiset temppelit 
sijoitettiin vinon akseliston mu-
kaisesti kumpuilevaan vuoristoon. 
Samankaltainen tilan jäsennys ei 
”absoluuttisessa ajassa ja tilassa” ole 
mahdollista. (Isozaki 1981)

Erilainen tilakäsitys ja luontosuh-
de heijastuvat myös puutarhatai-
teeseen: japanilainen puutarha 
”avautuu parhaiten niille, jotka ky-
kenevät kokemuksellisesti tavoitta-
maan muokatun luonnon ytimen”. 
Puutarha ei ole minän ulkopuolelle 
kuuluvaa tilaa, vaan pikemminkin 
katselijan sisässä. Luonnollisuus 
puutarhassa on viitteenomaista. 

(Mannonen 1995, 27) Hallitsevaa akselia ei ole, vaan 
puutarha korostaa erilaisia luonnon vertauskuvia tai 
mikrokosmoksia. Näkymät levittäytyvät ja häipyvät vuo-
rotellen: tila on tarkoitettu vaelteluun. (Isozaki 1981)

Hasegawa Tōhaku (長谷川等伯) 1539–1610
Männyt – oikeanpuolinen sermi (松林 図・右隻) 
Tokion kansallismuseo, ei tekijänoikeutta.

”Länsimaisen käsityksen mu-
kaan avaruus on kolmiulottei-
nen ja neliulotteinen maailma 
johtuu siitä että tilaulottuvuuk-
siin on lisätty aikaelementti. 
Japanilaisen ajattelun mukaan 
taas tila, avaruus, muodostuu 
yksinomaan kaksiulotteisista 
”faseteista”, tasoista. Syvyys 
saadaan aikaan kaksiulottei-
sia tasopintoja yhdistämällä. 
Näiden tasojen välistä tilaa mi-
tataan aika-asteikolla (virtauk-
silla). Japanissa siis katsotaan 
että neliulotteinen avaruus on 
kahden kaksiulotteisen tason 
ja kahden aika-asteikon yhdis-
tämisen tulosta.” (Isozaki 1981)
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Dōgo onsen Matsuyamassa Shikokulla on yksi Japanin vanhim-
mista ja tunnetuimmista kylpylöistä. Se toimi yhtenä inspiraatio-
na Hayao Miyazakin elokuvalle Henkien kätkemä. 

Eräs Japania ja Suomea yhdistävä tekijä on kylpykult-
tuuri. Juha Pentikäisen toimittamassa teoksessa Löylyn 
henki: kolmen mantereen kylvyt vertaillaan suomensu-
kuisten kansojen saunaperinnettä japanilaiseen furoon 
ja intiaanien inipiin. Pentikäinen kirjoittaa, että ”sauna 
tuntuu olevan osa suomalaisten luonnollista minuut-
ta” ja suomalaista vieraanvaraisuutta, yksi suomalaisen 
identiteetin punnuksista. Kolmea kylpyperinnettä yh-
distävät paitsi yhteisöllinen kokeminen ja vieraanvarai-
suus myös sisäinen puhdistautuminen ja pyhän koke-
mus. (Pentikäinen 2000, 8) 

Furo toki eroaa suomalaisesta saunasta monella taval-
la, vaikka sen alkuperä onkin samantyyppinen. Nykyisin 
kylpemiseen kuuluu upottautuminen noin 40–42-as-
teiseen veteen, mutta alun perin furo on viitannut pi-
kemmin höyrykylpyyn, jota harrastettiin kallioluolissa tai 
maakellareissa; samanlainen tapa on ollut myös Korean 
niemimaalla. Myöhemmin höyrykylpyjä otettiin budd-
halaisissa temppeleissä erityisissä saunan kaltaisissa hi-
koiluhuoneissa. (Pentikäinen 2000, 64–65) Kylvyn tarkoi-
tus on ollut peseytymisen lisäksi myös sairauksien hoito 
ja uskonnollinen puhdistautuminen, kegaren eli pahan 
olotilan pois ajaminen (kiyome). (Pentikäinen 2000, 71, 
73) Kylpemisen väline vaihtui vähitellen kuumasta höy-
rystä (湯気, yuge) kuumaksi vedeksi (yu). Yu tarkoittaa 
oikeastaan vettä, joka sisältää erityistä voimaa, ja myös 
hyvin kylmää vettä voidaan nimittää yuksi. Sanan yuge 
toinen osa ge on alun perin ääntynyt ki, joka viittaa elä-
vään henkeen (vrt. löyly). (Pentikäinen 2000, 73)

”Monet japanilaiset pitävät kylvystä, jonka yu on lähes 
sietämättömän kuumaa. Kuumuuden sietämisen hur-
ma tuntuu vapauttavan henkisistä paineista.” – Masato-
mo Yamaguchi (Pentikäinen 2000, 74)

Nykyisin Japanissa on pääosin kolmen tyyppisiä kylpyjä: 
kotifuro, julkinen kaupunkikylpylä sentō ja kuumat läh-
teet (onsen), joista suurin osa sijaitsee vuoristossa. Lisäk-
si maahan on rakennettu erilaisia health centre -vapaa-
ajankeskuksia, joissa aikaa vietetään kauemmin kuin 
arkisemmissa sentōissa. (Pentikäinen 2000, 74–76, 80) 
Ensimmäinen sentō aloitti toiminnan Edossa vuonna 
1591. Nykyään naiset ja miehet kylpevät sentōissa eril-
lään. Kylpemiskulttuuriin kuuluu tarkka peseytyminen 
ennen yhteiseen kylpyyn astumista. (Pentikäinen 2000, 
80) Suomalaisten julkisten saunojen tavoin sentōiden 
määrä on laskenut kotikylpyjen yleistyessä, mutta niitä 
on edelleen suhteellisen runsaasti (Tokiossa noin 1 400). 
(Pentikäinen 2000, 128) 

Eräs kylvyn muoto on ulkoilmakylpy (rotenburo), jollaisia 
on useimmiten kuumilla lähteillä. Tällaisessa paikassa 
kylpijä voi kokea yhteyttä luonnon kanssa, ja Hokkaidōn 
yliopiston professori Takashi Irimoton mukaan ”[f ]uros-
sa kylpemistä voi myös pitää tapana palata luontoon 
[…] kesken arkisen aherruksen voi hetken ajaksi saa-
vuttaa ekstaasinomaisen minuudettomuuden”, kuten 
japanilaisessa puutarhassa tai teeseremonian aikana. 
(Pentikäinen 2000, 71)

Myös Japaniin on rakennettu saunoja 1960-luvulta saak-
ka; varhaiset kaupalliset saunat poikkesivat kuitenkin 
täysin suomalaisesta saunasta. Sauna on nähty useim-
miten terveydenhoidon ja laihduttamisen välineenä, 
vähemmän kylpemisen ilon kannalta, mutta 1990-lu-
vulta lähtien japanilainen saunakulttuuri on muuttu-
nut suuresti; ”nyt on alettu vaatia aitoa saunaa”, joka 
on mahdollisimman lähellä suomalaista. Rio Numajiri 
kirjoittaa, että ”kun saunomista vertaa länsieurooppalai-
seen kaakeli- tai posliiniammeiden kylpykulttuuriin, se 
pikemminkin tuntuu olevan hyvin lähellä japanilaista 
kylpemiskulttuuria. Myös sauna luo omalaatuisen tilaes-
tetiikan ja saunominen sisältää runsaasti aistimukselli-
suutta.” (Pentikäinen 2000, 132–136)

Sauna ja furo
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Japani urbanisoitui hyvin nopeasti 1900-luvun kulu-
essa, nopeammin kuin muut suuret kehittyneet maat, 
ja nykyään noin 80 prosenttia maan väestöstä asuu 
kaupungeissa. Tokio on 40 miljoonaa lähentelevällä 
asukasluvullaan yksi maailman suurimmista kaupun-
kialueista; valtava Tyynenmeren rannikon megalopolis 
ulottuu sieltä länteen Kyūshūlle saakka. Kaupunkialueet 
sitoo toisiinsa maailman ”paras ja raskaimmin liikennöi-
ty rautatiejärjestelmä”, jonka rakentamisesta huolimat-
ta autoistuminen on johtanut lisääntyviin ruuhkiin ja 
tilanpuutteen vuoksi korotettujen moottoriteiden ra-
kentamiseen kaupunkialueille. (Sorensen 2002, 1) Kau-
pungistuminen ei kuitenkaan ole Japanissa uusi ilmiö, 
vaan kaupunkielämällä on maassa 
vuosisatojen perinteet; kaupunki-
laitos sai alkunsa jo Nara- (710–794) 
ja Heian-kausilla (794–1185), ja 
feodaalikaudella urbaani kulttuuri 
saavutti huippunsa Edossa, jossa oli 
1700-luvun puolivälissä jo miljoona 
asukasta. (Karan 1997, 12–15)

Toisin kuin länsimaissa, kaupunki-
ympäristön kauneus ei ole koskaan 
ollut merkittävä tekijä japanilaisessa 
rakentamisessa: kaupungista usein 
käytettyjä positiivisia adjektiiveja 
ovat sen sijaan pikemminkin an-
zen (安全, turvallinen), sumiyasui 
(住みやすい, helppo asua) tai 
miryokuteki (魅力的, viehättävä, 
erityinen). (Hein 2001, 224) Myös 
japanilaisen kaupungin perinteinen 
perusyksikkö machi (町 tai 街), naa-
purusto, poikkeaa ajattelutavaltaan 
länsimaisesta. Perinteisesti machi 
keskittyi kadun ympärille: katu oli 
kiinteä osa ympäröivää kaupunki-
rakennetta, toisin kuin eurooppalaisissa tai amerikkalai-
sissa kaupungeissa, joissa se muodostaa pikemminkin 
yhden laajemman kaupunkialueen suonista. Machi on 
ydinluonteeltaan sosiaalinen tila ilman tarkkoja rajoja, 
usein paikka tietynlaiselle elämäntavalle tai yhteisölle. 
Kaupunki laajempana yksikkönä ei ole ollut japanilaises-
sa ajattelussa yhtä tärkeä tekijä kuin länsimaissa; japa-
nin kielen sana ”kaupunki”, toshi (都市), keksittiin vasta 
1800-luvulla Meiji-restauraation myötä. Naapurustojen 
– sosiaalisten yksikköjen – sijaan länsimaista kaupunkia 
määrittävät pikemminkin infrastruktuuri, julkiset tilat ja 
tärkeät julkiset rakennukset, kaupunkitaiteelliset tekijät. 
(Hein 2001, 224–225) Shuji Takashina onkin todennut, 
että länsimaissa tila nähdään yhtenäisenä ja konver-
genttina, Japanissa pluralistisesti, lukuisten toisistaan 

Japanilainen kaupunkiympäristö

eriävien ja toisiinsa liittyvien palasten yhteenliittymänä. 
Japanilainen kaupunki onkin kasvanut orgaanisesti eri-
laisten ytimien ympärille ”ilman käsitystä kokonaisuu-
destaan”. (Bognar 1990, 16) 

Sorensenin mukaan japanilaiset kaupungit muistutta-
vat ensi silmäykseltä yllättävän paljon länsimaisia kau-
punkeja teräs-lasirakennuksineen, uusine autoineen, 
ruokakauppoineen, ostoskeskuksineen, pikaruokara-
vintoloineen, huoltoasemineen ja mainoksineen ja tut-
tuine logoineen, mutta todellisuudessa niiden rakenne 
eroaa länsimaisista kaupungeista perustavanlaatuisesti. 
Ehkä merkittävimmät erot ovat eri toimintojen inten-

siivinen sekoittuminen ja laajat 
suunnittelemattomat kaupungis-
tuneet alueet. Vaikka maankäytön 
suunnittelu aloitettiin japanilaisissa 
kaupungeissa jo vuonna 1919, kaa-
voituslainsäädäntö on ollut löyhää. 
Monet pitävät juuri tätä japanilais-
ten kaupunkien elinvoimaisuuden 
syynä. Kaupungin sallitaan muuttua 
spontaanisti, ja kaiken kokoisiin uu-
siin rakennuskohteisiin sisällytetään 
tavallisesti erilaisia toimintoja. (So-
rensen 2002, 2–3) Matherin mukaan 
japanilaisen kaupungin tärkeimmät 
piirteet ovat tyhjien maa-alueiden 
vähyys, toimintojen sekoittuminen, 
tiiviys, hyvin tarkka järjestys ja puh-
taus. (Karan 1997, 41) Tokiolle luon-
teenomainen piirre on rakennusten 
lyhyt elinkaari: kaupunki on tuhou-
tunut kokonaan kahdesti viimeisen 
sadan vuoden aikana ja rakennuksia 
puretaan jatkuvasti uusien tieltä. Ke-
hityspaineet ovat hyvin voimakkaat. 
Waley kutsuukin Japania arkkityyp-

piseksi rakentamisesta eläväksi valtioksi (土建国家, do-
ken kokka).  (Brumann 2012, 150)

Tämä intensiivinen kehitys on johtanut toisaalta elin-
voimaisiin, tiiviisiin ja visuaalisesti äänekkäisiinkin kau-
punkikeskustoihin ja asuinalueisiin, joita leimaavat 
inhimillinen mittakaava kapeine katuineen ja pienine 
liikkeineen sekä tehokas tilankäyttö; tällaiset kaupun-
ginosat ovat esimerkki sellaisesta ympäristöstä, jota 
Jane Jacobs puolusti klassikkoteoksessaan The Death 
and Life of Great American Cities (1961). Formaalilla kau-
punkisuunnittelulla on ollut vain pieni rooli näiden 
ympäristöjen synnyssä. Sorensen toteaa, että Japanin 
tapauksessa monet parhaimmista kaupunkiympäris-
töistä ovat niitä, jotka ovat vähiten suunniteltuja, ja mo-

”This urban energy is visibly 
amplified by the lack of controls 
over outdoor signs, so that the 
exteriors of buildings are often 
plastered with all manner of 
cheerful flashing neon, and the 
dense overhead wirescape adds 
to the confusion, as thickets 
of cables seem to shoot in all 
directions and at many different 
levels. The crowds of well-
dressed shoppers and business-
men rushing to and from the 
main station, the stacks of tiny 
restaurants in skinny buildings 
10 stories high, the enourmous 
congregations of shops and 
offices linked together by imma-
culate subway systems under-
ground and gleaming elevated 
expressways overhead, all affirm 
the urban vitality of modern 
Japan.” (Sorensen 2002, 3)
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Uutta, korkeaa aluerakentamista Jokohamassa

Perinteistä kaupunkiympäristöä Nezun kaupunginosassa Tokiossa. Yanakan–Nezun–Sendagin alueella (Yanesen) on toiminut 
1980-luvulta lähtien aktiivinen machizukuri-liike.
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net huonoimmista niitä, joita on suunniteltu runsaasti. 
Suunnitellut alueet ovat yleensä olleet lähinnä tärkeitä 
kauppa-alueita, suurimittakaavaisia teollisuusalueita tai 
suuria aluerakennettuja lähiöitä, kaikki muu rakentami-
nen on suunnittelematonta. (Sorensen 2002, 3–5)

Bognar toteaa, että ”kaikki Japaniin liittyvä voidaan 
ymmärtää japanilaisen kaupungin taustaa vasten”; län-
simaisen tarkkailijan näkökulmasta kaupunkiympäris-
tö on ”so extensive and overwhelming that any prior 
knowledge of Japan demands radical reinterpretation”. 
Sille luonteenomaisia piirteitä ovat rakennetun ympä-
ristön muodostavien elementtien, joista suuri osa ei 
ole arkkitehtuuria, radikaali heterogeenisyys ja tiiveys. 
Bognar kutsuu kylttien, merkkien, symbolien ja muiden 
graafisten elementtien kokonaisvaltaisuutta ”progres-
siiviseksi anarkiaksi”. Roland Barthes onkin nimittänyt 
Japania ”merkkien valtakunnaksi”. Nämä elementit eivät 
muodosta visuaalisesti yhtenäistä ympäristöä, joka olisi 
järjestetty näennäisen rationaalisten periaatteiden mu-
kaan. Kaupungin hahmottamista vaikeuttavat selkeän 
keskustan puute ja labyrinttimaisuus: vierailija kokee 
kaupunkiympäristön epämääräisenä ja ei-pysyvänä. 
Barthes havainnoi: ”This city can be known only by an 
activity of an etnographic kind: you must orient yourself 
in it not by book, by address, but by walking, by sight, 
by habit, by experience; here every discovery is intense 
and fragile, it can be repeated or recovered only by me-
mory of the trace it has left in you.” (Empire of signs s. 36, 
siteerattu Bognar 1990, 14)

Koska japanilaista rakentamista ovat leimanneet puu- 
ja paperimateriaalien käytöstä johtuva keveys, jatkuva 
uudelleenrakentaminen, väliaikaisuus ja muuntuminen 
sekä lukuisat luonnonkatastrofit, kaupunki on hahmo-
tettu pikemminkin symbolien ja merkkien kautta, ei 
niinkään pysyvän fyysisen ympäristön, jota merkit ym-
päröivät. Toisaalta tämä perinteinen kaupunkiympäristö 
eroaa radikaalisti nykyisestä kaupungista, jonka merkis-
tö on redusoitu pelkiksi välineiksi, mainoksiksi, joiden 
perimmäinen tarkoitus on kuluttaminen. (Bognar 1990, 
16–17)

Sorensen kritisoi useita japanilaisen kaupungin piirtei-
tä. Erityisen ongelmallisia ovat hänen mielestään kau-
punkien laajat reuna-alueet, jotka kehittyvät edelleen 
suunnittelematta. Näillä alueilla tärkeää infrastruktuuria, 
kuten teitä, puistoja ja viemäreitä on jätetty rakentamat-
ta. Alueiden kapeat tiet ruuhkautuvat, teillä ei ole jalka-
käytäviä ja maan korkea hinta estää julkisten tilojen tai 
laajempien viheralueiden rakentamisen. Ongelmia ovat 
myös asuntojen kalleus ja huono laatu sekä pitkät työ- 
ja koulumatkat. (Sorensen 2002, 4–5) Syitä vähäiselle 
suunnittelulle ovat etenkin maan kansalaisyhteiskun-
nan aina 1990-luvulle saakka jatkunut heikkous, Edo-

kaudelta perityt hyvin toimivat kaupunkimallit ja se, että 
poliitikot ovat painottaneet elämänlaadun kohottami-
sen sijaan talouskasvua ja tarvetta kilpailla länsimaisten 
teollisuusmaiden kanssa. Viime vuosina väestön vanhe-
tessa ja talouskasvun heiketessä kaupunkisuunnittelun 
merkitys on kasvanut huomion kiinnittyessä laadukkaa-
seen kaupunkiympäristöön. (Sorensen 2002, 8) 
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Länsimainen arkkitehtuuri saapui Japaniin Meiji-restau-
raation jälkeen, aluksi maahan tulleiden länsimaisten 
arkkitehtien mukana, mutta jo 1900-luvun vaihteessa 
vastuu siirtyi ensimmäisille japanilaisille arkkitehtisuku-
polville, jotka seurasivat tarkkaan kehitystä länsimaissa 
ja joista monet työskentelivät Le Corbusierin ja Gropiuk-
sen kaltaisten modernismin uranuurtajien toimistoissa 
tuoden modernin arkkitehtuurin myös Japaniin. Sotien 
välistä aikaa luonnehti kuitenkin orientalismi, ja länsi-
mainen moderni arkkitehtuuri löi itsensä läpi vasta toi-
sen maailmansodan jälkeen. (Bognar 1990, 11–12)

Modernismi ja moderni kaupunkisuunnittelu eivät juuri 
vaikuttaneet japanilaiseen kaupun-
kirakenteeseen ja -ympäristöön 
ennen sodan jälkeistä jälleenraken-
tamisen kautta. Silloinkin sodassa 
tuhoutuneet kaupungit rakennet-
tiin uudelleen pääosin perinteisiä 
malleja noudattaen, mutta nopea 
kehitys vaati myös suurimittaisem-
paa rakentamista, johon käytettiin 
modernismin ajan kaupunkisuun-
nittelun keinoja. (Bognar 1990, 12) 
Botond Bognar kutsuu tätä jälleen-
rakentamisen kautta ”megalopolis-
hankkeeksi” (megalopolitan project); 
hänen mukaansa ”perinteisen kau-
pungin tiivis ja epämääräinen (am-
biguous) kudelma alkoi avautua” 
modernismin kaupunkisuunnitte-
lun ja teollisuus- ja kulutusyhteis-
kunnan myötä. Kehitystä leimasivat 
toisaalta ympäristöstään erottuvien 
rakennusten kuten korkeiden ker-
rostalojen lisääntyminen ja toisaalta 
kaupunkiympäristön läpikotainen 
tuotteistaminen. (Bognar 1990, 13)

Esimerkiksi Shigeru Banin mukaan toisen maailmanso-
dan jälkeinen jälleenrakentaminen merkitsi Japanissa 
rakennetun ympäristön länsimaistumista ja perinteen 
katkeamista: nyt rakennettiin betonista ja teräksestä. Tä-
män vuoksi japanilaisista kaupungeista tuli ”kaoottisia”, 
mutta toisaalta muutos toi arkkitehtuuriin vapauden 
suunnitella lähes mitä tahansa. Ban toteaa myös, että 
japanilaiset tilaajat eivät juuri kysy ”miksi” ja luottavat 
arkkitehdin visioon, mikä johtaa muodon vapauteen. 
(Hagenberg 2004, 41)

Tähän kehityskulkuun ottivat ensimmäisenä kantaa 
metabolistit Kenzō Tangen johdolla 1960-luvulla uto-

Arkkitehtuurin vastaus kaupunkiympäristön muutoksiin

pistisine projekteineen, joiden tarkoituksena oli tuoda 
kaupunkiympäristöön joustavuutta. Niitä leimasi jyrkkä 
ero pysyvien rakenteiden, urbaanin infrastruktuurin, ja 
vaihdettavien elementtien, kapseliarkkitehtuurin, vä-
lillä. Käytännössä metabolistien toteuttamat hankkeet 
osoittautuivat äärimmäisen raskaiksi ja joustamattomik-
si. (Bognar 1990, 13) Toisenlaisen tien valitsi Fumihiko 
Maki, joka suhtautui skeptisesti teknologisiin ratkaisu-
malleihin. Maki tutki uusia tapoja sulautua kaupunki-
ympäristöön ja kiinnostui rakennusten välisistä tilalli-
sista suhteista, jotka voisivat saada aikaan laajemman 
yhtenäisen rakenteen (collective form). Esimerkki tästä 
on Hillside Terrace -rakennuskompleksi Tokion Daikan-

yamassa. (Bognar 1990,14)

Sodan jälkeisistä muutoksista huo-
limatta nykyisenkaltainen japani-
lainen kaupunki täytyy kuitenkin 
edelleen ymmärtää paitsi kulutus-
yhteiskunnan nousun ja ”megalo-
polis-projektin” myös pitkäaikaisen 
kulttuuri-, arkkitehtuuri- ja kaupun-
kiperinteen kehityksen tuloksena; 
(Bognar 1990, 14) modernin kau-
pungin piirteet ovat näkyvillä jo ai-
emmassa kaupunkirakentamisessa. 
Kuten aiemmissa linnakaupungeis-
sa, joissa itse linna tai Tokion tapauk-
sessa keisarillinen palatsi oli suojattu 
muurein ja sitä ympäröivä kaupunki 
jätetty avoimeksi, nykyisenkin Toki-
on keskusta on luoksepääsemätön, 
suljettu ja tyhjä. Terunobu Fujimori 
onkin verrannut japanilaisia kau-
punkeja pehmeiden suojakerrosten 
ympäröimiin kaaleihin, länsimaisia 
kovan kuoren suojaamiin kananmu-
niin. (Bognar 1990, 16)

Metabolismin jälkeen arkkitehdit reagoivat japanilai-
sen kaupungin kehitykseen eri tavoin. Lähestymista-
voille yhteistä on ollut ”teknokraattisten utopioiden” ja 
suurimittaisten, vallankumouksellisten kaupunkisuun-
nitelmien ajan päättyminen. 1970-luvun alkupuolelta 
lähtien monet arkkitehdit ovat osallistuneet ”kielipeliin”, 
yrittäen löytää rakennuksilleen oman identiteetin keksi-
mällä uusia muotoja, tyylejä ja merkityksiä, jotka kuiten-
kin hukkuvat ympäröivään ”urbaaniin Baabelin torniin”. 
(Bognar 1990, 18) Toiset ovat suunnitelleet rakennuksia, 
jotka tarkoituksellisesti sulkeutuvat sisäänsä ja vetäyty-
vät ympäröivästä kaupungista muodostaen pieniä, be-
toniin käärittyjä mikrokosmoksia. Tällaisia rakennuksia 

”Today Tokyo’s old resilience 
is being covered up by a rigid 
frame. The city itself is gradually 
rigidifying. [Yet], while moder-
nizing and becoming more and 
more controlled, Tokyo preser-
ves, if only latently, a resilience 
and flexibility that accounted 
for its wonders and charm, that 
are not to be found in Western 
cities. How much longer it will be 
able to preserve these qualities 
is a moot point. The rigidifying 
process is proceeding every day. 
Afraid of it, people surround 
themselves with consumer code 
items in the form of decorations. 
And the heavier the ornament, 
the emptier.” (Toyoo Itō:  In 
Search of a Context, 1971–. 
Japan Architect (April 1982). S. 
22. Siteerattu Bognar 1990, 13)
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suunnittelivat esimerkiksi Tadao Andō (Sumiyoshi-rivi-
talo, 1976), Kazuo Shinohara, Hiroshi Hara ja Toyoo Itō 
(U-talo, Nakano, 1976). Monissa tällaisissa rakennuksissa 
arkkitehti loi sisälle ”toisen kaupungin” muotokieleltään 
”julkisine” tai ”urbaaneine” elementteineen. (Bognar 
1990, 18)

”The days when there was an immutable style … are 
past. … The classical urban order having collapsed, any 
work of architecture that, in a sense, internalizes the city 
and functions on its exterior surface as a mechanism 
of [information] transmission will … symbolize today’s 
image of the city–an environment that is fragmented 
but that constantly renews its vitality precisely through 
its state of fragmentation.”  (Fumihiko Maki:  Spiral.  Ja-
pan Architect (March 1987). S. 33. Siteerattu Bognar 
1990, 11)

John Morris-Dixon huomauttaakin, että koska visuaali-
nen ympäristö on japanilaisissa kaupungeissa ”sekava”, 
kohtalaisen suuretkin rakennukset, joista tulisi länsimai-
sissa kaupungeissa maamerkkejä, uppoavat kaupun-
kikuvaan. Esimerkiksi hän mainitsee Fumihiko Makin 
sinänsä huomiota herättävän Spiral Buildingin Tokiossa. 
Tämän vuoksi monien arkkitehtien työ jää vaikutuksil-
taan verrattain vähäiseksi, ja heidän teoksensa hautau-
tuvat ”urbaaniin sekamelskaan tai loputtomiin lähiöi-
hin”. Toisin kuin länsimaissa, suurimittaisista julkisista ja 
kaupallisista hankkeista huolehtivat suuret insinööri- tai 
arkkitehtitoimistot, eivät niinkään designiin keskittyvät 
yksittäiset arkkitehdit. (Bognar 1990, 10) 

「建築が過度に威圧的だったり、美しすぎたりする
と、くつろげません。かといって、東京のように知性
のかけらもない建築が無節操に並んでいると、何も
気にしなくなってしまいます。」 – ”If architecture is too 
dominant and beautiful, people cannot expand their 
own life. On the other hand, if it is so dumb and irrele-
vant like in Tokyo, people don’t care at all”. (Arata Isozaki, 
siteerattu Hagenberg 2004, 74)

Myöhemmin vetäytymisen korvasi halu kohdata ympä-
röivä megalopolis sen omilla ehdoilla: nyt kaupunkia ei 
enää haudattu arkkitehtuurin sisälle mikrokosmoksena, 
vaan tavoitteena oli tehdä arkkitehtuuri osaksi ympäröi-
vää kaupunkia. Aiemman radikaalin yhteenoton sijaan 
tämä arkkitehtuuri otti kaupunkiin kantaa pehmeäm-
min ja osuvamman kritiikin kautta. Nämä 1980-luvun 
avant-garden rakennukset yrittivät samalla olla osa kau-
punkiympäristöä ja muodostaa sille kontrastin. (Bognar 
1990, 21) 

Japanin nykyrakentamisesta Kengo Kuma toteaa, että 
suurimman osan maan rakennuksista suunnittelevat 
kiinteistökehittäjät ja rakennusyhtiöt, minkä lisäksi mo-

net yksityistalot ovat esivalmistettuja. Rakennuttajat 
keskittyvät estetiikan sijaan nopeuteen ja materiaalit 
valitaan hyötynäkökohdista; Kuma kuitenkin ajattelee 
maun muuttuvan jälleen parempaan suuntaan. (Ha-
genberg 2004, 100)

Fumihiko Maki pitää vuorostaan kansainvälistymisestä 
huolimatta paikallisuuteen pohjautuvaa arkkitehtuu-
ria edelleen mahdollisena ja on erityisen kiinnostunut 
tilasta kulttuurin ilmauksena: erityisen japanilaista ovat 
tilojen syvyys, liittyminen toisiinsa ja virtaus. Sisällä tilas-
sa liikkuja voi kokea sen avautuvan maiseman tavoin. 
Tilakäsitys voi olla hyvin japanilainen, vaikka sen saa-
vuttamiseen käytettäisiin nykyaikaisia materiaaleja. (Ha-
genberg 2004,122) Esimerkiksi Hiroshi Naitōn mukaan 
länsimainen lähestymistapa on ”rakentaa laatikko ja sää-
dellä sen sisätilaa”; japanilaisille rakennuksen vuorovai-
kutus ulkotilan kanssa on ollut tärkeämpää. Länsimaiset 
saattavat pitää japanilaisen rakentamisen tasoa alhaise-
na, mutta Naitō ajattelee vain ulkotilaan avautuvan ark-
kitehtuurin voivan olla todella ekologista. (Hagenberg 
2004, 135)

Fumihiko Makin Spiral Building Tokion Aoyamassa.
Kuva: käyttäjä Wiiii, WIkimedia Commons. 
Lisenssi Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
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Karanin mukaan japanilaisen kaupungin merkittävim-
mät haasteet tulevaisuudessa ovat kaupunkirakenteen 
muuttuminen, laadukkaamman elinympäristön tarjoa-
minen, parempi suojautuminen luonnonkatastrofeilta, 
asuntojen tarjoaminen hyvälaatuisilla asuinalueilla ja 
infrastruktuurin parantaminen. (Karan 1997, 35) Karan 
painottaa, että japanilaisten kaupunkien tulisi omaksua 
kehittämishankkeisiinsa aiempaa innovatiivisempia ja 
paikallisista lähtökohdista alkunsa saavia lähestymis-
tapoja, jotka painottavat kulttuuria ja paikan ominais-
luonnetta. Lisäksi kaupunkien täytyy vastata väestön 
vanhenemiseen ottamalla huomioon vanhusten tar-
peet esimerkiksi puistojen ja esteettömyyden muo-
dossa. Tokiossa viheralueita on henkeä kohti vain yksi 
neliömetri – vertailun vuoksi Lontoossa 23 neliömet-
riä. (Karan 1997, 37–38) Mather kirjoittaa japanilaisen 
urbanismin huipusta, Honshūn etelärannikon Tokiosta 
Kōbeen ulottuvasta valtavasta metropolialueesta, jon-
ne maan tärkeimmät toiminnot ovat keskittyneet: ”This 
concentration of human beings and their institutions 
has developed into a world-renowned complex famous 
for its unparalleled productivity, but one with stressful 
social and environmental aspects. Many of these per-
tain to limitations of space for the individual and the 
family.” (Karan 1997, 41) Koska yksityistä tilaa on vähän, 
suuri osa päivittäisestä elämästä tapahtuu julkisilla tai 
puolijulkisilla alueilla. (Karan 1997, 52)

Asahi Shimbunin marraskuussa 2013 julkaiseman artik-
kelin mukaan Tokion väkiluku saavuttanee huippunsa 
vuonna 2020 ja alkaa sen jälkeen vähetä nopeasti pu-
doten seuraavan 40 vuoden aikana viidesosalla. Alhai-
sen syntyvyyden ja väestön vanhenemisen odotetaan 
jatkuvan, ja iäkkäiden yksin asuvien tokiolaisten määrä 
kaksinkertaistunee nykyisestä. (Asahi 2011) Brumann 
ja Schulz toteavat, että Japanin väestön vähenemises-
tä huolimatta kaupunkien ydinalueiden väkiluku kas-
vaa edelleen muuttoliikkeen myötä; toisaalta muiden 
alueiden kutistuminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia 
hinta- ja käyttöpaineiden hellittäessä. (Brumann 2012, 
8) Sorensenin mukaan aiemmin kaupunkisuunnittelua 
Japanissa ovat ohjanneet lähinnä talouskasvu ja tuot-
tavuus, mutta väestön vanhenemisen ja vähenemisen 
myötä paine ottaa huomioon sosiaalinen infrastruktuu-
ri, hyvinvointi ja laadukas ympäristö lisääntyy. (Brumann 
2012, 203)

Kuten monissa muissa maissa, kotitalouksien koko Ja-
panissa laskee jatkuvasti. Vuonna 1950 kotitaloudessa 
oli keskimäärin viisi jäsentä, vuonna 2025 jäseniä en-
nustetaan olevan enää 2,37. Yhä useammat elävät yk-
sin eivätkä usean sukupolven kanssa yhdessä. Samalla 
vaurauden lisääntyessä asukkaiden vaatimukset ovat 

Kaupunkiympäristön tulevaisuus ja haasteet

nousseet. Maan hinta on korkea eikä maassa ole lain-
säädäntöä asumisen minimitasosta, joten perinteisesti 
asuinrakentamisen laatu on ollut monin paikoin huono. 
(Brumann 2012, 207)

Monet kaupunkien keskusta-alueet ovat kokeneet vii-
me vuosikymmenten aikana kerrostalobuumin, jossa 
korkeita asuintaloja on rakennettu aiemmin tiiviisti ja 
matalasti rakennetuille alueille. Toisaalta uudet raken-
nukset ovat tuoneet uusia asiakkaita alueen liikkeille, 
toisaalta ne ovat kohdanneet vastustusta mittakaa-
vansa vuoksi. Japanin kaavoituslainsäädäntö on hyvin 
salliva: sen vuoksi maahan rakennetaan paljon sellaisia 
mielenkiintoisia rakennuksia, joita olisi vaikea toteuttaa 
missään muualla, mutta toisaalta kaupunkiympäristöön 
sopimattomien rakennusten rakentamista on hyvin vai-
kea estää tai saada yksityisiä kiinteistökehittäjiä tuotta-
maan parempaa kaupunkiympäristöä. (Brumann 2012, 
211) Myös Kichijōjin alueen kehitykselle eräs tyypillinen 
piirre ovat olleet tämänkaltaiset korkeat rakennushank-
keet. Sorensen ehdottaa, että taantuvilla tai liian suur-
ten kerrostaloprojektien uhkaamilla alueilla sopivia 
toimia kaupungin elvyttämiseksi olisivat rakennusten 
pienimittakaavainen uudistaminen ja uudelleenraken-
taminen, tyhjien tonttien muuntaminen julkisiksi tiloiksi 
tai niiden käyttäminen laadukkaamman asumisen ra-
kentamiseen sekä pienien tonttien yhdistäminen suu-
remmiksi. (Brumann 2012, 212)

Onko suomalaisella kaupunkisuunnittelulla annettavaa 
Japanille? Helsingin eri asuinalueista artikkelin kirjoitta-
nut arkkitehtijournalisti Masao Nakatani hämmästelee 
tutkimiensa alueiden väljyyttä, joka oli kulttuurishokki. ”I 
interviewed many people, but I always asked the same 
question. It began to seem foolish, but I could not help 
myself. I would ask over and over again, why is the den-
sity so low? If there is a shortage of housing space, why 
not have higher density? At first I posed the question 
rather forcefully. However, I received no answer, no mat-
ter whom I asked. What I got back instead was a curio-
us look, as if to say, why do you ask such a question?” 
Nakatani toteaa, että Japanin väestötiheys on Suomeen 
verrattuna 25-kertainen, ja pohtii, onko kaupunkienkin 
väljyys seurausta suomalaisten kansanluonteesta. (City 
in Forest 1997, 120) Mielenkiintoinen kysymys onkin, 
millaisia muotoja suomalaisen kaupungin piirteet, esi-
merkiksi luonnonläheisyys, voisivat saada japanilaisessa 
ympäristössä. Suomalaista kaupunkisuunnittelujärjes-
telmää laajassa artikkelissaan käsittelevä Tsukuban yli-
opiston professori Reiji Obase toteaa, että mitään suo-
malaisen järjestelmän piirrettä ei Japanissa käytännössä 
kuitenkaan voida sinänsä hyödyntää. (City in Forest 1997, 
225)
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Näkymä Pieliselle Ukko-Kolilta Lieksassa.
Kuva: Pentti Rautio, Wikimedia Commons 
Lisenssi Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Ei sovitettu
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フィンランド
らしさとは？

2.2 SUOMALAISUUS 
SUOMESSA JA MAAILMALLA

Tämän diplomityön tuloksena on korttelisuunnitelma, 
jonka yhtenä tavoitteena on tutkia suomalaisuutta japa-
nilaisessa kontekstissa arkkitehtuurin ja erilaisten toimin-
tojen kautta. Mielikuva, joka japanilaisilla on Suomesta 
ja suomalaisuudesta, poikennee huomattavasti niistä 
mielikuvista, joita suomalaisilla on omasta maastaan. Mitä 
suomalaisuudesta on sanottu erityisesti työn kannalta 
tärkeiden aihealueiden, kuten arkkitehtuurin ja taiteen sekä 
luontosuhteen ja joidenkin yhteiskunnallisten kysymysten 
kannalta? Luvun lopussa käsittelen myös sitä, minkälaisia 
ilmiasuja suomalaisuus on saanut ulkomaille toteutetuissa 
rakennushankkeissa.
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Mielenkiintoisen ja laajan näkökulman suomalaisuu-
teen antaa Jorma Ollilan johtaman maabrändivaltuus-
kunnan loppuraportti vuodelta 2010. Raportissa noste-
taan esille kolme laajaa teemaa, joihin ”[Suomen tapa] 
toimia soveltuu erityisen hyvin”: toimiva yhteiskunta, lä-
heinen luontosuhde ja korkeatasoinen koulutus. (Brän-
di 2010, 5) Valtuuskunta muodostettiin vuonna 2008 ja 
sen tavoitteena oli luoda Suomelle strategia, jonka avul-
la maa kykenisi vastaamaan sen brändiin kohdistuviin 
haasteisiin. (Brändi 2010, 11) 

Raportin mukaan ”[b]rändi on 
kaikkien niiden mielikuvien ja ko-
kemusten ja tietojen summa, joita 
ihmisellä on jostakin asiasta.” (Brän-
di 2010, 27) 

Toimivuus Suomen tapauksessa 
merkitsee toisaalta luotettavuutta 
ja keskinäistä luottamusta sekä toi-
saalta luovaa tapaa ratkaista ongel-
mia, hierarkioiden puuttumista ja 
epäkonventionaalisuutta. Esimer-
keiksi raportti nostaa myös suoma-
laisen muotoilun ja suunnittelun, 
joiden tuotteet on suunnattu kai-
kille. Lähtökohtia ovat siten käy-
tännöllisyys ja kestävyys. Luonnon 
kannalta merkittäviä teemoja ovat 
vahva tieteellinen osaaminen ja 
luonnonsuojelu, mutta myös joka-
miehenoikeudet, luonnon kuulu-
minen kaikille suomalaisille. (Brändi 
2010, 42) 

Konsultti Simon Anholtin mukaan 
”suomalaiset ovat saaneet ’lahjaksi’ 
pohjoismaalaisuuden, jolla on maa-
ilmalla vahva positiivinen maine”, 
mutta ”oleminen ’vähän kuin ruot-
salaiset’” ei ole brändinä vielä vahva. Hänen mukaansa 
suomalaisten tulisi siksi nostaa esiin myös hulluuten-
sa tai outoutensa. Mielikuvissa Suomesta yhdistyvät 
luonnosta ja työnteosta pikemminkin kuin ilonpidosta 
ja sosiaalisesta elämästä alkunsa saaneet piirteet, joi-
ta ovat edustaneet esimerkiksi monet kuvataiteilijat, 
hevibändit tai vaikkapa Aki Kaurismäen elokuvat, sekä 
toisaalta sivistysihanne ja teknologisesti korkealle kehit-
tynyt yhteiskunta. Raportti toteaa, että ”[s]uomalaisten 
erikoisuus on siis sekoitus kulmikasta luonnonkansaa ja 
osaavaa ja etevää sivistysihmistä.” (Brändi 2010, 44–45) 
Suomi on aurinkolomailun tai shoppailun sijaan jotakin 
syvällisempää ja vaikeammin aukenevaa: ”syventymistä, 

Suomi brändinä: luonto, koulutus ja yhteiskunta

hiljentymistä, undergroundia, skeneä ja heittäytymistä.” 
(Brändi 2010, 46)

Eräs esimerkki suomalaisen yhteiskunnan toimivuudes-
ta ja tasa-arvoisuudesta sekä korkeasta koulutuksesta 
on kirjastolaitos; japanilaisiin kirjastoihin verrattuina 
suomalaiset kirjastot erottautuvatkin usein edukseen. 
Suomalainen kirjasto on esimerkki humaanista valistus-
ajattelusta: jokainen suomalainen voi kehittyä ja oppia 

uutta, minkä kautta kaikilla on osuu-
tensa maan ongelmien ratkaisemi-
sessa. Kirjastot ovat maksuttomia ja 
tarjoavat kaikille tasaveroisesti ja va-
paasti pääsyn tietoon, jota monen 
lähipiirissä ei olisi muuten saatavil-
la. Kirjastojen luonne on kuitenkin 
muuttunut, eivätkä ne enää ole vain 
kirjavarastoja. Brändiraportti näkee 
kirjastoa tarvittavan yhteisenä olo-
huoneena, ”erilaisten tavaroiden 
yhteisomistuksen koordinoijana ja 
kestävän kulutuskulttuurin edistäjä-
nä”. (Brändi 2010, 216)

Raportti nostaa esille lähemmin  
myös suomalaisen luonnon. Suo-
men vahvuuksia ovat jokamie-
henoikeudet ja niiden edustama 
egalitaarinen luontosuhde (Brändi 
2010,  135) sekä puhdas, eettisesti ja 
luonnonmukaisesti tuotettu ruoka, 
johon liittyy kiinteästi keräilijäkult-
tuuri sienestyksen ja marjastuksen 
muodossa. Niissä yhdistyy ”monta 
nykyajan trendiä: hitaampi elämä, 
lisäaineeton luomuruoka, tyytymi-
nen vähempään, turvautuminen 
perinteisiin, hyviksi koettuihin asi-
oihin.” Suhteellisen karun ja kylmän 
luonnonympäristön vuoksi ruo-

kakulttuuria luonnehtii niukkuus ja vaatimattomuus. 
(Brändi 2010,  139) 

Raportissa todetaan toisaalta – suomen väljästä ja 
luonnonläheisestä yhteiskuntarakenteesta huolimat-
ta – kaupungistumisen asettavan haasteita suomalais-
ten luontosuhteelle: ”[…] kaupungistuminen tarkoit-
taa usein myös esteettisesti monotonista, meluisaa ja 
psyykkisesti kuormittavaa elinympäristöä. Kaupunkilais-
tumisen ongelmana onkin usein ollut elämänlaadun 
huonontuminen. Kaupunkien hyvä suunnittelu ja vi-
heralueiden kehittäminen ovat 2000-luvun kaupunkien 
tärkeitä haasteita, johon suomalaisesta kaupunkisuun-

”Voi hyvin väittää, että on on-
nettomuus kelle tahansa muulle 
kuin suomalaiselle viettää kolme 
vuotta Suomessa, kuten olen 
juuri tehnyt. Suomi on litteä, 
kylmä ja kaukana Euroopan 
elämän sykkivistä keskuksista. 
Luonto ei ole suosinut Suomea 
eikä juuri taidekaan. Aivan viime 
hetkiin asti maassa on asunut 
vain talonpoikia, metsämiehiä, 
kalastajia sekä pieni joukko 
vieraita hallitsijoita, joka on 
kuluttanut suurimman osan 
rahoistaan muualla. Euroopan 
rikas kulttuurihistoria on jättänyt 
Suomeen vähemmän jälkiä kuin 
minnekään muualle läntisessä 
maailmassa Islantia kenties 
lukuun ottamatta. Suomalainen 
ruoka ansaitsee erityisen tuomi-
on raakalaismaisen kauheutensa 
vuoksi; vain sienet ja ravut ovat 
mainitsemisen arvoisia.”
– Britannian suurlähettiläs, Sir 
Bernard Ledwidge Suomesta lo-
kakuussa 1972 (Brändi 2010, 22)
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nittelusta löytyy paljon käyttökelpoisia esimerkkejä.”  
Yhä täydemmässä maailmassa koskemattoman luon-
non arvostus kasvaa, ja matkailu suuntautuu aiempaa 
enemmän laadukkaisiin luontokohteisiin, joissa voidaan 
kokea hiljaisuutta. (Brändi 2010, 171)

Brändityöryhmän raportti siteeraa Teemu Moilasen ja 
Seppo Rainiston teosta Suomen maabrändin rakentami-
nen (2008) todetakseen, että yleisesti ottaen ulkomaa-
laisten Suomi-kuva on pääosin positiivinen, mutta toi-
saalta ”jäsentymätön ja heikko”. Suomi nähdään harvaan 
asuttuna ja pohjoisena maana, ”jossa asuu hiljainen ja 
rauhallinen kansa”. (Brändi 2010, 261) Myös Matkailun 
edistämiskeskus (MEK) on tutkinut Suomen brändiä 
matkailijoiden keskuudessa ja löytänyt erilaisten mieli-
kuvien joukosta neljä ”C:tä”: luotettava (credible), myön-
teisesti vastakohtainen (contrasting), luova (creative) ja 
rento tai viileä (cool). Näiden ominaisuuksien perusteel-
la Suomelle kehitettiin erilaisia matkailuteemoja, jotka 
liittyvät hiljaisuuteen ja luontoon (”silence, please”), 
seikkailuihin (”wild & free”) ja kulttuuriin, kuten desig-
niin, metallimusiikkiin ja joulupukkiin (”cultural beat”). 
(Brändi 2010, 264–265)

Lisäksi merkittävä osa suomalaisuutta on ollut hyvin-
vointivaltio, joka on ”pyrkinyt tuloerojen tasaamiseen, 
alueellisten erojen häivyttämiseen ja sosiaalisen eriar-
voisuuden poistamiseen”. Pohjoismainen piirre on miel-
tää yhteiskunta julkiseksi vallaksi, niin että suurta eroa 
yhteiskunnan ja valtion välille ei tehdä. Valtio, talous ja 
kulttuuri ovat yhtä. Hyvinvointipolitiikkaan on kuulunut 
myös sukupuolten välinen tasa-arvo, ja yhteiskunnan 
tasa-arvoisuudesta onkin rakennettu ”keskeinen mo-
dernin sosiaalisen mielikuvituksen ainesosa”. (Kivimäki 
2012, 49–50) Kivimäen mukaan ”tasa-arvo, yhdenver-
taisuus ja kaikille mahdollinen koulutus ovat siis (olleet) 
hyvinvointiyhteiskunnan julkisesti tuotettua taustaym-
märrystä siitä, miten Suomessa ollaan ja eletään, ja mi-
ten suomalaiset asemoituvat suhteessa toisiinsa”, tode-
ten kuitenkin, että tasa-arvosta ei kaikesta huolimatta 
ole takuita. (Kivimäki 2012, 55)



42Pekka Halonen (1865–1933), Talvimaisema (1922).
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Jukka Valtasaari näkee, että kulttuurilla on ollut aivan 
keskeinen asema Suomen kehittyessä kansallisvaltiok-
si: ”eri taiteenlajien edustajat Saarinen, Sibelius ja Leino 
yksissä tuumin antoivat kansallisia lausuntojaan arkki-
tehtuurin, musiikin ja runouden kielillä”. Hän toteaa, että 
”Suomessakin on Kalevalasta alkaen esimerkkejä siitä, 
miten kansallista kulttuuria syntyy kulttuurien ja ihmis-
ten kohtaamisesta. […] vuosisadan 
vaihteessa monen taiteilijan tie 
kulki kansallistunteesta kansallises-
ti merkittävään ilmaisuun Pariisin 
kautta, Gallen-Kallela etunenässä.” 
(Valtasaari 1999, 10)

Ritva Wäre kirjoittaa Suomen 
1900-luvun vaihteen arkkitehtuu-
rista ja taideteollisuudesta ja niiden 
kansallisista lähtökohdista. Tavoit-
teena oli oman kansallisen tyylin 
kehittäminen. Wäre toteaa, että 
vaikka kansallisista tunnusmerkeistä 
voidaan keskustella, niiden ”vaihtu-
vat määritelmät pakenevat toisiaan”. 
Usein tunnistettavaa kansallista 
muodonantoa on kuitenkin pidetty 
osoituksena voimakkaasta perin-
teestä, ”pitkästä historiasta tai hen-
kisestä voimasta.” Kansallisia piirteitä 
yritettiin määritellä jopa tieteellises-
ti, mutta vähitellen joitakin piirteitä 
ja töitä alettiin pitää muita suoma-
laisempina. Suomalaisuus määrittyi 
siten vähitellen eräänlaisen ”sosiaa-
listen sopimusten prosessin” ja eri 
tulkintojen kautta. Wäreen mukaan 
ajan ”suomalaisuutta koskeneet 
keskustelut, suunnittelukokeilut ja 
laajasti kauden uusi arkkitehtuuri 
ja taideteollisuus ovat […] osaltaan 
muokanneet myöhempien aikojen 
kuvaa siitä, mikä muotoilussa on erityisen suomalaista”, 
vaikka tyylin kansainväliset kehykset olivatkin vahvat. 
(Wäre 1999, 22–25)

Suomalaisuutta haettiin eri lähtökohdista. Puuraken-
nustyylin kehittämistä haittasi kansanomaisen puura-
kentamisperinteen vaatimattomuus ja yksinkertaisuus; 
yleisesti ottaen ”vuosisadan vaihteen kehitys toi esiin 
peittämättömän ja maalaamattoman puun alkuperäi-
senä pidetyssä yksinkertaisuudessaan”. Keskiajan ihailu 
ja keskiaikaisten kirkkojen ja linnojen tutkiminen puo-
lestaan vaikutti suomalaisen luonnonkiven käyttöönot-
toon. Erityisen suosituiksi tulivat erilaiset luonnonaiheet, 

Kansallinen kulttuuri ja sen arkkityypit
jotka liittyivät toisaalta kansainvälisen art nouveaun 
omaksumiseen ja toisaalta suomalaiseen luontoon; 
merkittäviä niitä käyttäviä rakennuksia olivat etenkin 
Pohjolan talo ja Suomen paviljonki Pariisin maailman-
näyttelyssä vuonna 1900 (Gesellius, Lindgren, Saarinen). 
(Wäre 1999, 27–30) 

Yksinkertaisuus ja vaatimattomuus 
alettiinkin nähdä suomalaisina omi-
naisuuksina jo art nouveaun aika-
kaudella. Kirjailijat ja runoilijat olivat 
levittäneet käsitystä, jonka mukaan 
”Suomi oli köyhä maa jonka nöyrä 
kansa eli vaatimattomasti ja ylpeile-
mättä. Suomessa ei ollut huomatta-
via luonnonvaroja eikä meille ollut 
syntynyt rikasta aineellista kulttuu-
riperintöä.” Uuden Kansallismuseon 
kilpailuehdotuksen karuudessa Jac. 
Ahrenberg tunsi ”korkeiden hon-
kien huminan ja syvien virtojen 
kohinan”. Myös muotojen ekspres-
siivinen karkeus nähtiin erityisen 
suomalaisena piirteenä, joka viittasi 
kaukaiseen menneisyyteen ja ”ehkä 
Kalevalan maailmaan”. (Wäre 1999, 
30–31)

Kirmo Mikkola toteaa, että vaikka 
suomalainen kansallisromantiikka 
oli ollut osa kansainvälistä art nou-
veauta, sen paikallinen ilmaisu oli 
hengeltään ”arkaaista ja robustia” 
mannermaisen eleganssin sijaan; 
syy tähän oli puhtaasti idealistinen. 
Jokin erotti suomalaisen kansallis-
romantiikan kansainvälisistä esiku-
vistaan, ja ”tämä jokin toistui myö-
hemmin siinä tavassa, jolla Aalto 
ja eräät muut tulkitsivat uudelleen 

funktionalismia”. Selitykseksi Mikkola tarjoaa pienen 
maan kulttuuripolitiikan lisäksi metsää ja puuta, kal-
liota ja luonnonkiveä, erämaata ja tulta ”suomalaisen 
asumismuodon ajattomina lähtökohtina”: suomalainen 
vierastaa edelleen tiivistä kaupunkia paeten ”kesämökin 
yksinäisyyteen aina kun vain voi ja viivoitellessaan [sic] 
saunan jälkeen tyynen järven rannalla hiljaisessa kesä-
illassa hän kokee suorastaan paanisen elämäntunteen.” 
(Mikkola 1978, 86–87) 

Mikkola kirjoittaa, että vasta Aallon regionalistinen ote 
nosti hänet modernin arkkitehtuurin avainhahmoksi: 
”Aalto lähti tarkistamaan funktionalismia, sitomaan sitä 

”[Tapio] Wirkkala omaksui 
[Milanon triennalessa vuonna 
1954] eksoottisen uomo natura-
len roolin, jonka hänelle osoitti 
arkkitehti ja Domus-lehden pää-
toimittaja Gio Ponti. IX Triennalen 
yhteydessä Ponti kutsui [H.O.] 
Gummeruksen ja joukon taiteili-
joita huvilalleen legendaariseksi 
muodostuneelle päivälliselle. 
Päivällisen kuluessa Ponti laittoi 
Wirkkalan suuhun tulppaanin, 
jonka tämä isännän kehoitusta 
– ja Gummeruksen hyväksyvää 
nyökkäystä – seuraten kiltisti söi. 
Tempusta innostuneena Gio Ponti 
ojensi Wirkkalalle pieniä kiviä, 
jotka nekin läsnäolevien häm-
mästykseksi hävisivät Wirkkalan 
suuhun. Kuva kukkia syövästä 
luonnonlapsesta syntyi impulssi-
na, mutta jäi elämään läsnäolevi-
en levittämänä, etenkin italialai-
set ihastuttaneena legendana. 
Asiaan huumorilla suhtautunut 
Wirkkala lisäsi itse tulta pesään 
kertomalla ulkomaiselle lehdis-
tölle harrastavansa Lapissa joka 
aamu painia karhujen kanssa.” 
(Kalha 1997, 164–166)
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suomalaiseen maaperään. […] Aallon arkkitehtuurin 
suomalaisuus on vaikeasti verbalisoitavissa. Viittaukset 
kotimaisesta maaperästä lähtöisin oleviin rakennusai-
heisiin, muotoihin, jotka ovat ikäänkuin [sic] muistumia 
suomalaisesta maisemasta, tai rakentamisen ja luonnon 
harmonian kokeminen eivät selitä arkkitehtonista koko-
naisuutta.” (Mikkola 1978, 91)

Harri Kalha käsittelee väitöskirjassaan Muotopuolen 
merenneidon pauloissa Suomen taideteollisuuden kul-
takautta ja siihen liittyviä mielikuvia, markkinointia ja 
diskurssia. Kalhan mukaan ulkomailla esitelty ”suoma-
laisuus” tulee erottaa kotimaisesta keskustelusta; muo-
toilun nopeasta kansainvälistymisestä huolimatta Suo-
messa ”peräänkuulutettiin kansainvälistymisen eväiksi 
kansallisesti omintakeista ilmaisua, jonka tulisi ’elinvoi-
maisena pulputa esiin kansan sielun syvyyksistä’”. Kan-
sainvälisillä näyttelyillä ja erityisesti Alvar Aallolla Pariisin 
vuoden 1937 ja New Yorkin vuoden 1939 näyttelyissä 
oli merkittävä rooli kansallisen muotoilukulttuurin käsi-
tyksen rakentumisessa. Kuva suomalaisesta muotoilusta 
personoituikin Aaltoon ja hänen kaltaisiinsa hahmoi-
hin; Englannissa vuonna 1957 Aallosta todettiin: ”Hän 
on Suomi, metsien, järvien ja kallioisten saarten mies, 
elinvoimaisen, itsenäisen ja pelottoman kansakunnan 

ruumiillistuma.” Suomen menestyessä näyttelyissä kan-
sallisesti painottunut muotoilun kieli nähtiin keinona 
erottautua ja profiloitua. (Kalha 1997, 184) 

Alvar Aallon vuonna 1936 valmistunut kotitalo Munkkiniemes-
sä on yksi Helsingissa vierailevien japanilaisten matkailijoiden 
pyhiinvaelluskohteista – merkittävä osa museon vierailijoista on 
japanilaisia.
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Sekä Japanissa että Suomessa perinteinen rakennus-
materiaali on ollut puu. Juhani Pallasmaa kirjoittaa es-
seessään ”Metsän arkkitehtuuri”, että vuorovaikutuksella 
ja yhteiselolla metsän kanssa on ollut huomattava mer-
kitys suomalaiselle arkkitehtuurille. Perinteistä ympäris-
töä luonnehtivat niukkuus ja puun yksiaineisuus, joka 
on tarkoituksenmukaisuuden sekä materiaalien ja suh-
teiden tajun kautta tuottanut Pallasmaan mukaan ”jaloa 
kauneutta”; Rabbe Enckell vertaa suomalaista heinäla-
toa jopa Akropoliiseen ”suhteidensa jalopiirteisyydessä”. 
Pallasmaa pohtii jopa, että suomalaisen tilankäytön ja 
hahmotuksen perustana voisi olla ”eräänlainen ’metsän 
geometria’”. Eurooppalaiset tyyliaiheet on sopeutettu 
suomalaiseen puurakennusperin-
teeseen, minkä kautta ne yksinker-
taistuivat ja arkaisoituivat. Arkkiteh-
tuurissa ovat vuorotelleet metsän 
rakennusperinne, kuten kansallis-
romanttisen aikakauden karelianis-
mi, ja eurooppalaisemmat suun-
taukset, esimerkiksi 1920-luvulla 
pohjoismaisen klassismin kaudella. 
(Pallasmaa 1993, 143–147)

Funktionalismi ”metsäläistyi” Suo-
messa nopeasti: Alvar Aallon suun-
nittelemassa Sunilassa ja Hilding 
Ekelundin Olympiakylässä saksalai-
nen Siedlung joutui sopeutumaan 
metsäympäristöön vapaasti sijoi-
tettuine rakennuksineen. Valkoisten 
pintojen vastakohtana käytettiin 
puisia yksityiskohtia. Etenkin Aalto 
tulkitsi modernin arkkitehtuurin periaatteita suomalai-
sen rakennusperinteen ja maiseman kautta: erityisesti 
mainittavia ovat Suomen paviljonki New Yorkin maail-
mannäyttelyssä (1939), joka tulkitsee ”funktionalismin 
kansainvälisistä piirteistä vapautuneena epätektonista, 
vapaamuotoista ja monirytmistä metsän tilaa” eräänlai-
sena ”puun sinfoniana”, ja Villa Mairea (1939), jota Pallas-
maa pitää metsärunouden arkkitehtonisena vastineena. 
Rakennuksessa yhdistyvät kansainvälinen modernismi, 
suomalainen talonpoikaisperinne ja myös japanilaiset 
vaikutteet, esimerkiksi sisustusyksityiskohdissa ja pu-
nosliitoksissa. Yhdistellessään puuta tiilipintoihin Aalto 
sai aikaan samalla sekä arkaaisia että herkkiä materiaali-
vaikutuksia. (Pallasmaa 1993, 148–150) 

Aallon arkkitehtuurille tyypillisiä puupintoja olivat eri-
laiset säleiköt ja tekstuurit. Myöhemmin juuri tällaiset 
ratkaisut ovat Pallasmaan mukaan tulleet ”suomalaisen 
arkkitehtuurin suoranaisiksi tunnuspiirteiksi”. (Pallasmaa 
1993, 151) 

Arkkitehtuuri luontosuhteen heijastelijana
Kirmo Mikkola vuorostaan toteaa, että 50-luvun arkki-
tehtuurin ”juurevan materiaalintajun ja herkän suhteen 
luontoon voi hyvin kuvitella pulppuavan” arkkitehtien 
sotakokemuksista; toisaalta jouduttiin palaamaan pri-
mitiiviseen elämään, toisaalta arkkitehdit kohtasivat 
uudelleen vanhan rakennuskulttuurin, josta kansallisro-
mantikot olivat saaneet innoituksensa. ”Se, että kansal-
lisromantiikka ja vahva 50-luku saivat käyttövoimansa 
suorastaan primitiivisistä lähteistä, ei saa erehdyttää 
meitä sen paremmin kansallisromantiikan kuin 50-lu-
vun vielä käsityöhön perustuneen arkkitehtuurin, saati 
kansanarkkitehtuurin, ulkokohtaiseen seuraamiseen. 
Tämän päivän arkkitehtuurin Suomessa on oltava teol-

lisen ajan arkkitehtuuria. Se, mikä 
tekee sen suomalaiseksi, löytyy ai-
noastaan uutta luovan taiteellisen 
prosessin kautta.” (Mikkola 1978, 
94–95)

Reima Pietilä vastaa artikkelissaan 
”Nykyarkkitehtuurin suuri välitase-
keskustelu” Kai Wartiaisen presiden-
tin virka-asuntoa vastaan kohdis-
tamaan kritiikkiin ja pohtii samalla 
rakennuksen suhdetta luontoon ja 
suomalaisuuteen. Pietilä toteaa, että 
”[…] nykyarkkitehtuuri on kuin irti 
maasta, maastosta, maisemasta. Ei 
toki kaikki; on myös Modernismia, 
joka noudattaa toisenlaista ajatusta. 
Alvar Aallon työ esimerkiksi poikke-
aa Yleisestä linjasta, koska Aalto näki 
’luonnon ja ihmisen aikaansaannok-

set toisiinsa suhteessa olevana ykseytenä’, kuten Jörgen 
Joedicke määrittelee kirjassaan Arkkitehtuuri muokatta-
vana […] Frank Lloyd Wright on toinen luonnon ja ark-
kitehtuurin uusien suhteiden keksijöistä.” (Pietilä 1985, 
224)

Hänen mukaansa ”[u]lkomailta Suomeen päin tähys-
teltäessä nähdään paremmin sekin, miten arkkitehtuu-
rimme on juurtunut ympäristöönsä.” Esimerkiksi ruot-
salainen arkkitehti Krister Bjurström kuvailee Pietilän 
suunnittelemaa virka-asuntoa seuraavasti (Arkitektur 
10/1984): ”Rakennus painautuu kuin puolustuspesäke 
seuraten kallion luonnollista ääriviivaa, tähyillen merta 
kohti. Vapaamuotoisuudella – mielisi sanoa: tyypillisen 
suomalaisesti – se tulee osaksi maisemaa. Oksistoa 
mukaileva ikkunajako, jättiläissieninä vapaasti seisovat 
sadekatokset täydentävät kuvaa arkkitehtuurista, joka 
etsii juuriaan luonnosta ja myös alkukantaisesta kansan-
perinteestä.” (Reima Pietilän käännös, Pietilä 1985, 225)

”Rakennussuunnittelun kannalta 
meidän luonteenomaisin vuo-
denaikamme on talvi, ei kesä niin 
kuin Italiassa tai Kaliforniassa. Ja 
siitä miten talven kanssa tullaan 
toimeen ei löydy esimerkkejä 
arkkitehtuurin modernismia kä-
sittelevästä kirjallisuudesta, eikä 
myöskään juuri 50- ja 60-luvun 
merkkirakennuksista. [...] Täällä 
ei pitkään elä mikään vieras, 
jossa ei ole meidän luontomme 
kanervantuoksua ja sen alakuloi-
sen pehmeitä sävyjä, ei kesäyön 
pakahduttavaa kaipuuta ja tal-
ven raskasmielisyyttä.” (Louekari 
1981, 163, 165)
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Pietilä toteaa suomalaisten piirteiden olevan ”laaja ja 
monenkirjava ominaisuuksien sikermä” ja että ”tuiki vä-
hän suomalaisuudesta muuttuu […] kuvataiteellisiksi 
tai arkkitehtonisiksi teemoiksi”, mutta pohtii kuitenkin, 
että  
”Kiillemoreeniprojektin suomalainen omaluonne on 
sen välittämässä kuvassa
1. rakennuspaikan jääkautisista maanmuodoista
2. tontille kehittyneestä rantavyöhykkeen kasvistosta, 
puustosta
3. luonnonvaraisen ympäristön maiseman muodosta
4. paikan muuttumisesta vuodenaikain vaihtuessa, 
(seuraavat piirteet ovat mielikuvia eivätkä esinekuvia:)
5. kansan paikallisuudesta, heimoeroista jne.
6. suomen kielen muodostollisista ominaisuuksista, 
musiikillisesta rytmistä ym.
7. siitä, että olemme koillisen Euroopan kulmalla 
erityinen kulttuurivivahdus, siksi omaleimainen, että se 
voidaan nimetä ja tunnistaa ja siten hyväksyä pysyvänä 
ja kehittyvänä suuntana.” (Pietilä 1985, 229)

Jyrki Tasa pohtii vuonna 1992 arkkitehtuurin monipuo-
listumista ja moniarvoistumista jälkimodernismin aika-
kaudella. Suomessa 1980-luku merkitsi sekä vapautu-
mista että hajautumista. (Pietilä 1985, 299) Tasa kysyy, 

missä on suomalaisuus ”kansainvälisen karnevalismin” 
vyöryessä maahan. ”Tuntuu kuin suomalaisuus olisi 
hukkunut, vai löytyisikö sitä vielä maaseudulta, ehkä 
Saarijärveltä? Ei löydy enää. Kansainvälisyys on vyöry-
nyt kaikkien taajamiemme yli. Sellaista suomalaisuutta, 
joka oli koettavissa mm. Alvar Aallon töissä, ei tunnu nyt 
löytyvän. Suomalaisuutta on rakennettava uudelleen. 
Luonnolla ja luonnon materiaaleilla voisi siinä kehitte-
lyssä olla tärkeä rooli.” (Tasa 1992, 302)

Toisaalta Panu Lehtovuori huomauttaa, että ”luonnon 
ja tekniikan ajatuksellinen synteesi on kulttuurissamme 
hämmästyttävän alkeellista. Suomesta elää mielikuva 
huipputekniikan ja koskemattoman luonnon maana. 
Tässä ajattelussa sekä luonto että tekniikka tulkitaan ää-
rimmäisen puhtaasti ja tylsästi. Käsitteiden antiteettisik-
si idealisoiduilla muodoilla ei voine olla mitään todellis-
ta ja hedelmällistä suhdetta. Ilmeisesti tällä ajattelulla on 
suosiota. Helvetinkolu-paviljonki Sevillassa 1992 oli sen 
suora kuva, yksinkertaisessa dualistisuudessaan osuva.” 
(Lehtovuori 1996, 330–331)

Yhdysvaltalaisen arkkitehtuuriva-
lokuvaajan Ezra Stollerin tunnettu 
otos Alvar Aallon New Yorkin 
maailmannäyttelypaviljongista 
vuonna 1939. Paviljonki oli 15 metriä 
korkea tila, jonka aaltoilevan puisen 
revontuliseinän neljässä kerroksessa 
esiteltiin suurin valokuvin eri puolia 
Suomesta. Tuloksena on suoma-
laisen metsän arkkitehtoninen 
abstraktio.
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Mielenkiintoinen tapa tarkastella suomalaisuutta ovat 
ulkomaille rakennetut, suomalaisten arkkitehtien suun-
nittelemat rakennukset. Millä tavalla suomalaisuuden 
eri piirteet tulevat tällaisissa rakennuksissa esille? 

Esimerkiksi Mikko Heikkisen ja Markku Komosen Yhdys-
valtain Washingtoniin suunnittelema suurlähetystöra-
kennus ei erityisesti yritä olla ulkoasultaan suomalainen; 
Jukka Valtasaari toteaa, että tavoitteeksi muodostui laa-
tu, hyvän ja kauniin talon suunnitteleminen: ”[s]uoma-
laisuus syntyi siis siinä sivussa. Näin käy, kun kansallisia 
perusarvoja kunnioitetaan. Ei tarvinnut yrittää erityises-
ti, suomalaisuus oli katsojan silmässä.”  Valtasaari lainaa 
rakennuksesta tehtyjä kehuvia arvosteluja ja Jane Loef-
flerin vuonna ilmestyneen teoksen The Architecture of 
Diplomacy johdantoa, jossa suurlähetystöä ylistetään: 
”Jokainen on sitä mieltä, että rakennus on diplomaat-
tinen täysosuma Suomelle. Taloa kiertäessään huomaa 
heti, että Suomi on täysin moderni paikka, kaikki raken-
nuksessa on high tech’iä, työn laatu ja suomalainen de-
sign loistavat päällimmäisinä. Yhdellä silmäyksellä saa 
Suomesta paremman kuvan kuin kymmenestä pamfle-
tista, kirjoista, filmeistä, matkailumainoksista ja virallisis-
ta vaihto-ohjelmista yhteensä.”

Toinen mielenkiintoinen suurlähetystörakennus on Rai-
li ja Reima Pietilän New Delhiin Intiaan suunnittelema 
suurlähetystö (valmistunut 1986). Lähetystön inter-
netsivuilla sen kuvaillaan olevan ”kuin keskelle Intiaa 
ajautunut suomalainen saari, jonka läpäisee intialaisen 
tilan henki. Se on poikkeuksellinen yhdistelmä intia-
laista ja suomalaista oivallusta ja materiaa, hengen ja 
ruumiin ponnistuksia.” Pietilöiden kilpailuehdotuksella 
oli runollinen nimi ”Snow speaks on the mountains”; 
rakennuksen merkittävin piirre on ulkokaton veistok-
sellinen muoto, johon arkkitehdit saivat vaikutteita jää-
kauden uurtamasta Kitkajärvestä, jonne ”jäätiköt loivat 
[...] kiemuraisia niemiä ja saaria”. Katon epäsäännölliset 
räystäslinjat vuorostaan ”muistuttavat veistoksia, joita 
luonto luo Suomenlahden jäähän talvipakkasella.”  Toi-
saalta muodot voidaan liittää myös Himalajan vuoris-
toon. (Suomen suurlähetystö, New Delhi)

Erityisen ryhmän muodostavat maailmannäyttelypavil-
jongit. Niistä kuuluisimpiin lukeutuu Alvar Aallon New 
Yorkin vuoden 1939 maailmannäyttelyyn suunnitte-
lema paviljonki aaltoilevine revontuliseinineen. Karl 
Fleig toteaa paviljongista seuraavaa: ”The Exhibition is 
difficult to describe architecturally. It represents a syn-
thesis of, on the one hand, typical forms and symbols 
existing in the Finnish landscape and, on the other, of 
rational considerations. Determinants in the creation of 
the Pavilion were the significance of Finland’s northern 

Suomalaisia rakennuksia ulkomailla
location and the attempt to achieve a combination of 
horizontal and vertical effects.” Paviljongissa yhdistyivät 
siis sekä mielikuvien arkkitehtuuri että funktionaaliset 
tarpeet. Samalla paviljongissa käytetyt materiaalit itses-
sään muodostivat osan näyttelyä. (Fleig 1963, 124)

Myöhemmistä maailmannäyttelypaviljongeista mie-
lenkiintoisimpiin lukeutuvat Sevillan paviljonki 1992 
ja Hannoverin paviljonki 2000. Sevillan Helvetinkolu-
paviljonki (MONARK-ryhmä) oli kaksiosainen rakennus, 
toinen osa puuta ja toinen terästä: rakennuksen voi-
nähdä heijastelevan suomalaisuudessa läsnä olevaa 
dualiteettia, toisaalta teollisuutta ja korkeateknologiaa, 
toisaalta luonnonympäristöä ja primitiivisyyttä. SARCin 
Hannoveriin suunnitteleman ”tuulenpesän” sisälle jää 
vuorostaan kivikkoinen koivumetsä, jonka läpi vierailijat 
kulkevat. Itse paviljonkirakennukset ovat puuta, ja ne on 
yhdistetty toisiinsa metsän läpi kulkevilla puisilla silloilla. 
Metsää suojelee ympäristön melulta silkkipainettu lasi. 
(SARC)

Sevillan Helvetinkolu-paviljonki koostuu kahdesta massasta: 
toinen suorakulmainen ja teräksinen, toinen orgaanisempi ja 
puinen.
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日本とフィンランド
の共通点

2.3 JAPANIN JA 
SUOMEN LEIKKAUS

Suomen ja Japanin välisiä leikkauspintoja on lukuisia, mut-
ta eräiksi erityisen merkittäviksi yhtymäkohdiksi nousevat 
design ja arkkitehtuuri. Tässä luvussa pohdin tarkemmin, 
minkälaisia ominaisuuksia ja mielikuvia suomalaisuuteen 
liitetään Japanissa. Usein nämä mielikuvat vaikuttavat 
liittyvän kiinteästi yhteiseen estetiikkaan ja esimerkiksi 
puumateriaalin käyttöön, mutta pinnallisista samankaltai-
suuksista huolimatta niillä on lähtökohtansa japanilaisessa 
perinteessä ja kontekstissa. Luvun lopussa käsittelen lyhyesti 
mielikuvien ja paikallisuuden merkitystä arkkitehtuurille.
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Katja Valaskiven toimittamassa teoksessa Vaurauden lap-
set: Näkökulmia japanilaiseen ja suomalaiseen nykykult-
tuuriin Valaskivi tarkastelee muiden kirjoittajien kans-
sa Japania ja Suomea erottavia ja yhdistäviä tekijöitä, 
mutta myöntää, että ”Suomen ja Japanin vertaaminen 
toisiinsa on kuin vertaisi hiirtä norsuun. Yhtäläisyyksiä ja 
eroja löytynee yhtä paljon molemmista vertailupareista. 
Olennaisinta on kuitenkin muistaa kokoero ja elinolo-
suhteiden erilaisuus.”  Teoksen tarkoitus onkin tuoda 
nyansseja ”arkiväitteeseen, jonka mukaan suomalai-
suudessa ja japanilaisuudessa on jotakin samaa”: usein 
samalta näyttävä asia voi tarkoittaakin eri asioita eri kult-
tuureissa. (Valaskivi 2006, 8)

Usein Suomi ja Japani näyttäytyvät mielenkiintoisel-
la tavalla samanlaisina mutta erilaisina. Viereisessä 
kuvaparissa nähdään kaksi eri tapaa juoda. Yläkuvassa 
Reino (Matti Pellonpää) juo vodkaa suoraan pullosta 
Aki Kaurismäen elokuvassa Pidä huivista kiinni, Tatjana. 
Alemmassa Shūkichi (Chishū Ryū), yksi Yasujirō Ozun 
mestariteoksen Tōkyō monogatarin päähenkilöistä, juo-
pottelee kavereidensa kanssa sakea. Molemmat miehet 
hukuttavat surunsa alkoholiin, mutta hiukan eri tavoin.
Kaurismäki on pitänyt Ozua yhtenä tärkeimmistä in-
noittajistaan: ”Ozu-san. Olen Aki Kaurismäki Suomesta. 
Olen tehnyt yksitoista huonoa elokuvaa, ja kaikki se on 
sinun syytäsi. Vuonna 1976 Lontoossa veljeni pakotti 
minut Lontoon elokuvamuseoon, jossa näin elokuvan 
Tōkyō monogatari. Elokuvan jälkeen hylkäsin haaveeni 
kirjallisuudesta ja päätin ryhtyä metsästämään punaista 
vesikannua. [...] Olen tehnyt yksitoista huonoa elokuvaa 
tähän asti, ja päätin tehdä vielä kolmekymmentä, koska 
en suostu menemään hautaan ennen kuin olen todis-
tanut itselleni, että en koskaan pääse teidän tasollenne, 
herra Ozu.” (Tokyo Story 2003)

Aki Järvinen käsittelee esseessään Voiko peli tuoksua kult-
tuuriltaan? Japanilaiset videopelit globaaleilla pelimarkki-
noilla vuorostaan ”iitoko-dorin” käsitettä (kirjaimellisesti 
”hyvien paikkojen ottaminen”), joka tarkoittaa muilta 
kulttuureilta lainaamista. Harva kulttuuri on rakenta-
nut identiteettiään yhtä voimakkaasti sen varaan kuin 
Japani: vuosisatojen aikana Japani on omaksunut kult-
tuuriinsa lukuisia vieraita elementtejä, jotka on sopeu-
tettu osaksi japanilaisuutta; varhaisimpiin esimerkkeihin 
lukeutuu buddhalaisuuden sopeuttaminen osaksi al-
kuperäistä šintolaista järjestelmää. Kuitenkin professori 
Kōichi Iwabuchin mukaan Japani ei ole ”sisäsyntyisesti 
hybridi” kulttuuri, vaan Japani halutaan ”tietoisesti esit-
tää muulle maailmalle muista kulttuureista lainaavana 
kulttuurina”. Kulttuurissa on samanaikaisesti läsnä pak-
komielle korostaa sen ainutlaatuisuutta ja välinpitämät-
tömyys sen alkuperistä. (Valaskivi 2006, 160–161)

"Kulttuurinen tuoksu"
Iwabuchi käyttää käsitellessään populaarikulttuuria kä-
sitteitä ”kulttuurinen ominaishaju” ja ”kulttuurinen tuok-
su”. Tuoksu ei niinkään juonnu kulttuurituotteen ominai-
suuksista, vaan alkuperämaahan liittyvistä mielikuvista, 
jotka lisäävät sen vetovoimaa: ”Käytän termiä kulttuuri-
nen ominaishaju (cultural odor) viittaamaan niihin tapoi-
hin joilla alkuperämaan kulttuuriset ominaisuudet sekä 
stereotyyppiset mielikuvat sen elämäntavoista liitetään 
yksittäisiin tuotteisiin niitä kulutettaessa. Tuotteet kanta-
vat mukanaan useita kulttuurisia assosiaatioita maahan, 
jossa ne on keksitty. […] Minua kiinnostaa se hetki, kun 
mielikuva alkuperämaan elämäntavoista lisää tuotteen 
vetovoimaa; kun ”kulttuurinen ominaishaju” muuttuu 
”kulttuuriseksi tuoksuksi” (cultural fragrance).” (Siteerattu 
Valaskivi 2006, 162) 
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Eräs suomalaisuuden ja japanilaisuuden kohtaamis-
paikka oli lokakuussa 2010 järjestetty, suomalaista de-
signia esitellyt suuri Hirameki-designnäyttely Tokiossa. 
Aalto-yliopisto toteutti näyttelyn yhteydessä monialai-
sen tutkimusprojektin, joka selvitti suomalaisen desig-
nin markkinointikeinoja Japanissa. Raportti toteaa Japa-
nin olevan ”a promised land of niches”, markkinarakojen 
luvattu maa; erityisesti nuoremmat sukupolvet hakevat 
yksilöllisyyttä. (Lehtonen 2011, 14)

Tutkimusryhmä keräsi näyttelykävijöiltä mielipiteitä 
suomalaisesta muotoilusta. Yleisimmät vastaukset viit-
tasivat ”yksinkertaisuuteen, funktionaalisuuteen, luon-
nollisiin materiaaleihin ja kivoihin 
väreihin”. Muita vastauksissa mainit-
tuja positiivisia ilmauksia olivat käyt-
täjäystävällisyys, hiljaisuus, harmoni-
suus sekä ”sunao” (suora, rehellinen) 
ja ”daitan” (uskalias, rohkea). (Leh-
tonen 2011, 49) Raportti painottaa 
tarinankerronnan tärkeyttä hyvän 
tuotteen lisäksi: Japani on kuvien 
ja tarinoiden maailma, jossa Michel 
de Certeaun mukaan ihmiset käve-
levät “all day long through a forest 
of narratives from journalism, adver-
tising and television narratives that 
still find time, as people are getting 
ready for bed, to slip a few final mes-
sages under the portals of sleep”. 
(Lehtonen 2011, 46) Suomalaisiin 
ominaisuuksiin tai arvoihin keskit-
tymisen hyötyjä ei tulisi väheksyä. 
Länsimaisia tuotteita ostaessaan tuotteen taustalla ole-
va kulttuuri on tärkeä, sillä kuluttaja haluaa usein viestiä 
jotakin ostamallaan tuotteella. Tässä suhteessa Pohjois-
maat liitetään esimerkiksi hyvinvointiin ja rauhalliseen 
elämään. (Leikos & Villberg 2009, 46)

”There are those specific stories that Japanese compa-
nies and consumers are expecting, that what they al-
ready know. They want to feel sure that ’I was right. Eve-
rything from Finland is cute, positive, functional, highly 
educated.’ So those are the stories that they really want 
to hear and those are the stories to make real business.” 
– Japanese marketer in Finland (Leikos & Villberg 2009, 
46)

Raportti toteaa japanilaisen ja suomalaisen maun ole-
van samantyyppinen. Japanilaiset kuluttajat ovatkin 
”ihastuneita suomalaisten tuotteiden yksinkertaiseen ja 
ajattomaan designiin”. Suomalaiset tuotteet ja yritykset, 
kuten Marimekko, Iittala, Arabia ja Artek ovat saaneet 

Hirameki
runsaasti huomiota, ja Suomeen liitetään mielikuvia ku-
ten puhtaus, ekologisuus, pitkäkestoisuus ja hyvä laatu. 
(Lehtonen 2011, 57) Hyvin tunnettuja Suomeen liitetty-
jä piirteitä ovat myös hyvinvointi, sosiaalinen oikeuden-
mukaisuus ja korkea koulutus. (Lehtonen 2011, 61)

Suomalaisen muotoilun suosio ei ole ollut pelkkä ly-
hytaikainen buumi, vaan trendi on jatkunut jo pidem-
män aikaa. (Leikos & Villberg 2009, 32, 37) Vesa Leikos 
ja Katariina Villberg tutkivat suomalaisuutta ja suoma-
laista designia Japanin kulutuskulttuurissa. Japanilainen 
kulutuskulttuuri on siirtynyt aiemmasta massakulutuk-
sesta kohti ”symbolista kuluttamista” ja erilaisia lisäarvoa 

tuovia palveluita. (Leikos & Villberg 
2009, 40) Eräs piirre on tämän kult-
tuurin valtava monimuotoisuus ja 
rikkaus: erilaisia tuotteita ja palvelui-
ta eri makuihin on niin paljon, että 
välillä kaoottisenkin kokonaisuuden 
hahmottaminen voi olla vaikeaa. 
(Leikos & Villberg 2009, 44)

Haastattelututkimuksen mukaan 
suurimmalla osalla japanilaisista on 
hyvin rajoitetut tiedot Suomesta, ja 
monien mielikuvat liittyvät lähinnä 
luontoon, talveen ja muumeihin; 
monet tuntevat Suomen ”metsi-
en ja järvien maana” tai joulupu-
kin kotimaana. Useat haastatellut 
painottivat myös kuvaa Suomesta 
puhtaana ja ympäristöystävällisenä 
paikkana, mikä vetoaa enenevässä 

määrin ympäristötietoisiin kuluttajiin. (Leikos & Villberg 
2009, 50–53) Suomen matkailunedistämiskeskus (MEK) 
on edistänyt aktiivisesti suomalaista designia lisätäk-
seen matkailua Suomeen; vuonna 2006 MEK osallistui 
Ruokala Lokki -elokuvan tuotantoon. Elokuvasta tuli hy-
vin suosittu ja suomalaiset tuotteet olivat siinä voimak-
kaasti näkyvillä. (Leikos & Villberg 2009, 55)

Haastattelututkimukseen osallistuneet kuluttajat eivät 
kyenneet erottamaan suomalaista ja muuta pohjois-
maista designia toisistaan, mikä on toisaalta ollut de-
signin markkinoinnissa etu, sillä mielikuva skandinaa-
visesta designista on vahva. Eräs ammattilainen käytti 
termiä ”soboku” (yksinkertaisuus, naiivius) kuvaamaan 
juuri suomalaista suunnittelua: ”[they] have this kind of 
unsophisticated yet honest feeling in them even more 
than in the Swedish design. A limited amount of colors 
are used and the colors are different or then they use 
pure wood as such. […] And when you think about the 
traditional Japanese house and how much they use 

”…what Japanese consumers 
know about Finland is very 
limited. I would say that 99.5 % 
positive, a lot of nature, sincere 
people, hardworking people, 
aurora, xylitol chewing gum, 
Moomin and then nowadays 
Marimekko, Iittala, Arabia, 
specific brands. What they want 
to see and hear from Finland is 
to enhance those images they 
have of Finland. They don’t 
want to be shocked; they expect 
very clean, nature oriented, but 
functional and highly educated.” 
(Leikos & Villberg 2009, 50)
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wood and the tatamis, then the wooden [products] 
match nicely with the surrounding colors.” – Japanese 
marketer. (Leikos & Villberg 2009, 56) 

Suomalaisessa ja japanilaisessa mentaliteetissa (vaati-
mattomuus, varautuneisuus, luottamuksen ja henki-
lökohtaisten suhteiden tärkeys) ja suunnittelussa on 
nähty yhteisiä piirteitä, mutta tästä näennäisestä saman-
kaltaisuudesta huolimatta esteettisten arvojen tausta 
on hyvin erilainen. Suomalaisen akateemikon mukaan: 
”Finnish and Scandinavian design has been compared 
to the Japanese design in many occasions and it has 
been easy to see similarities such as respecting silence 
and respecting quality of handicrafts and simplicity […] 
However, many of these similarities are only ostensible 
and their backgrounds are very different. For example, 
in our culture simplicity is often the same as necessity 
where as in the Japanese culture the roots of simplicity 
are in privation and the Zen-Buddhist ideals.” (Leikos & 
Villberg 2009, 57–58)

Monet haastateltavista ehdottivat, että kaikkein eniten 
suomalaisista tuotteista kiinnostunut ryhmä ovat tren-
ditietoiset parikymppiset tai nelikymppiset naiset. On 
myös ryhmä japanilaisia kuluttajia, etenkin naisia, jot-
ka ovat erityisen tietoisia Suomesta. (Leikos & Villberg 
2009, 59)

Yksi Ruokala Lokki -elokuvan päähenkilöistä, Masako (Masako 
Motai), kerää kantarelleja Nuuksion kansallispuistossa ja hur-
mioituu suomalaisesta metsästä. Ruokala Lokki oli Japanissa 
suurmenestys ja yksi Suomi-innostuksen aloittaneista tekijöistä. 
Elokuvassa toistuvat monet Suomeen Japanissa liitetyt mieliku-
vat: Marimekko, metsä, sienet, Artekin huonekalut, korvapuustit, 
lohi, Aallon arkkitehtuuri ja niin edelleen – asioita, joita japani-
laiset tulevat katsomaan Suomessa edelleenkin.
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Pro Gradu -tutkielmassaan Myytti Muumilaaksosta: suo-
malaisen designin mielikuvat japanilaisten keskuudessa 
Johanna Nousiainen tutkii tarkemmin, mikä suomalai-
sessa designissa viehättää japanilaisia. Hän tarkastelee 
mielikuvia, joita japanilaisilla design-alan ammattilaisilla 
on suomalaisesta designista, ja vertailee niitä ”Suomes-
sa vallitsevaan käsitykseen suomalaisesta designista 
luonnonläheisenä, yksinkertaisena ja laadukkaana” Ro-
land Barthesin myyttiteorian avulla. 

Nousiainen toteaa, että suomalaista designia on markki-
noitu Japaniin jo pitkään, ja se näkyy Suomessa käyvien 
japanilaisen turistien kiinnostuksen kohteissa: ”[...] kun 
piipahdan Hakaniemen hallissa, toisen kerroksen Ma-
rimekon myymälässä kuulee toistuvasti sanan kawaii. 
Sana on japania ja tarkoittaa ’söpöä’ ja ’ihanaa’. Lausuja-
na on tyypillisesti nuorehko nainen, joka ystävättären-
sä kanssa hypistelee myymälän tuotteita.” (Nousiainen 
2012, 6) Ensimmäinen Hokuō- eli Pohjoismaa-buumi 
koettiin Japanissa jo 1970-luvulla. (Nousiainen 2012, 23) 
Toisen buumin alettua 2000-luvun alussa (Nousiainen 
2012, 24) suomalaiset design-organisaatiot ja  -yrityk-
set ovat suunnanneet toimintaansa voimakkaasti juuri 
Japaniin. (Nousiainen 2012, 9) Merkittäviä tapahtumia 
suomalaisen designin näkyvyyden kannalta ovat olleet 
vuoden 2003 Feel Finland -tapahtumakokonaisuus, jo-
hon kuului hiljaisuuden teeman ympärille rakennettu 
näyttely, Ruokala Lokki -elokuvan valmistuminen vuon-
na 2006 ja Marimekon ensimmäiset liikkeet Japanissa 
samana vuonna. (Nousiainen 2012, 24)

Nousiainen nostaa esille kaksi japanilaisen estetiikan 
käsitettä, zen-estetiikalle tyypillisen wabi-sabin, joka 
tarkoittaa elegantin yksinkertaisuuden ja hiljaisuuden 
kauneutta, ja mono no awaren, hetkellisyyden ymmär-
tämisen ja arvostamisen, selittämään suomalaisen de-
signin menestystä Japanissa. Yhteistä olisivat ”luonnon-
läheisyys ja yksinkertaiset muodot”: esineet ovat sekä 
kauniita että funktionaalisia. (Nousiainen 2012, 9)

Nousiaisen tutkimuksessa vastaajien mielikuvat olivat 
pitkälti samansuuntaisia kuin Suomessa rakennettu 
myytti, jonka keskeisiä piirteitä ovat luonto, yksinker-
taisuus ja laatu. Mielikuvien vivahteet kuitenkin erosi-
vat paikoin toisistaan. Nousiainen löysikin japanilaisten 
mielikuvista uuden myyttisen tason, kawaiin eli söpöy-
den. (Nousiainen 2012, 49) 

Nousiainen näkee, että suomalainen design on nous-
sut Japanissa pinnalle juuri nyt maan taloustilanteen ja 
ilmapiirin vuoksi. Toisin kuin voimakkaan talouskasvun 
aikaan 1950–1980-luvuilla, laman myötä epävarmuus 
työelämässä on lisääntynyt: elinikäiset työpaikat ovat 

Myytti muumilaaksosta
kadonneet, deflaatio on vähentänyt kotimaista kulutus-
ta ja palkat ovat pienentyneet. Kerskakulutus ei ole enää 
kiinnostanut tällaisessa ilmapiirissä varttuneita nuoria 
samoin kuin aiemmin: pinnalle on noussut sen sijaan 
yksinkertaisuus. Vaikka myös monet japanilaiset yrityk-
set tuottavat yksinkertaisia tuotteita, Hokuō-buumia se-
littää pohjoismaiden tarjoama elämäntyyli, maailman-
katsomus ja yhteiskuntamalli: (Nousiainen 2012, 52–53)

Nyt kun [...] taloudellinen tilanne oli huono ja ihmiset al-
lapäin, niin siitä [Hokuō-designista] löytyi jotain mieltä 
rauhoittavaa: ihannoitiin Hokuōta ja sen elämäntyyliä. 
Minusta tuntuu, että he löysivät siitä jonkinlaisen henkirei-
än. – Haastateltava 10

Pohjoismaisen designin sisällä erityisen vahvana näyt-
täytyy Nousiaisen mukaan suomalainen design, jolla 
”on erityistä voimaa tarjota helpotusta stressaavan ja 
harmaan arjen keskellä”: (Nousiainen 2012, 53)

Suurkaupungissa ei voi asua kovin tilavassa kodissa. Kun 
asuu pienessä piilopaikkaa muistuttavassa tilassa, halu-
aa, että siellä on edes jotain, mikä ilahduttaa itseä. Silloin 
valitaan astioita, sohva tai valaisimia. Sellaisissa esineissä 
suomalainen design on mielestäni vahvaa. – Haastatelta-
va 11

Nousiainen löytää useita mielenkiintoisia eroavaisuuk-
sia siitä, miten japanilaiset suhtautuvat piirteisiin, jotka 
yleensä liitetään suomalaiseen designiin. Luonnollisuus 
liitetään suomalaiseen suunnitteluun, mutta esimerkiksi 
puumateriaalin käyttöä ei koeta erityisen suomalaisena. 
Suomalaiseen designiin liitetään sen sijaan erityisesti 
lämpimyys. Eräs haastateltava huomauttaa, että suoma-
lainen design ei ole ”niin teollista, niin loppuun vietyä 
kuin tanskalainen tai ruotsalainen design”, joten siinä 
voidaan aistia arjen herkkyyttä ja pehmeyttä. Lämmin 
arki muodostaa vastakohdan japanilaisten kaupunkien 
kiireisyydelle, pitkille työpäiville ja tiiveydelle. Suomes-
sa asunut haastateltava kertoo, että jopa itse ajankulku 
tuntui erilaiselta Suomessa ja Japanissa, ja Suomessa oli 
löydetty tasapaino kaupunkimaisuuden ja luonnonlä-
heisyyden välillä; myös maailmankatsomuksella ja luon-
tosuhteella saattaa olla jotakin yhteistä: (Nousiainen 
2012, 53–54)

Minä olen tässä, mutta minun ympärilläni on luontoa ja 
minä elän suhteessa siihen – tällainen käsitys japanilaisil-
la on, ja uskon, että suomalaisilla on samanlainen tunne. 
– Haastateltava 8

Monet haastateltavista pitivät myös yksinkertaisuutta 
designin suosion syynä, ja jotkut mainitsivat sen jopa 
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suomalaisen ja japanilaisen yhteiseksi piirteeksi. Suo-
malainen design nähtiin hyvällä tavalla ”tavallisena” ja 
joustavana, sellaisena jota haluaisi käyttää päivittäin. 
Erityisen funktionaalisina suomalaisia design-esineitä 
ei nähty, Nousiaisen mukaan siksi, että funktionaalisuus 
on ajateltu suomalaisen kulttuurin näkökulmasta: ”kun 
Aallon jakkara viedään kulttuuriin, jossa on perinteises-
ti istuttu tatamimatolla lattialla, jakkaran ”funktionaali-
suus” ei enää näyttäydy samanlaisena kuin lähtökulttuu-
rissa”. (Nousiainen 2012, 56)

Suomalaisen designin yksinkertaisuus nähdään eräässä 
mielessä primitiivisenä ja luontoon yhdistyvänä: ”ilkeästi 
sanottuna suomalainen design on yksinkertaista, koska 
koristeellisempaa ei osata tehdä”: ”Japanin yksinker-
taisuus on sellaista, että oli miten 
tahansa koristeellista, niin kun se 
kaikki jätetään pois, niin se on yk-
sinkertaista. Suomessa se ei ole niin. 
Se on enemmän luonnollisesti syn-
tynyttä yksinkertaisuutta.”  Toisaalta 
värien käyttö nähdään hyvin mie-
lenkiintoisena piirteenä, ja iloisten 
värien määrätietoinen käyttö erot-
taakin suomalaisen designin muista 
pohjoismaista. Siten suomalainen 
design on leikkimielisempää, mille 
on Nousiaisen mukaan tilausta “Ja-
panin kaltaisessa tiukan formaalis-
sa kulttuurissa”. (Nousiainen 2012, 
57–58)

Design ajatellaan Japanissa osaksi “suomalaisten kult-
tuuria ja arkea”, suomalaiseksi elämäntavaksi, jossa ih-
miset elävät kauniiden esineiden ympäröiminä. Japani-
laiset pitävät myös pohjoismaisia kaupunkeja selkeästi 
ja kauniisti rakennettuina, minkä kautta ajattelu ulottuu 
jopa kaupunkisuunnitteluun saakka. Erityisen arvostet-
tua on kiireettömyys ja rauhallisuus, johon monilla ei 
Japanissa ole mahdollisuutta, ja tähän elämäntyyliin lii-
tetään myös hyvinvointiyhteiskunta. Nousiainen kirjoit-
taa, että design nähdään laadukkaan elämän symbolina 
siksi, että suomalaisten elämänlaatua pidetään korkea-
tasoisena, ei siksi, että tuotteet olisivat laadukkaampia. 
Haastateltavat kritisoivatkin tuotteiden laatua ja vii-
meistelyä; niistä puuttuu hienostuneisuutta eivätkä ne 
voi kilpailla vuosisatojen ajan kehittyneen japanilaisen 
yksinkertaisuuden estetiikan kanssa. Yksinkertaisuus 
on syntynyt luonnostaan eikä ”hienostuneen filosofian 
ohjaamana. Tehdään vain “riittävän hyvää” – laadussa on 
”jopa selviä puutteita verrattuna esimerkiksi tanskalai-
siin tuotteisiin, puhumattakaan japanilaisista tuotteista”: 
(Nousiainen 2012, 59–60, 65–66)

Kun valmistetaan tuotetta, niin vähän kuin kasataan se 
helposti ruuveilla ja se riittää. [...] Se viimeinen silaus jää 
puuttumaan. – Haastateltava 7

Kuitenkin juuri tietynlainen kömpelyys ja keskeneräi-
syys on suomalaisen designin suosion taustalla ja liittyy 
vahvasti kawaiin käsitteeseen. Kawaii voidaan suomen-
taa sanoilla “söpö”, “ihastuttava” tai “suloinen”, mutta sitä 
voidaan käyttää hyvin monenlaisesta eri asiasta: ihmi-
sistä, eläimistä, esineistä, jopa ruoasta. Nousiaisen mu-
kaan “sanana ‘kawaii’ voi sisältää melkein kaiken ihaillun 
ja tavoittelemisen arvoisen”: tästä söpöyden kulttuuris-
ta on tullut “liki pakkomielle erityisesti naisille”. Kawaiin 
käsitteeseen liittyy lämpimyys, iloisuus ja läheisyys ja 
se pitää tyypillisesti sisällään myös “hieman naivistisen 

aspektin”. Juuri suomalainen design 
nähdään muodoiltaan yksinkertai-
sena, lämpimänä ja värikkäänä, ja 
se onkin erityisesti nuorten naisten 
suosiossa. (Nousiainen 2012, 61–62) 
Suomalaisessa designissa on lisäksi 
tietynlaista ”väljyyttä”, jonka myötä 
käyttäjä voi ”hyödyntää mielikuvi-
tustaan […] tyhjän tilan täyttämi-
seen”: esineeseen voidaan liittää 
myös omia muistoja ja kokemuksia. 
Tämänkaltainen hellyyttävyys on 
Nousiaisen mukaan kawaiin edelly-
tys. (Nousiainen 2012, 68) 

Nousiainen esittääkin, että japanilaisilla on myyttinen 
mielikuva Suomesta “’söpönä’ muumilaaksona, jossa 
kaikkien elämä on onnellista ja laadukasta”. Tämä myytti 
kulkee suomalaisen designin mukana, ja ostamalla suo-
malaista designia “japanilainenkin voi ikään kuin saada 
itselleen ‘laadukasta suomalaista elämää’”. Usein nämä 
esineet ovat lisäksi sen verran pienikokoisia, että ne voi 
“asettaa omaan, usein suhteellisen ahtaaseen, huonee-
seensa”. (Nousiainen 2012, 66–67) Samalla design koe-
taan hyvin tutuksi ja turvalliseksi: se istuu japanilaiseen 
makuun luontevasti. 

”Olen miettinyt, mistä se joh-
tuu, että kun kysytään Hokuō-
designista, niin [Alvar] Aalto tulee 
mieleen. Selvästikin se sopii hyvin 
japanilaiseen elämäntavan tyyliin 
ja kulttuuriin, sulautuu siihen, se 
ei tunnu yhtään vieraalta, vaan 
se antaa sellaisen vaikutelman 
kuin se olisi ollut siellä ennestään, 
kuin olisi kasvanut yhdessä sen 
kanssa.”
– eräs Nousiaisen haastateltavista
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Erkki Karvonen kirjoittaa mielikuvien olevan nykyään 
keskeisessä asemassa ihmisten päätöksenteossa. Nii-
den todellisuus on ”samalla tapaa immateriaalista kuin 
uskomusten, tiedon ja informaation todellisuus”, ja ne 
vaikuttavat ”hyvin vahvasti siihen, miten ihmiset suh-
tautuvat kohteeseen […] Positiivinen mielikuva toimii 
kuin ruusunpunainen suodatin, joka saa ihmiset tulkit-
semaan tapahtumia suopeasti. Kielteinen mielikuva sen 
sijaan on kuin mustanpuhuva filtteri, joka ohjaa huomi-
on kiinnittymään vain kohteen varjopuoliin.” (Karvonen 
1999, 4)

Juhani Pallasmaa tarkastelee arkkitehtuurin fenome-
nologiaa esseessään ”Elämyksen geometria” ja huo-
mauttaa, että taideteoksen merki-
tys on sen muotokielen sijaan sen 
herättämissä mielikuvissa ja tun-
nevarauksissa. Jotta arkkitehtuuri 
olisi merkityksellistä ja mielekästä, 
rakennuksella tulee olla vastine 
kokijan kokemusmaailmassa; arkki-
tehdit suunnittelevat fyysisten ob-
jektien sijaan ensisijaisesti mieliku-
via ja tuntemuksia. (Pallasmaa 1993, 
76) Arkkitehtuurin laatu on kyvyssä 
herättää mielikuvituksemme. (Pal-
lasmaa 1993, 84)

Pallasmaa käsittelee toisessa essees-
sään ”Ihmisen paikka: Aika, muisti ja 
paikka arkkitehtuurikokemuksessa” 
modernin arkkitehtuurin vieraantumista paikallisuudes-
ta ja inhimillisyydestä. Vaikka rakentaminen tapahtuu 
nykyään valtaosin tiedostettujen näkemysten ohjauk-
sessa, valmis rakennus koetaan lähinnä tunteiden ja 
aistien kautta tiedostamattomasti. Perinneyhteisöissä 
vallinnut ”ajattelun, toiminnan ja kokemisen ykseys” on 
menetetty: ympäristö ja tila käsitetään ihmisten ulko-
puolisina ja neutraaleina kokonaisuuksina. Luonnonym-
päristö tai esimerkiksi japanilainen puutarha eivät ole 
ainoastaan visuaalisia, vaan moniaistisia kokonaisuuk-
sia. Hänen mukaansa ”arkkitehtien tulisi runoilijoiden 
tapaan jälleen herkistyä esineiden herättämille mieli-
kuville. Meidän tulisi oppia uudelleen naiivi näkemi-
nen.” Rakennuksen tulisi herättää muistoja ja mielikuvia 
todellisista ja kuvitelluista asioista. Pallasmaa siteeraa 
Aldo van Eyckiä, joka katsoo arkkitehtuurin tehtäväksi 
”edistää ihmisen kotiinpaluuta” herättämällä kotipaikan 
ja turvallisuuden tunteita. (Pallasmaa 1993, 103–112)

”Paikallisuus” ei voi olla pelkkä arkkitehtuurin elementti, 
jota ”voidaan joko käyttää tai olla käyttämättä arkkiteh-
tuurin aiheena”. Esimerkiksi Pallasmaa nostaa Alvar Aal-

Aistien ja mielikuvien arkkitehtuuri
lon, jonka arkkitehtuurin ”’suomalaisuus’ tai pyhitetyn 
paikan elämys [ovat] elementti-käsitteen suoranaisia 
vastakohtia”. Hänen mukaansa perinne- tai paikallisuus-
tekijöitä ei voida liittää arkkitehtuuriin tietoisesti tai lai-
na-aiheina, vaan vieraaseen kulttuuripiiriin suunnittelu 
on aina pohjimmiltaan epäaitoa: ”paikallisuus voi olla 
vain sisäsyntyistä”. (Pallasmaa 1993, 116)

Esimerkiksi Arno Ruusuvuori toteaa kritisoidessaan 
1970-luvun rakennemuutoksen mukanaan tuomaa 
rakentamisvyöryä suomalaisen arkkitehtuurin unoh-
taneen paikallisuuden merkityksen: ”Eikö juuri sidon-
naisuus paikallisiin tekijöihin tuo vaihtelua synnyttäen 
jotain ainutkertaista, vain tälle yhteisölle ominaista. 

Omaperäisyys, yksilöllisyys – tuo kai-
vattu identiteetti – on paikallisuu-
desta kasvava, sille myötäsyntyinen 
ominaisuus.” (Ruusuvuori 1987, 273)

”Jokainen joka yrittää tehdä arkki-
tehtuuria ilman tunnetta kansalli-
sesta identiteetistä, tulee epäon-
nistumaan. On myös erehdys luulla 
että kansainvälisyyden ja urbanis-
min hyväksyminen oikeuttaisi sul-
kemaan pois suomalaisia perustun-
toja, tietoa oman elämänmuodon 
peruspiirteistä. Useimmilla meistä 
on toinen jalka asfaltilla, toinen peh-
meällä sammalella.” (Louekari 1981, 
165)

Kysymys paikallisuudesta ja suomalaisuudesta japanilai-
sessa kontekstissa on mielenkiintoinen. Toisaalta arkki-
tehtuurin on lähdettävä paikallisista lähtökohdista – ja 
jos Pallasmaa on kritiikissään oikeassa, on kyseenalaista 
onko vieraaseen kulttuuripiiriin mahdollista edes suun-
nitella ”aitoa” arkkitehtuuria – toisaalta arkkitehtuurin 
on käytettävä hyödykseen vierasta kulttuuria ja siihen 
liitettyjä mielikuvia, jotka kuitenkin ovat paikallisen kult-
tuurin värittämiä. Tämän diplomityön tapauksessa ei 
ole täysin negatiivinen seikka, että suunnitelma vaikut-
taa japanilaisesta näkökulmasta ”suomalaiselta”: se on 
tarkoituskin. Suomalaisuus, kuten japanilaisuuskaan, ei 
kuitenkaan saisi olla päälle liimattua, vaan sen tulisi olla, 
Pallasmaan sanoin, sisäsyntyistä. 

”Terveen regionalismin ja sairaan, yleisöä kosiskelevan 
historismin raja on hiuksenhieno.” (Nevanlinna 1982, 
170)

”Kumpuileva maasto
vaatii epäsymmetrisen
arkkitehtuurin
välikerroksia monia portaita
erikokoisia ikkunoita
jotta sisältä talosta
maailma näkyisi sellaisena kuin
se on
männyt ja pellot ja mäntymetsä
toiset talot
ja toisena aikana rakennetut talot”
(Pentti Saarikoski, siteerattu Pallas-
maa 1993, 116)
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五つのテーマ2.4 VIISI TEEMAA

Tutkimuksen avulla nostan esille viisi teemaa, jotka poh-
jautuvat suomalaisuuteen ja japanilaisuuteen liittyviin 
mielikuviin. Näitä teemoja käytän pohjana suunnittelutyös-
sä paitsi itse alueelle sijoitettaville toiminnoille myös niiden 
arkkitehtuurille. Teemat ovat osittain päällekkäisiä, toisiinsa 
limittyviä, ja niiden tärkeimmät tarkoitukset ovat toisaalta 
toimia inspiraationa ja toisaalta kohdistaa huomio tiettyi-
hin aiheen kannalta keskeisiin piirteisiin.

1. Hiljaisuus ja rentoutuminen

2. Hulluttelu

3. Hyvinvointiyhteiskunta

4. Koulutus

5. Design
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レファレンス2.5 REFERENSSEJÄ

Pienen mittakaavan saikaihatsu-kohteita on Tokiossa vä-
hän, mutta tässä luvussa nostan esille muutaman suunni-
telmani kannalta merkittävän kohteen. Kaksi mittakaaval-
taan vastaavaa kohdetta, Hillside Terrace ja Daikanyama 
T-Site, sijaitsevat molemmat vauraalla Daikanyaman alu-
eella. Lisäksi esittelen lyhyesti muutaman typologioiltaan ja 
mittakaavaltaan mielenkiintoisen uuden asuinrakentamis-
kohteen ja Tadao Andōn suunnitteleman Koshino Housen, 
jotka innoittivat työtäni suunnitteluprosessin aikana.
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Daikanyama T-Site

Hillside Terrace

Daikanyama T-Site (Klein Dytham Architecture, 2012) 
on liikekortteli muodikkaalla Daikanyaman alueella 
Tokiossa. Alue koostuu useista suorakulmion muotoi-
sista, muutaman kerroksen korkuisista pienehköistä 
rakennuksista, joiden väliin jää puita, terasseja ja pieniä 
viheralueita. Alueen merkittävin liike on monipuolinen 
ja äärimmäisen korkeatasoiseksi suunniteltu Tsutaya-
kirjakauppa, jonka kolme rakennusta on liitetty toisiinsa 
siltojen avulla. Muissa, pienemmissä rakennuksissa 
Tsutayan eteläpuolella on erilaisia mm. sisustukseen 
keskittyviä liikkeitä. Rakennusten väliin muodostuvat 
tilat ovat intiimejä ja tunnelmallisia.

Myös Hillside Terrace (Fumihiko Maki, 1969–1992) 
sijaitsee Daikanyaman alueella aivan T-Siten vieressä. 
Se on kuuluisa, Tokion kontekstissa poikkeuksellisesti 
pitkän ajan kuluessa vähitellen seitsemässä vaiheessa 
rakentunut alue, joka on kuitenkin yhden arkkitehdin 
suunnittelema ja muodostaa siten arkkitehtonisesti 
yhtenäisen kokonaisuuden. Se käyttää hyödykseen 
alueen pieniä tasoeroja ja kerroksellisuutta muodosta-
en suojaisia julkisia ulkotiloja. Myös tällä alueella luonto 
on vahvasti läsnä.
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Sarugaku

Koshino House

Yūtenji-asuinkortteli 

G-Flat

Sarugaku (Akihisa Hirata, 2006–2007) on kolmas 
Daikanyaman alueella sijaitseva projekti. Se koostuu 
yksinomaan vuokrattavaista liiketiloista, jotka on 
ryhmitelty intiimin kaupunkiaukion ympärille ahtaalle 
tontille. Liikkeet sijaitsevat kahdessa kerroksessa. Valkoi-
siksi maalatut rakennukset lattiasta kattoon ulottuvine 
ikkunoineen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Yksi Tadao Andōn klassikkoteoksista, Koshino House 
(1980–1984), sijoittuu viettävälle rinteelle. Sen muo-
dostaa kaksi vierekkäistä suorakulmion muotoista vo-
lyymia, joiden välissä kulkevat leveät, alemmalla tasolla 
sijaitsevalle suojaiselle sisäpihalle johtavat portaat. Mie-
lenkiintoista on henkinen siirtyminen julkisemmalta, 
ylemmältä tasolta yksityisemmälle, alemmalle tasolle.

Yūtenji-asuinkortteli (Architecture Workshop / Kō 
Kitayama, 2010) sijaitsee tiheästi rakennetulla asuinalu-
eella Tokiossa. Se muodostuu useasta toisiinsa silloilla 
liittyvästä volyymista ja toistaa siten ympäristön rakei-
suutta. Asunnot on jaettu toisiinsa liittyvien suurem-
pien ja pienempien volyymien kesken ja ne avautuvat 
keskiosan pienille sisäpihoille. Korttelin ulkopuoli on 
suljetumpi ja heijastelee ympäristön kaupunkiraken-
netta. 

G-Flat on samantyyppinen Kō Kitayaman suunnitte-
lema asuinkortteli Tokiossa (2006). Myös tämä kortteli 
muodostaa yhtenäisen, useammasta pienestä raken-
nuksesta koostuvan kokonaisuuden. Jokaisen volyymin 
keskellä on kantava seinä, joten rakennukset avautuvat 
vapaasti ympäristöönsä. Ne on liitetty toisiinsa sil-
loin. Yksityisyyttä tuovat sopiviin paikkoihin sijoitetut 
engawa-tyyppiset parvekkeet.
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Tokion prefektuuri

TyynimeriTokionlahti

17 minuuttia

21 minuuttia

Kichijōji

Shinjuku

Chūō-linja

Yam
anote-linja

Tōkaidō-shinkansen

Tamagawa

Kandagawa

Inokashira-linja

Tokionlahti

Tōhoku-shinkansen

Ikebukuro

Ueno

Tōkyō

Shinagawa

Shibuya

Musashinon kaupungin sijainti Japanissa ja Tokiossa. Musashino sijaitsee Tokion ydinalueen länsipuolella Chūō-linjan varrella (kar-
tassa oranssilla) noin 17 minuutin junamatkan päässä Shinjukusta ja 21 minuutin junamatkan päässä Shibuyasta. 
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Tokion prefektuuri

TyynimeriTokionlahti

分析3.1 ANALYYSI

Tässä osiossa tutkin Kichijōjin eri puolia: kaupunginosan 
historiaa ja nykytilaa, alueelle sijoittuvaa Suomeen liittyvää 
toimintaa sekä Kichijōjin keskustan luoteispuolella sijaitse-
van suunnittelualueen valintaa. Analyysin tarkoituksena on 
saada hyvät pohjatiedot ympäröivästä alueesta ja tuoda 
esille, minkälaisen prosessin kautta suunnittelukohteeksi on 
lopulta valikoitunut juuri tietty kortteli.

Japanin kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö poikkeaa 
huomattavasti suomalaisesta lainsäädännöstä, joten lo-
puksi luon myös lyhyen katsauksen tämän suunnittelutyön 
kannalta tärkeisiin määräyksiin. 
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Musashinon kaupungin aluejako; 
kaupunki jakautuu kolmeentoista 
kaupunginosaan. Suunnittelualue 
sijaitsee Kichijōji-honchōn kaupun-
ginosassa.

Musashinon alue vuosina 1880 
(Meiji 13) ja 1927 (Shōwa 2). Ylem-
mässä kartassa näkyy tärkeän 
Itsukaichi-kaidō-tien varteen kes-
kittynyt asutus, alemmassa jo rau-
tatie ja Kichijōjin aseman ympärlle 
rakentunut uusi kaupunginosa.    

SAKAI

KYŌNANCHŌ

NISHIKUBO

NAKACHŌ

YAHATACHŌ MIDORICHŌ

KICHIJŌJI KITAMACHI

KICHIJŌJI HONCHŌ

KICHIJŌJI MINAMICHŌ

KICHIJŌJI HIGASHICHŌ

GOTEN’YAMA

SEKIMAE

SAKURAZUTSUMI
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Ylhäällä vasemmalla: Kichijōjin aseman edustaa vuonna 1975 – 
noista ajoista lähtien kaupunginosa on ollut nuorison suosiossa. 
(Tsuchiya 2004, 56)

Ylhäällä oikealla näkymä Nishi-Ogikubon suuntaan Itsukaichi-
kaidōn ja Chūō-linjan risteyksestä vuonna 1965 ennen rautatien 
nostamista ilmaradaksi. Pian tämän jälkeen alkaneet raken-
nustyöt merkitsivät  suurta muutosta Kichijōjin ympäristölle. 
(Tsuchiya 2004, 80)

Vasemmalla: vuonna 1959 rakennettu Meiten-kaikan nykyisen 
Tōkyū-tavaratalon paikalla oli kaupunginosan ensimmäinen 
suurikokoinen rakennus. Sen katolta avautui laaja näkymä 
Kichijōjin yli. Kuvassa Nakamichi-kauppakatu vuonna 1965. 
(Tsuchiya 2004, 67)
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Kichijōjin läpi kulki Edo-kaudella nykyisen Tokion Su-
ginamin erillisalueella Ōme-kaidōsta eroava, Akirunon 
kaupungin kivilouhoksille saakka johtanut Itsukaichi-
kaidō-tie. 1700-luvulla aiemmin haukkametsästys-
alueena tunnettuun Musashinoon raivattiin peltoja 
(Musashino shinden). Kasteluvetenä käytettiin myös 
aivan Kichijōjin eteläpuolitse kulkevan, kasvavaa Edon 
kaupunkia varten rakennetun kymmeniä kilometrejä 
pitkän Tamagawa jōsui -kanavan vettä. (Inoue 2010, 14–
17) Itse Kichijōjin kylä sai alkunsa vuoden 1657 suuren 
Meireki-tulipalon kautta: Edossa nykyisen Suidōbashin 
pohjoispuolella sijainneen Kichijō-jin temppelin edus-
tan kaupunkialue paloi, ja asukkaiden epäonneksi sama 
toistui seuraavana vuonna. Shōgunaatti päätti leventää 
alueen katuja, joten Kichijō-jin temppeli siirrettiin poh-
joiseen Komagomeen ja alueen asukkaille annettiin 
maata kaukaa Edon ulkopuolelta nykyisen Musashi-
non alueelta Itsukaichi-kaidōn varrelta. Uudet asukkaat 
nimesivät kylänsä entisen temppelin mukaan, minkä 
vuoksi Kichijō-ji-nimistä temppeliä ei kaupunginosan  
temppeliin viittaavasta nimestä huolimatta Musahinos-
sa ole (kirjaimellisesti ”hyvän onnen temppeli”). Raken-
taminen keskittyi aluksi tien varrelle, sitä reunustaville 
syville ja kapeille tonteille. Tämä rakenne on nähtävillä 
nykyisessäkin kaupungissa. Vuonna 1664 kylässä oli 175 
asukasta. (Inoue 2010, 22–24)

Meiji-restauraation ja Japanin kuntalaitoksen perus-
tamisen myötä Kichijōjin kylä yhdistettiin useamman 
ympäröivän kylän kanssa Musashinon kyläksi tai kun-
naksi vuonna 1889. Kunnassa oli tällöin 3 089 asukasta. 
(Inoue 2010, 51) Samana vuonna avattiin Musashinon 
läpi Shinjukusta länteen Tachikawaan ja myöhemmin 
Hachiōjiin saakka kulkeva Kōbu-rautatielinja; Kichijōjin 
rautatieasema avattiin kymmenen vuotta myöhemmin. 
Venäjän–Japanin sodan jälkeen vuonna 1906 valtio otti 
rautatien haltuunsa ja siitä tuli osa Japanin valtionrau-
tateiden Chūō-linjaa. (Inoue 2010, 67–70) Meiji-kauden 
alkupuolella Kichijōji oli vielä täysin maatalousvaltaista 
aluetta. (Inoue 2010, 78) Laaja Inokashiran puisto perus-
tettiin entisille Edo-kauden haukkametsästys- ja huvit-
telumaille Kichijōjin aseman eteläpuolelle vuonna 1917. 
Siitä tuli pian tokiolaisten keskuudessa suosittu virkistys-
alue, jonne saavuttiin kaupungista junalla. (Inoue 2010, 
87) Kantōn suuren maanjäristyksen jälkeen vuonna 
1923 kylä alkoi kasvaa nopeasti hyvien liikenneyhteyk-
siensä ansiosta Tokion lähiönä ja sen asukasluku ylitti 
10 000 hengen rajan jo vuonna 1926. Siitä tehtiinkin 
kauppala vuonna 1928. Samalla alueen luonne muuttui 
ripeästi uusien asukkaiden ja liikkeiden myötä. (Inoue 
2010, 89–91) Teito-rautatie (nykyinen Keiō-rautateiden 
Inokashira-linja) avattiin Kichijōjin ja Shibuyan välille 
vuonna 1933. (Inoue 2010, 95) Sota-aikaan paikkakun-

Kichijōjin historia

ta kasvoi ja vilkastui entisestään Musashinoon perus-
tetun suuren lentokonetehtaan ansiosta. (Inoue 2010, 
104–105)

Sodan tuhot jäivät Musashinossa suhteellisen vähäisiksi 
ja alue jatkoi sodan jälkeen voimakasta kasvua: (Inoue 
2010, 126) Musashinosta tehtiinkin kaupunki jo pian so-
dan jälkeen vuonna 1947, kolmantena Taman alueella 
Hachiōjin ja Tachikawan jälkeen. Tällöin kaupungissa 
oli jo yli 60 000 asukasta. Väkiluku kaksinkertaistui sen 
jälkeen vain yli kymmenessä vuodessa. (Inoue 2010, 
141, 160) Japanin talouden ja alueen väkiluvun kasva-
essa Musashinon läpi kulkeva Chūō-linja ruuhkautui 
pahoin. 1960-luvun lopulla se nostettiinkin Ogikubon 
ja Mitakan asemien välillä pilareille ja erotettiin muusta 
liikenteestä, minkä vuoksi rautatie kulkee Kichijōjinkin 
läpi ilmaratana. Samalla tiheää paikallisjunaliikennet-
tä jatkettiin Nakanosta Kichijōjiin ja Mitakaan saakka. 
(Inoue 2010, 156) Erityisesti Kichijōjin rautatieasema 
nousi työmatkaliikenteen ja liiketoiminnan keskukseksi. 
Samalla aseman tiheään rakennettu ympäristö ruuh-
kautui pahoin, minkä vuoksi 1970-luvulla alueen katuja 
ja aseman edusaukiota levennettiin. Uusien asiakkaiden 
houkuttelemiseksi Kichijōjiin rakennettiin suuria liikera-
kennuksia: Isetan-tavaratalo ja F&F-rakennus. Asemal-
le johtava katu muutettiin kävelykaduksi ja katettiin. 
1980-luvulla alueelle nousi lisää tavarataloja ja ostoskes-
kuksia, kuten Tōkyū-tavaratalo ja Parco-kauppakeskus – 
tavaratalot sijaitsevat hieman syrjässä rautatieasemasta, 
joten kaupunginosaan saapuvat shoppailijat ohittavat 
kävellessään niille johtavalla reitillä lukuisia muitakin 
liikkeitä. Kichijōji on noussutkin suureen suosioon käve-
ly- ja ostospaikkana. (Inoue 2010, 161–164)
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Suomitoiminta alueella
Kichijōjin alueella sijaitsee useita Suomeen ja pohjois-
maihin liittyviä liikkeitä ja kahviloita. Alueen vetovoi-
man ovat huomanneet sekä muutamat suomalaiset 
yritykset, kuten Marimekko ja Arnolds, jotka ovat 
avanneet kaupunginosaan liikkeen, että japanilaiset 
toimijat. Kichijōji on äärimmäisen vilkas ja monipuoli-
nen kaupunginosa, joten nämä liikkeet eivät muodosta 
erityisen näkyvää osaa alueen kaupallisesta tarjonnasta, 
mutta kuitenkin riittävän kontekstin aiheen tarkemmal-
le tutkimiselle ja suunnittelualueen valinnalle.

Kichijōjin kauppoja esitteleviin karttoihin on merkitty 
”Pohjoismaa-katu” kaupunginosan luoteiskulmassa. 
Virallisesti kadunpätkä on osa pidempää Taishō-dōria, 
joka jatkuu vilkkaalta ja tiheästi rakennetulta keskusta-
alueelta länteen ja hiljenee vähitellen asuinkaduksi. 
Pohjoismaa-katu sijaitsee vilkkaimman alueen ja hiljai-
semman asuinympäristön välimaastossa: kadun varren 
rakentaminen on tiivistä ja suhteellisen pienimittakaa-
vaista (noin 3–4-kerroksista). Täällä toimivat Suomiai-
heinen kahvila Moi ja sen vieressä sisustusliike Kortti 
sekä galleria Mono, jossa järjestetään myös Pohjois-
maihin liittyviä näyttelyitä (esimerkiksi ”Lakka”-niminen 
näyttely huhtikuussa 2014). 

Keskusta-alueella rautatieaseman pohjoispuolella 
vilkkaiden kauppakatujen varsilla sijaitsevat Arnoldsin 
Japaniin avaama donitsiliike ja Moomin Stand -muumi-
kahvila, joita molempia mainostetaan suomenkielisin 
tunnuslausein, sekä kuriositeettina suurempaan SM2-
ketjuun kuuluva Ehkä söpö -vaateliike (saman ketjun 
liikkeitä ovat myös Keittiö, Otan tämän ja Olohuone). 
Lähempänä rautatieasemaa on suuri Marimekon liike.

Hieman kauempana keskustasta ovat pieni sisustusliike 
Yövalo, jossa myydään esimerkiksi Arabian ja Iittalan 
astioita, sekä Hattifnatt-kahvila ja -sisustusliike (”hatti-
vatti”). Keskusta-alueen länsi- ja eteläpuolilla on useita 
löyhemmin Pohjoismaihin liittyviä sisustusliikkeitä.
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Kichijōji nykyään
Kichijōji on äärimmäisen monipuolinen kaupunginosa: 
suhteellisen pienellä, helposti käveltävällä alueella 
Kichijōjin rautatieaseman ympäristössä on useita erilai-
sia kaupunkiympäristöjä. Rautatieasemaa käyttää päi-
vässä noin 143 000 matkustajaa (vuonna 2008). (Toyo 
Keizai 2010 – vertailun vuoksi Helsingin päärautatiease-
maa käyttää päivättäin noin 100 000 junamatkustajaa.)

Rautatie jakaa Kichijōjin selkeästi kahteen osaan. Se 
on kuitenkin nostettu pilareille, joten sen alittaminen 
ei ole kovin vaikeaa. Rautatien alapuolelle on sijoitettu 
pysäköintipaikkoja ja liiketiloja. Eteläpuolta luonnehtii 
laaja Inokashiran puisto, yksi selitys kaupunginosan 
suosiolle. Suuren osan puiston pinta-alasta vie sen kes-
kellä oleva pitkänomainen lampi, jonka ympärille erilai-
set toiminnot ovat keskittyneet. Länsipuolella sijaitsee 
suuri eläintarha. Asemalta puistolle johtavat kapeat 
kadut ovat hyvin ruuhkaisia etenkin viikonloppuisin.

Aseman pohjois- ja eteläpuolilla levittäytyy tiheään 
rakennettu keskusta- ja liikealue useine tavarataloineen 
ja katettuine kauppakujineen. Tärkeimmät katetut 
kauppakadut ovat pohjois–eteläsuuntainen Sunroad 
ja itä–länsisuuntainen Daiya-gai. Rakentaminen tällä 
alueella on suhteellisen korkeaa; monet rakennukset 
ovat yli kymmenkerroksisia. Suuret tavaratalot, kuten 
Tōkyū, Marui ja Yodobashi Camera, sijaitsevat ydinalu-
etta kiertävien leveiden katujen varsilla. Aivan aseman 
pohjoispuolella sijaitsee hyvin pienimittakaavainen 
Harmonica-yokochō-niminen baarialue kapeine 
kujineen. Tämä alue oli aiemmin toisen maailmanso-
dan jälkeen mustan pörssin kauppa-aluetta, mutta on 
sittemmin siistiytynyt ja kuhisee elämää iltaisin. 

Tämän ydinalueen itäpuolella Yodobashi Cameran 
takana levittäytyy muuta kaupunginosaa hiukan rähjäi-
sempi, tiiviisti rakennettu yöelämän alue, jossa sijaitsee 

kuitenkin myös Kichijōjin kirjasto. Pohjoispuolella on 
kaksi merkittävää buddhalaista temppeliä, Kōsen-ji ja 
Gessō-ji, joita ympäröivät hautausmaat. Länsipuolella 
on keskustaa väljemmin rakennettu, matalampi liike-
alue, jota halkoo kolme itä–länsisuuntaista kattamaton-
ta kauppakatua: Nakamichi-kauppakatu, Shōwa-dōri ja 
Taishō-dōri. Tällä alueella on paljon muun muassa kor-
kealuokkaisia vaate- ja sisustusliikkeitä sekä ravintoloita. 
Keskustasta poispäin käveltäessä kaupunkiympäristö 
vähitellen mataloituu ja hiljenee yksi- tai kaksikerroksi-
seksi, pienimittakaavaiseksi asuinalueeksi; merkittävien 
katujen (kuten Itsukaichi-kaidō) varrella on kuitenkin 
jonkin verran kaupallista toimintaa myös kauempana 
rautatieasemasta. Kaupunkiympäristö jatkuu yhtenäi-
senä kaikkiin ilmansuuntiin ilman merkittäviä rajoja 
tai keskeytyksiä, tiheten jälleen esimerkiksi idässä ja 
lännessä Chūō-linjan seuraavia rautatieasemia (Mitaka 
ja Nishi-Ogikubo) lähestyttäessä.

Kichijōji on erityinen juuri monipuolisuutensa ansiosta: 
siellä yhdistyvät monet japanilaisen kaupungin hyvät 
piirteet ja suuri puisto. Merkittäviä pääkatuja lukuun ot-
tamatta mittakaava on inhimillinen ja autoja on vähän: 
pääkatujen ympäröimä tiivis keskustan liikealue on 
rauhoitettu kokonaan autoliikenteeltä. Myös länteen 
suuntautuvat kauppakadut suljetaan autoliikenteeltä 
viikonloppuisin. 

Tokion länsiosat ja erityisesti Kichijōji ovatkin suosittua 
asuinaluetta. Kichijōji on valittu useana vuonna Tokion 
suosituimmaksi asuinalueeksi. (Toyo Keizai 2010). On 
mielenkiintoista, miten Kichijōjissa esiin nousevat 
japanilaisten arvostamat piirteet – anzen (turvallinen), 
sumiyasui (helppo asua) ja miryokuteki (viehättävä, 
erityinen) – yhdistyvät pohjoismaisuuteen ja erityisesti 
suomalaisuuteen. Siksi Kichijōji on erityisen sopiva 
paikka näitä seikkoja hyödyntävälle suunnittelutyölle.

Kichijōjin asema-aukio
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Alueen katuverkko. Rautatie ja merkittävät itä–länsisuuntaiset pääkadut (pohjoisessa Itsukaichi-kaidō, etelässä 
Inokashira-dōri) muodostavat kaksi hieman toistensa suhteen vinoa pääsuuntaa. Kaupunki on rakentunut pää-
osin ruutukaavan mukaan; monet kortteleista ovat pitkänomaisia. Muodossa on nähtävillä kaupungin alkuperä 
Itsukaichi-kaidōn varren kylänä pitkänomaisine tontteineen.

Kichijōjin rautatieasema Rautatieaseman etuaukio Daiya-gai-kauppakatu
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Sunroad-kauppakadun kanssa risteävä katu Tōkyū-tavaratalo ja Kichijōji-dōri

Ihmisvirrat (tekijän arvio) sekä tavaratalot (punaisella) ja katetut kauppakadut (keltaisella). Ruuhkaisimpia ovat 
keskusta-alueen kadut sekä puistoon johtava katu, kauempana keskustasta kaupunki vähitellen hiljenee.
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Toiminnot Kichijōjin alueella, tekijän arvio. Rakennukset, joissa on liiketilaa, on merkitty karttaan punaisella, vain 
asuinkäytössä olevat rakennukset keltaisella. Julkiset ja palvelukäytössä olevat rakennukset (temppelit, sairaalat, 
koulut jne.) on merkitty karttaan violetilla.

Tōkyū-tavaratalo kadun päässä Tōkyū-tavaratalon länsipuolen aukio Aseman koillispuolen baarialuetta
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116

113
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7

7

7

Liikenne. Chūō-linjalla kulkee sekä Chūō-linjan pikajunia (oranssi) että Sōbu-linjan paikallisjunia (keltainen) – ete-
lään Shibuyaan lähtee Keiō-yhtiön Inokashira-linja (violetti). Merkittävimmille teille on annettu numero. Kichijōjin 
asemalta lähtee useiden eri yhtiöiden bussilinjoja (Kantō-, Seibu- ja Odakyū-bussiyhtiöt, katkoviivalla) sekä kolme 
Musashinon kaupungin paikallisbussin Mūbasun linjaa (vihreä, sininen, oranssi). Pysäköintialueet on merkitty 
karttaan violetilla.

Aseman eteläpuolen Inokashira-dōri Inokashiran puiston polkuveneitä Kichijōji-dōri aseman eteläpuolella
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交交

Merkittäviä toimintoja 
alueella:

交

Sairaala tai klinikka

Koulu

Shintolainen 
pyhäkkö

Buddhalainen
temppeli

Postitoimisto

Kōban (poliisi)

Kirjasto

Kōsen-jin buddhalainen temppeli Inokashiran puistoa

Inokashiran eläintarha

Inokashiran puisto
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Pohjoismaihin liittyviä toimintoja alueella. Suomeen kytköksissä olevia toimintoja  on selvästi muita enemmän.

Musashino Hachiman-gūn pyhäkkö Harmonica-yokochōn kapeita kujia
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Viereisellä sivulla on kartta Kichijōjin aseman ympäris-
töstä. Markkinointimielessä pohjoiseurooppakaduksi 
nimetty kadunpätkä (Hokuō-dōri) sijaitsee aseman 
luoteispuolella hieman keskustaa rauhallisemmalla 
alueella Taishō-dōri-kauppakadun varrella. Taishō-dōri 
hiljenee vähitellen länteen käveltäessä rauhalliseksi 
asuinkaduksi: Hokuō-dōri sijoittuu juuri tälle vyöhyk-
keelle. Kadunpätkän itäpää on vielä hyvinkin vilkasta 
aluetta ja ulottuu lähes Tōkyū-tavaratalon kulmalle, 
jonne on muodostunut pieni kaupunkiaukio, länsi-
päässä on enää taas vain muutama yksittäinen liike. 
Kaupallinen toiminta on keskittynyt pääosin aivan 
kadun varrelle: suurin osa sivukaduista on hiljaisia ja 
asuinrakennusten reunustamia. 

Valitsin suunnittelualueeni tämän kadun varrelta, hil-
jaisen ja vilkkaan kaupunkitilan välimaastosta. Alue on 
noin 75 x 90 metrin suuruinen osa pitkänomaista kort-
telia, joka jatkuu yhtenäisenä Taishō-dōrilta pohjoiseen 
Itsukaichi-kaidōlle saakka. Aluevalintaan liittyi useita 
tekijöitä: pohjoiseurooppakadun luoma konteksti, 
Kichijōjin länsipuolen liikealueen sopiva luonne (verrat-
tuna esimerkiksi aseman itäpuoleen), sijainti vilkkaam-
man ja hiljaisemman kaupungin välissä, mikä antaa 
mahdollisuuden molempien ympäristöjen tutkimiseen, 
ympäröivän kaupungin mittakaava (pääosin kolme- ja 
nelikerroksisia rakennuksia, joissa on kaupallista toimin-
taa), korttelin sopiva leveys ja korttelin rakennuskanta. 
Kichijōjin keskusta-alue olisi pienimittakaavaiselle 
saikaihatsu-hankkeelle liian tiivis ja korkea ympäristö, 
väljemmin rakennetulle asuinalueelle taas on kaava-
määräystenkin vuoksi vaikeaa sijoittaa monipuolisesti 
erilaisia toimintoja.

Korttelin eteläreunalla Taishō-dōrin varrella on yh-
teensä 14 liikettä ja ravintolaa. Suuren alueen korttelin 
itäosasta vie NTT:n (Nippon Telegraph and Telepho-
ne) puhelinkeskus, kellanvärinen, ikkunaton korkea 
rakennus, joka on osin aidattu ympäristöstään. Muut 
rakennukset korttelissa ovat pääosin kolmikerroksisia, 
uudehkoja (80–90-luvut) asuinrakennuksia, lukuun 
ottamatta vanhaa japanilaistyylistä yksikerroksista 
asuintaloa korttelin länsiosassa. Kapea Taishō-dōrilta 
pohjoiseen lähtevä kuja halkaisee korttelin kahtia. Se 
kapenee vähitellen ja muuttuu umpikujaksi. Korttelin 
länsiosassa on kaksi tyhjää tonttia, jotka on muutettu 
pysäköintialueiksi.

Tämän diplomityön tarkoituksia varten oletan korttelin 
rakennukset purettaviksi. Vaikka kortteliin tai sen ym-
päristöön ei liity mitään hyvin merkittäviä kaupunkira-
kenteellisia ongelma, korttelin rakentaminen uudelleen 
antaa kuitenkin mahdollisuuden muutamalle paran-

Suunnittelualueen valinta
nukselle. Korttelin suuri pituus ilman itä–länsisuun-
taista yhteyttä (noin 240 metriä) on ongelmallinen, ja 
sen uudelleen rakentaminen antaa mahdollisuuden 
yhteyden avaamiselle korttelin läpi suunnittelualueen 
pohjoisosassa. Tämä saattaa parantaa myös ympäristön 
kaupallisia mahdollisuuksia, kun korttelin ympäri kulke-
minen helpottuu. Samalla korttelin läpi kulkeva umpi-
kuja poistuu ja kulku sen pohjoispuolen rakennuksiin, 
joita aiemmin palveli vain umpikuja, helpottuu. Lisäksi 
korttelin länsipuolen katutila on useista pysäköintialu-
eista johtuen hyvin rikkonainen: uudisrakennushanke 
ja sen yhteyteen toteutettava maanalainen pysäköinti 
helpottaa paineita muuttaa ympäristön tontteja mak-
sullisiksi pysäköintialueiksi. Samalla korttelin läntinen 
julkisivu yhtenäistyy.

Korttelin alue. Punaisella vilkkaammat kauppakadut, sinisellä 
hiljaiset asuinkadut. Keltaiseksi väritetty suuri rakennus on 
NTT:n puhelinkeskus, vihreä rakennus vanha japanilaistyylinen 
asuintalo.

Korttelin ongelmakohtia. Punaisella värillä länsipuolen rikko-
nainen, pysäköintikenttien rajaama katutila, vihreällä korttelin 
keskiosaan päättyvä umpikuja. Sinisellä mahdollinen yhteys 
korttelin halki. Keltaisella värillä puhelinkeskuksen suljettu, 
aidattu julkisivu.
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Nishi-sanjō-dōri

Nishi-sanjō-dōri

Nishi-nijō-dōri

Nishi-nijō-dōri

Nishi-ichijō-dōri

Kichijōji-daiichi-hotelli

Kichijōji-dōri

Kichijōji-dōri

Loft Coppice Kichijōji

Petit Road

Sunroad

Sunroad
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Japanissa rakentamista ja kaavoitusta säätelevät 
useat lait: kaupunkisuunnittelulaki (都市計画法, 
toshikeikakuhō), kaupungin uudelleenrakentamislaki 
(都市再開発法, toshi saikaihatsuhō), ja arkkitehtuu-
rin peruslaki (建築基準法, kenchiku kijunhō). Kunnat 
soveltavat näitä lakeja omassa kaavoituksessaan. 

Myös Musashinon kaupunki on kaavoitettu laissa 
määriteltyihin ”käyttöalueisiin” (用途地域, yōtochiiki). 
Ne jakautuvat kolmeen ryhmään: asuin-, liike- ja teol-
lisuusalueisiin, ja niitä on yhteensä 12 erilaista. Esimer-
kiksi rakennuksen peittävyys (建ぺい率, kenpeiritsu) 
ja tehokkuusluku (容積率, yōsekiritsu) määräytyvät 
käyttöalueen mukaan. Suurin sallittu peittävyys vaihte-
lee 30 prosentista 80 prosenttiin, tehokkuusluku 0,5:stä 
10:een. (Tōken Corporation, Musashinon kaupunki) 
Käyttöalueet eivät ole ”eksklusiivisia”: yleisesti ottaen 
kaavoituksen tarkoitus on rajoittaa ympäristöä häiritse-
vät toiminnot tietyille alueille (esimerkiksi tehtaat), niin 
että muille alueille on mahdollista rakentaa sekaisin 
kaikenlaisia toimintoja. (Katso liite 1, taulukko käyttö-
alueista.)

Suunnittelualue kuuluu kahteen eri käyttöalueeseen. 
Sen eteläosa kauppakadun varrella kuuluu ”paikallis-
ten kaupallisten toimintojen alueeseen” (近隣商業地
域, kinrin shōgyōchiiki) ja pohjoisosa ”1. luokan asuin-
toimintojen alueeseen” (第一種住居地域, dai-isshu 
jūkyochiiki). Kaupallisten toimintojen alueella raken-
nuksen suurin mahdollinen peittävyys tontista on 80 
prosenttia ja suurin mahdollinen tehokkuusluku 3. 
Asuintoimintojen alueella suurin mahdollinen peittä-
vyys on 60 prosenttia ja tehokkuusluku 2. (Musashinon 
kaupunki)

Asemakaavassa on määritelty näille alueille myös muita 
rajoituksia. Asuintoimintojen alueella tontin pienin 
mahdollinen pinta-ala on 100 neliömetriä. Lisäksi mo-
lemmilla alueilla rakennuksille on määritelty rajoituksia 
korkeuteen ja varjostukseen, ja alueet on jaettu eri 
paloturvallisuusluokkiin. (Musashinon kaupunki) Pai-
kallisten kaupallisten toimintojen alueelle saa rakentaa 
liiketilojen lisäksi esimerkiksi asuntoja ja pieniä tehdas-
rakennuksia, ja 1. luokan asuintoimintojen alueelle saa 
rakentaa asuntojen lisäksi alle 3 000 neliömetrin kokoi-
sia toimisto-, hotelli- ja liiketiloja – ei kuitenkaan ”yleen-
sä” kylpylärakennuksia, joissa on ”yksityisiä huoneita”.  
(Urban Land Use Planning System 2003) Suunnittele-
mani kylpylähanke saunatiloineen poikkeaa kuitenkin 
huomattavasti tällaisista japanilaisiin viihdekortteleihin 
tavallisesti rakennetuista kylpylärakennuksista, joten 
oletan tätä diplomityötä varten, että kylpylän rakenta-
minen alueelle on mahdollista. 

Asuintoimintojen alue kuuluu korkeusluokkaan 2 
(高度地区, kōdochiku). Rakennusten suurin mah-
dollinen korkeus on 23 metriä. Lisäksi rakennuksen 
pohjoispuolelle on tehtävä tietyillä korkeuksilla sisään-
vetoja : ”[j]os rakennuksen pohjoisreunasta seuraavan 
tontin rajalle tai pohjoispuolella olevan kadun toiselle 
puolelle saakka on alle 8 metriä, pohjoisreunan korkeus 
saa olla 1,25 kertaa tämä välimatka + 5 metriä, jos yli 
8 metriä, sallittava korkeus on 0,6 kertaa välimatka–8 
metriä + 15 metriä.”  Tontin pohjoisreunalla rakennuk-
sen korkeus saa olla enintään 5 metriä. Kaupallisten toi-
mintojen alue kuuluu puolestaan korkeusluokkaan 3. 
Tällä alueella rakennuksen suurin mahdollinen korkeus 
on 26 metriä, ja lisäksi rakentamista koskevat saman-
tyyppiset säännöt sisäänvedoista kuin asuintoiminto-
jen aluetta. Tontin pohjoisrajalla rakennuksen korkeus 
saa olla enintään 10 metriä. (Musashinon kaupunki) 
Käsittelen korttelia yhtenäisenä alueena, vaikka se 
rakennettaisiinkin vaiheittain. Korttelin pohjoisreunalle 
suunnittelemani kylpylärakennus ja asuinrakennukset 
ovat korkeimmillaan 12,3 metrin korkuisia ja noudatta-
vat molemmissa tapauksissa korkeusluokan 2 sääntöjä.
 
Lisäksi tiettyjen suurimittakaavaisten projektien ta-
pauksessa korkeusrajoituksista voidaan tinkiä anta-
malla erikoisrakennuslupa, jos projektiin liittyy suuria 
parannuksia kaupunkiympäristöön, kuten viheralueita 
ja julkisia tiloja. 

Molemmat kaava-alueet kuuluvat samaan ”puoli-
palopuolustusluokkaan” (準防火地域, jun-bōkachiiki). 
Tällaisilla alueilla palonkestäviä rakennusmateriaaleja 
(耐火建築物, taikakenchikubutsu) on käytettävä 
rakennuksissa, jotka a) ovat 4 kerroksen korkuisia tai 
korkeampia (lukuun ottamatta kellaritiloja) tai b) joiden 
pinta-ala on yli 1500 m2. Puoli-palonkestäviä materiaa-
leja (準耐火建築物, jun-taikakenchikubutsu) on käytet-
tävä rakennuksissa, jotka a) ovat 3 kerroksen korkuisia 
(lukuun ottamatta kellaritiloja) tai b) joiden pinta-ala 
on 500–1500 m2. Myös 3-kerroksisissa rakennuksissa 
voi käyttää puuta kantavana rakennusmateriaalina, 
jos se täyttää palonkestävyyteen liittyvät standardit. 
Tietyissä rakennustyypeissä, kuten esimerkiksi sairaa-
loissa ja asuinkerrostaloissa, on käytettävä vähintään 
puoli-palonkestäviä materiaaleja rakennuksen koosta 
riippumatta. (Musashinon kaupunki)

Pysäköintiä Musashinon kaupungissa säätelee Tokion 
prefektuurin pysäköintiasetus (東京都駐車場条例, 
Tōkyō-to chūshajōjōrei), jonka mukaan tietyn pinta-alan 
ylittäviin uudisrakennuskohteisiin täytyy liittää tietty 
määrä pysäköintipaikkoja. Tietyillä pysäköinninparan-
tamisalueilla (駐車場整備地区, chūshajōseibichiku) 

Lainsäädäntö ja reunaehdot
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säädökset ovat hieman tiukemmat. Yksinkertaiste-
tusti laki määrää, että yli 2 000 neliömetrin ylittävissä 
uudisrakennuskohteissa tarvitaan suunnittelualueella 
yksi pysäköintipaikka 250 kerrosneliötä kohti (Tokion 
prefektuuriin kuuluvissa kaupungeissa kuten Musashi-
nossa – 23 erillisalueella luku on 300 kerrosneliötä). 
Kuitenkin jos rakennus on alle 6 000 kerrosneliömetrin 
kokoinen, määräykseen voidaan laskea helpotus seu-
raavalla kaavalla: 

1 – (6000 m2 – kerrospinta-ala)  /  (2 x kerrospinta-ala)

Pysäköintipaikat tulee sijoittaa samalle tontille raken-
nuksen kanssa. (Bureau of Urban Development) Tässä 
työssä käsittelen selvyyden vuoksi koko korttelia yh-
tenäisenä alueena. Korttelissa on yhteensä noin 9 380 
neliömetriä kerrosalaa: pysäköintopaikkoja tarvitaan siis 
yhteensä 37,6 kappaletta. 

Kichijōjin alueen asemakaava (Musashinon kaupunki – viranomaisdokumentti). Merkkien selitys liitteessä 2.
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Korttelin sisäosassa on luontotila, jonka ympärille 
rakennusmassat sijoittuvat. Tärkein kulkureitti kulkee 
korttelin eteläsivuitse idästä länteen.

Sisäänkäynnin avaaminen korttelin kaakkoiskulmalle; 
kävijöiden ohjaaminen korttelin sisään.

Muiden sisäänkäyntien avaaminen korttelin sivuille, 
näkymät korttelin ulkopuolelta sisäosan puistoon.

Rakennusmassojen jakautuminen kahteen osaan: sulje-
tumpi, korkeampi ulko-osa ja matalampi, avoimempi 
sisäosa. Rakennusten sisäinen liikenne väliin jäävällä 
vyöhykkeellä.

Korttelin keskiosan tason laskeminen kerroksella.
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概念3.2 KONSEPTI

Tässä osiossa esittelen korttelisuunnitelman peruskonseptin: 
rakennusmassojen sijoittumisen, liittymisen ympäröivään 
kaupunkiin ja sen, miten eri tilat liittyvät toisiinsa. Kaksi 
merkittävää kysymystä ovat samassa korttelissa sijaitsevien 
erilaisten toimintojen vuorovaikutus toistensa kanssa sekä 
siirtyminen ympäröivästä kaupunkitilasta sisälle kortteliin ja 
liikkuminen siellä. 

Korttelin kaupunkirakenteellinen konsepti saa alkunsa 
rationaalisista lähtökohdista ja ympäröivän kaupungin piir-
teistä, mutta toimii samalla allegoriana. Vertauskuvallisia 
lähtökohtia ratkaisulle voisivat olla siemen tai kananmuna 
– ulkopuolella on suojakuori, sisäosa on kerroksellinen ja 
sisimpänä on ydin, luonto, siemen (korttelin tapauksessa 
metsä). Samalla kortteli toistaa itse Tokion tai yleisemmin 
japanilaisen kaupungin kerroksellista rakennetta: Tokiossa 
kaupungin keskusta on tyhjä ja luonnon täyttämä (keisa-
rillinen palatsi), ja erilaiset kaupunginosat sijoittuvat sen 
ympärille.
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Uusi kortteli muodostaa vetovoimaisen kokonaisuuden 
kaupunginosan luoteiskulmaan, yhden monista käynti-
kohteista Kichijōjin alueella. 

Aiemmasta tutkimuksesta esiin nousseiden teemojen 
kautta valitsin alueelle viisi erilaista toimintoa, jotka 
tukevat toisiaan. Toiminnot ovat:

1. Luontotila (vrt. hiljaisuus ja rentoutuminen)
2. Kirjasto (vrt. koulutus)
3. Liiketila (vrt. design)
4. Asuminen (vrt. hyvinvointiyhteiskunta)
5. Sentō eli julkinen kylpylä (vrt. hulluttelu)

Neljä jälkimmäistä toimintoa järjestäytyvät keskelle 
jäävän luontotilan ympärille omiksi erillisiksi kokonai-
suuksikseen niin, että julkisemmat toiminnot (kirjasto 
ja liiketilat) sijoittuvat kauppakadun varteen korttelin 
eteläreunaan ja yksityisemmät toiminnot (asuminen 
ja sentō) korttelin pohjoisreunaan asuinrakennusten 
joukkoon.

Valtaosa kävijöistä saapuu Taishō-dōria pitkin korttelin 
kaakkoiskulmalle. Tähän kulmaan on siis luontevaa 
sijoittaa korttelin pääsisäänkäynti ja pieni tapahtuma-
aukio. Sisäänkäynti kortteliin tapahtuu kolmen neliö-
mäisen aukion sarjan kautta, niin että uloin aukio on 
katutasossa ja hyvin urbaani, sisempi aukio toimii osin 
katettuna kirjaston sisäpihana ja sisin aukio rajautuu 
sisäosan luontoalueeseen.

Korttelin rakenne toistaa ympäröivän kaupungin 
typologioita niin, että toiminnot jakautuvat suorakul-
miomaisiin, kolmi-nelikerroksisiin massoihin. Siirtymi-
nen korttelin ulkoreunalta sisäpuolelle tapahtuu usean 
kerroksen kautta. Uloin kerros on julkisin ja suljetuin 
kerros: uloimpien rakennusten seinät ovat kantavia 
ja muodostavat suljetumpia tiloja, lukuun ottamatta 
Taishō-dōrille avautuvia eteläosan liike- ja aulatiloja. 
Sisempi kerros on avoimempi: kantavia rakenteita ovat 
pilarit, jolloin rakennuksista avautuu laajoja näkymiä 
keskiosan luontoon. Näiden kahden kerroksen väliin 
jää tyhjä, kapeampi vyöhyke rakennusten sisäiselle 
liikenteelle.

Nämä kolme vyöhykettä saavat erilaisia muotoja eri 
toimintojen alueilla kuitenkin niin, että perusperiaate 
säilyy mahdollisimman yhtenäisenä koko korttelissa. 
Esimerkiksi liiketilojen tapauksessa keskivyöhyke muo-
dostaa intiimin kaupunkiaukion.

Myös keskiosan rakentamattomaksi jäävä tila jakautuu 
kahteen vyöhykkeeseen: ulompi, rakennuksiin rajau-

Korttelikonsepti
tuva vyöhyke on pinnoitettu, ja sinne sijoittuu pääosa 
piha-alueen toiminnoista. Sisimpänä on luonnolle 
varattu alue, korttelin ydin, metsineen ja lampineen. 
Tälle alueelle saapuessaan vierailija on vähitellen siirty-
nyt vilkkaasta urbaanista ympäristöstä jo suomalaiseen 
metsään, jonka läpi kävellään pitkospuita pitkin.

Pääsisäänkäynnin lisäksi korttelin sisäosaan avautuu 
muita, kapeampia sisäänkäyntejä, joilla on hiukan 
toisistaan poikkeava luonne. Tärkeää on, että vierailija 
siirtyy keskiosan luontotilaan vähitellen, mielenkiintois-
ten ja vaihtelevien tilasarjojen kautta. Psykologisen väli-
matkan vahvistamiseksi ja luontotilan rauhoittamiseksi 
korttelin keskiosa on painettu ympäröivää kaupunkia 
kerrosta alemmalle tasolle (–4 metriä). Portaiden las-
keutuminen erottaa ympäröivän kaupungin selkeästi 
korttelin mikrokosmoksesta. Lisäksi ratkaisun avulla ra-
kennukset saavat yhden ylimääräisen kerroksen ilman, 
että niiden korkeus kasvaa. Samankaltainen tilanne on 
Inokashiran puistossa, joka sijaitsee ympäröivää kau-
punkia alemmalla tasolla – laskeutuminen vilkkaasta 
kaupungista rauhalliseen puistoon on merkittävä osa 
puistossa vierailun kokemusta.

Kortteli muodostaa ulkopuolelta katsottuna oman 
kokonaisuutensa, jonka sitovat yhteen arkkitehtoniset 
perusratkaisut ja puumateriaalin käyttö. Julkisivumate-
riaalina koko korttelin alueella käytetään puuta, mikä 
luo samalla mielleyhtymän Suomeen. 
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Pohjapiirros ei mittakaavassa |  Kerros 1  |  +3,0 metriä 0 10 20 30 40 50 m

Pukuhuone 1

Vastaan-
otto

WC

Autohissi

Galleria

KonbiniKirjaston
aula

Internet

Liiketila

Liiketila

Liiketila

Liiketila

Liiketila

Asunto

Asunto

Asunto

Asunto

Asunto

Asunto

Asukaspysäköinti

Asunto

Asunto

Asunto

Asunto

Sauna-
tilat

Sauna-
tilat

Sauna-
tilat

Asunto

A B

A’ B’

± 0

± 0

± 0

± 0

– 4

– 2

– 2

+ 1

+ 1

+ 2

– 4

± 0

± 0



9898989898

Pohjapiirros ei mittakaavassa |  Kerros 2  |  +6,0 metriä 0 10 20 30 40 50 m
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Pohjapiirros ei mittakaavassa |  Kerros 3  |  +9,0 metriä 0 10 20 30 40 50 m

Liiketila

Terassi

Terassi

Terassi
Terassi

Asunto

Asunto

Asunto

Asunto

Asunto
Asunto Asunto

Liiketila

Liiketila

Terassi

Terassi

Kirjat

Musiikki

Luku

Sauna-
tilat

Sauna-
tilat

Sauna-
tilat

Rotenburo
Baari

Henkilö-
kunta

A B

A’ B’

+ 7

+ 7

+ 8

+ 8

+ 8+ 8

+ 8

+ 8



100100 N
äk

ym
ä 

ko
rt

te
lin

 si
sä

än
kä

yn
ni

lle
 se

n 
ka

ak
ko

isp
uo

le
lta

 Ta
ish

ō-
dō

ril
ta

.



101

P

Näkymät kortte-
lin keskiosaan

Sisäänkäynnit
rakennuksiin
katutasolta

Maanalainen 
pysäköinti

Sisäänkäynti
pysäköinti-
laitokseen

Sisäänkäynnit
kadulta
korttelin sisäosaan

Taishō-dōri

Nishi-sanjō-dōri

Huolto- ja 
pelastus-
reitti

Kortteliin on useita sisäänkäyntejä; pääosa 
niistä on vain kevyen liikenteen käytössä. 
Merkittävin ja monumentaalisin sisäänkäynti 
on korttelin kaakkoiskulmassa; kolmen eri-
luonteisen aukion sarja, joka liittää korttelin 
ulko- ja sisäpuolen toisiinsa. Huolto- ja pelas-
tusliikenteelle on sisäänkäynti korttelin koil-
liskulmassa. Huoltoreitti kulkee sieltä pihan 
ympäri kirjaston eteen tapahtuma-aukiolle 
saakka. Tämän yhteyden lisäksi kortteliin on 
toinen esteetön sisäänkäynti luiskia pitkin 
sen eteläosasta. 

Korttelin sitoo yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 
samantyylinen arkkitehtuuri ja samat materi-
aalit; puu ja betoni.

Korttelissa on suunnitelman mukaan yhteen-
sä 9 380 kerrosneliötä. Lain mukaan sinne 
olisi siis sijoitettava yhteensä 37 pysäköinti-
paikkaa. Korttelin luoteiskulmaan voidaan si-
joittaa yhteensä kuusi kadunvarren pysäköin-
tipaikkaa – jäljelle jäävät 31 paikkaa ehdotan 
sijoitettavaksi maanalaiseen pysäköintirat-
kaisuun, joka kannattaa toteuttaa kahteen 
kerrokseen huomattavasti suurempana 
(yhdessä kerroksessa 33 paikkaa, kahdessa 
66). Pysäköinti on toteutettu automaattisena 
ratkaisuna, jossa auto ajetaan pysäköintihis-
siin (yksikerroksinen sisäänkäyntirakennus 
kirjaston ja kylpylän välissä), joka vie sen 
maanalaiseen pysäköintitilaan. Ratkaisussa 
autot kiertävät ”liukuhihnalla” ympäri, kunnes 
oikea auto tai autopaikka on hissin kohdalla. 
Tämänkaltaiset ratkaisut maanalaisina tai 
maan päälle toteutettavina torneina ovat 
Japanissa yleisiä, ja niistä näkee myös suh-
teellisen pienimittakaavaisia versioita. Auton 
pysäköityään vierailija voi kulkea portaita 
pitkin alas puistoon.

Liittyminen kaupunkitilaan ja pysäköinti
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Julkisivu pohjoiseen, ei mittakaavassa

Julkisivu etelään, ei mittakaavassa

Julkisivu länteen, ei mittakaavassa

Julkisivu itään, ei mittakaavassa
0 10 20 30 40 50 m

0 10 20 30 40 50 m

0 10 20 30 40 50 m

0 10 20 30 40 50 m
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Siirtyminen korttelin ulkopuolelta sisäpuolelle käy 
useiden eriluonteisten tilojen kautta. Seuraavalla 
aukeamalla on esitetty neljä näkymää kadun puolelta 
korttelin sisäosiin. Ajatuksena on antaa ohikulkijalle 
vihje korttelin sisäosan luonnosta.

Korttelin keskiosa sijaitsee neljä metriä katutasoa 
alempana. Sisäpihalle kulkiessaan kävijä laskeutuu tälle 
tasolle vähitellen portaiden ja luiskien kautta.

Perinteisessä japanilaisessa arkkitehtuurissa engawa 
viittaa räystään kattamaan alueeseen sisä- ja ulkotilan 
välillä. Engawa voi olla joko täysin avoin tai liukuovien 
suojaama tila. Nykyarkkitehtuurissa käytetään usein 
samantyyppisiä ratkaisuja. Tässäkin korttelissa engawat 
määrittävät ulko- ja sisätilan välistä suhdetta; korttelipi-
han puolen rakennukset avautuvat keskiosan luontoon 
engawa-terassien kautta. Terassit ovat lämmittämätön-
tä tilaa, joka voidaan suojata esimerkiksi liikuteltavien 
sermien avulla.

Alla oikealla on näkymä korttelin kerkiosan metsään 
kylpylän saunatiloista. Myös kaikissa saunatiloissa 
on engawa-terassi, jonne saunojat voivat 
kokoontua vilvoittelemaan ja katsele-
maan ympäröivää luontoa.

Siirtyminen tilasta toiseen

Korttelipihaa reunustavat engawa-terassit ja 
seuraavan aukeaman näkymien katselukohdat.

11

2

3

4
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Näkymä 1 korttelin eteläpuolen Taishō-
dōrilta liiketilojen ja kirjaston välistä

Näkymä 2 korttelin itäpuolelta 
pysäköintihissin vierestä
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Näkymä 3 korttelin luoteiskulmasta 
asuintalojen välistä

Näkymä 4 korttelin pohjoispuolelta 
kylpylän ja asuintalojen välistä
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Leikkaus B–B’ korttelin halki. Vasemmalla kylpylä, oikealla kirjasto. 
Maanalainen pysäköinti merkitty katkoviivalla.

Leikkaus A–A’ korttelin halki. Vasemmalla liiketilat, oikealla asunnot.
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機能3.3 TOIMINNOT

Tässä osiossa esittelen tarkemmin korttelin viisi eri toimin-
toa: luontotilan, kirjaston, liiketilat, asunnot ja kylpylän. 
Kaikki rakennukset noudattavat samaa periaatetta eri 
tavoin: suljetummat massat sijaitsevat kadun puolella, 
avoimemmat puiston puolella niin, että niistä avautuu 
näkymä keskiosan metsään.

Yhteensä korttelissa on noin 9 380 kerrosneliötä, joka jakau-
tuu eri toimintojen kesken seuraavalla tavalla:

1. Kirjasto 3 090 neliötä
2. Liiketilat 1 485 neliöta
3. Asunnot 2 025 neliötä
4. Kylpylä 2 780 neliötä.
5. Puisto

12

3 4

5
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Korttelipuisto käsittää korttelin keskiosan. Alue jakau-
tuu kolmeen eriluonteiseen alueeseen. Eteläosassa 
kirjaston ja liiketilojen vieressä on julkisin alue, luo-
teisosassa asuinrakennusten vieressä pihamaisempi, 
asukkaiden käytössä oleva alue ja keskellä ja koillis-
osassa luonnonmukaisin, kylpylään rajautuva alue. 
Pääkulkureitti korttelin läpi, jota voivat käyttää myös 
pelastus- ja huoltoajoneuvot, kulkee luontotilan ympäri 
pohjoisosan sisäänkäynniltä kirjastolle saakka. Tilan kes-
kelle jää lampi, johon avautuu pihan eri puolilta erilaisia 
näkymiä. Kuten perinteinen japanilainen puutarha, tila 
on tarkoitettu kuljeskeluun lammen ympäri.

Eteläosan julkisempaan käyttöön jäävälle alueelle voi-
daan sijoittaa lukuisia väliaikaisia toimintoja. Kirjaston 
kolmiosainen aukiosarja voidaan valjastaa esimerkiksi 
juhla- ja konserttikäyttöön; aukiolle voi levittäytyä myös 
kahvilan tai ravintolan terassi. Tämän tilan länsipuolella 
on pieni kenttäalue, jota voidaan käyttää muun muassa 
Japanissa suosiotaan kasvattaneen mölkyn pelaami-
seen tai muuhun pienimuotoiseen urheiluun, vaikkapa 
saappaanheittoon tai eukonkantoon. Sen pohjoispuo-
lella lammen rannalla on puinen ”kuunkatseluterassi”,  
jolta avautuu yksi kolmesta näkymästä lammelle.

Luoteispuolen pihamaisemmalla alueella on nel-
jä asuinrakennusten etupuolelle sijoitettua puista 
katosrakennelmaa, joita voidaan käyttää erilaisiin 
tarkoituksiin: eteläosassa ravintolan tai kahvilan terassin 
katteena, grillailuun, oleskeluun, piknikkiä varten, leik-
kivälineille ja niin edelleen. Jos korttelissa järjestetään 
suurempi juhla (matsuri), niiden alle voidaan sijoittaa 
katuruoan myyntipaikkoja. Pihan tältä puolelta lammel-
le avautuu kivikkoinen ranta, jolla voi myös oleskella. 
Lampeen rajautuvat myös kaksi muokatumpaa ja 
suorakulmiomaista muotokieltä toistavaa metsikköä: 
eteläpuolella kivikkoinen männikkö, pohjoispuolella 
niitty ja koivikko.

Koillispuolella kylpylän suojana on laajempi metsäalue, 
jonka läpi kulkee pitkospuiden muodostama reitti. 
Tämän metsän tulisi näyttää mahdollisimman luon-
nonmukaiselta ja siellä voidaan kasvattaa, arboretumin 
tavoin, erilaisia suomalaisia Japanissakin menestyviä 
puulajeja. Metsästä pilkahtaa lammelle laituri, jolta 
avautuu kolmas lampinäkymä. Kylpylästä voi johtaa 
lampeen pieni puro, joka tuo puistoon liikkuvan veden.

Korttelipuisto

Julkinen puoli

Pihamainen puoli

Yksityisempi puoli

8

6

7

4

3

12

5

Reitti metsän
läpi

Katokset
oleskeluun

Istuskelu-
paikkoja

Tapahtuma-aukio Kivikkoinen männikkö

Vehreä koivikko

Sekametsä

Pelikenttä

Kuunkatseluterassi

Hiekkaranta

Katokset oleskeluun

1 6

4

2 7

5

3 8
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Kirjaston
aineistot:
kirjat,
musiikki,
atk-tilat

Puiston ja 
aukion
puolella
luku- ja
oleskelutilat

Galleria-
tila

Henkilökunta
ja tekniset tilat

Konbini

Kahvila

Korttelin kaakkoiskulmaan rakennetaan uusi Kichijōjin 
kirjasto. Kirjastotoiminnot siirtyvät paikalle vanhasta kir-
jastosta, joka sijaitsee toiminnolle vähemmän sopivalla 
alueella rautatieaseman koillispuolella baarikorttelin 
vieressä ja joka alkaa olla jo rapistunut. 

Kirjastorakennus jakautuu kahteen osaan, sillä korttelin 
pääsisäänkäynti kulkee sen alta. Alimpiin kerroksiin 
voidaan sijoittaa myös liike- ja galleriatiloja, ylempiin 
kirjastotoimintoja. Ehdottamassani ratkaisussa alim-
paan kerrokseen (–1) on sijoitettu kirjastokävijöitä 
palveleva kahvila tai ravintola – vaikkapa suomalainen 
Robert’s Coffee – ja kirjaston huoltotiloja. Katutasossa 
ovat kirjaston sisäänkäyntiaula, pieni noin 100 neliö-
metrin kokoinen konbini (lähikauppa) ja galleriatila, 
joka voi keskittyä esimerkiksi suomalaisen taiteen ja 
designin esittelyyn. Kahdessa ylemmässä kerroksessa 
on kirjaston tiloja: aineistot sijoittuvat kadun varren 
suljetumpiin volyymeihin, lukutilat korttelipuiston 
puolelle avoimempiin tiloihin. Näiden väliin jää avoin 
korkea tila. Ylin pihan puolen kerros on varattu ulkote-
rassille, jota voi myös käyttää luku- ja oleskelupaikkana. 
Hissit ja lvi-kuilut muodostavat kaksi kantavaa volyymia 
rakennuksen pohjois- ja länsipäädyssä. 

Kirjastojen rooli on Suomessa muuttumassa nopeasti 
aiemmista kirjavarastoista monipuolisemmiksi palvelu- 
ja oleskelutiloiksi. Japanissa kirjastot ovat muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta suhteellisen suljet-
tuja ja vanhanaikaisia tiloja. Kichijōjin uuden 
kirjaston tulisi olla esimerkki keskeisellä ja 
helposti saavutettavalla paikalla sijaitse-
vasta avoimesta, pohjoismaisesta tilas-
ta, joka on avoin ja jonne kaikki ovat 
tervetulleita. Kirjastoon voi sijoittaa 
erilaisia, aiempaa monipuolisempia 
palvelutoimintoja.

Kirjasto

Näkymä puiston puolen luku- ja oleskelutiloihin
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Näkymä liiketilojen rajaamalle kaupunkiaukiolle kirsikankukkien aikaan
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Korttelin lounaiskulmaan sijoittuu viiden liikeraken-
nuksen ryhmä. Korttelin ulkoreunan kolme suurempaa 
liikerakennusta ovat kantavine seinineen suljetumpia, 
sisäpuolen kaksi pienempää massaa avoimia. Niiden 
väliin kaksi metriä katua matalammalle tasolle jää 
intiimi, urbaani aukio, jonne rakennuksiin sijoittuvien 
ravintoloiden tai kahviloiden terassit voivat levittäytyä.

Erikokoisia liiketiloja sekä huolto- ja henkilökunnan 
tiloja voidaan sijoittaa rakennuksiin tarvittaessa jous-
tavasti jakamalla sisätiloja väliseinin. Suora, esteetön 
pääsy liiketiloihin on maantasokerroksista (katutaso 
±0, keskiosan aukio –2 ja korttelipuisto –4) sekä toisen 
kerroksen (+4) sillalta, joka liittää rakennukset toisiinsa. 
Ylintä, kolmatta kerrosta voidaan käyttää myös esimer-
kiksi toimistotilana.

Liikerakennuksiin voi sijoittaa erityyppisiä tiloja: esimer-
kiksi ravintoloita, kahviloita, vaate-, design- ja huone-
kaluliikkeitä tai näyttelytiloja. Jos mahdollista, monet 
näistä liikkeistä voisivat olla korttelin teeman mukaises-
ti suomalaisia tai suomeen liittyviä japanilaisia liikkeitä. 

Liiketilat

Kylttejä: ehdotuksia liikkeistä ja toimijoista, joita korttelissa voisi sijaita

Liiketiloja voi jakaa osiin ja muunnella eri tar-
peisiin. Toimijoiden määrä voi vaihdella välillä 
5–12 niiden koosta riippuen. 
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Naisten
kylpy

Vuokrattavat 
saunat

Naisten
rotenburo

Naisten
pukuhuone

Miesten 
kylpy

Miesten 
rotenburo

Miesten 
pukuhuone

Henkilökunta ja 
tekniset tilat

Korttelin koilliskulmaan rakennetaan sentō, julkinen 
kylpylä, jossa yhdistyvät suomalainen ja japanilainen 
kylpykulttuuri. 

Japanilaisessa sentōssa miehet ja naiset kylpevät 
erillään alasti, mikä on keskeinen tekijä rakennuksen 
sisäisen liikenteen kannalta. Kylpylä jakautuu kahteen 
osaan. Ulompana kadun varren volyymeissä ovat 
japanilaistyyliset kylpytilat, sisempänä metsään rajoit-
tuvassa volyymissä vuokrattavia saunatiloja. Näiden 
volyymien väliin jäävään tilaan järjestetään rakennuk-
sen sisäinen liikenne.

Kylpylän sisäänkäynti on sen itäpuolisen kadun varrel-
ta. Kävijä jättää kenkänsä vastaanottoon, saa avaimen 
ja valitsee yhden kolmesta reitistä: miesten kylvyn, 
naisten kylvyn tai saunaosaston. Miesten kylpytilat 
sijoittuvat katutasoon ja alimpaan kerrokseen, naisten 
tilat toiseen ja kolmanteen kerrokseen. Miesten puku-
huone on katutatossa, minkä jälkeen kylpijä laskeutuu 
luiskaa pitkin joko metsään rajoittuvaan ulkoilma-al-
taaseen (rotenburo) saunatilojen alla (-2,0) tai kellari-
kerroksen korkeaan kylpytilaan (-4,0). Naiset nousevat 
ensin toisen kerroksen pukuhuoneeseen, ja siirtyvät 
sen jälkeen kylpytiloihin samassa kerroksessa tai 
kattotason ulkoilma-altaaseen, josta avautuu näkymä 
ympäröivään kaupunkiin. Ulkoilma-altaiden yhteydessä 
voi toimia pieni baari. Kylpytilojen materiaalivalinnoilla 
ja seinäpinnoilla (esimerkiksi kuvien tai heijastettavien 
näkymien kautta) voidaan korostaa suomalaisia tee-
moja; metsää, järviä, saaristoa, tuntureita. Molempien 
kylpytilojen yhteyteen voidaan sijoittaa erillinen kylmä 
tila, jossa kylpijät voivat kokeilla avantouintia talvimai-
seman keskellä. Eri sukupuolten käytettävissä olevat 
tilat voivat tarvittaessa vaihtua esimerkiksi viikoittain 
tai kuukausittain.

Vuokrattavissa olevat saunatilat saavat muoton-
sa karaokesta: Japanissa tapana on vuokrata 
kaveriporukalla illaksi karaokeboksi, jossa 
vietetään aikaa ja jonne voidaan tilata syötä-
vää ja juotavaa. Saunabokseja on yhteensä 
yhdeksän: kaikissa on oleskelutila, puku- ja 
suihkutila, sauna ja terassi, jolta avautuu 
näkymä metsään. Saunatilat muodostavat 
kylpytiloista erillisen kokonaisuuden myös 
siksi, että molempien sukupuolten tulisi voida 
käyttää niitä yhtä aikaa. Saunaboksi tuo suomalai-
sen saunan japanilaisten käytettäväksi heille tutun 
formaatin kautta. 

Sentō

Näkymä kattokylpyyn johtavalle luiskalle
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Korttelin luoteiskulmaan rakennetaan asuntoja. Perus-
ratkaisuna toimii suuremman ja pienemmän volyymin 
muodostama paviljonkimainen kokonaisuus, joita on 
korttelissa yhteensä neljä: kaksi etelään avautuvina 
korttelin pohjoisreunalla ja kaksi kaakkoon avautuvina 
länsireunalla. Kaikista asunnoista avautuu näkymä 
keskiosan luontoon ja niillä on parveke tai terassi 
(engawa).

Ratkaisun tarkoituksena on mahdollistaa joustavasti 
erityyppisiä asuinratkaisuja niin, että eri sukupolvet 
voisivat asua helpommin yhdessä. Suomesta poiketen 
lapset asuvat Japanissa yleensä pidempään yhdessä 
vanhempiensa kanssa, samoin vanhukset lastensa 
hoidettavina, vaikka suurperheiden määrä onkin 
vähentynyt. Väestön vanheneminen ja huoltosuhteen 
heikkeneminen on Japanissa huomattava ongelma. 
Esittämässäni asuinratkaisussa vanhus tai lapsi voi asua 
suurempaan volyymiin kytketyssä erillisessä yksiö-
asunnossa perheen asuessa viereisessä suuremmassa 
tilassa – molemmat saavat tarvitsemaansa yksityisyyttä, 
mutta asuvat silti lähekkäin. Asuntoja voidaan tarvit-
taessa yhdistää suuremmiksi tai erottaa pienemmiksi 
kokonaisuuksiksi: erikokoisia mahdollisia asuntoja on 
viisi (37 m2, 55 m2, 94 m2 110 m2 ja 147 m2). Asunto-
jen määrä korttelissa voi siten vaihdella välillä 16–30 
kappaletta.

Asuinrakennuksia yhdistää niiden alapuolella kulkeva 
korttelipuistoon avautuva käytävä (–2,0), joka voidaan 
tarvittaessa sulkea ulkopuolisilta. Käytävän varrelle 
sijoittuu oleskelupaikkoja ja kadun puolelle yhteiskäyt-
tötiloja (pyörien säilytys, pesutuvat, askartelutilat jne.). 
Koska sisäpuolen pienemmät volyymit ovat kerrosta 
matalampia, niiden päälle voidaan sijoittaa yhteensä 
neljä yhteiskäytössä olevaa kattoterassia.

Asunnot

Vaihtoehto 1: 147 m2: vanhemmat ja kaksi lasta

Vaihtoehto 2: 110 m2  ja 37 m2: vanhemmat ja lapsi, isoäiti

Vaihtoehto 3: 94 m2  ja 55 m2: vanhemmat ja lapsi, 
pariskunta

Vaihtoehto 4: 37 m2, 55 m2  ja 55 m2: isoäiti, pariskunta 
ja / tai yksinasuja
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Kortteliratkaisusta nousee esille muutama merkittävä 
teema: kulttuurien kohtaaminen, eri toimintojen liit-
tyminen yhteen ja siirtyminen tilasta toiseen. Ratkaisu 
hyödyntää monin erin tavoin työn kirjallisessa osiossa 
esiin tuotuja aiheita sekä yleisratkaisun että detaljien ja 
tunnelmien tasolla.

Suomalaisuus ja japanilaisuus yhdistyvätkin korttelissa 
sekä mielikuvatasolla että konkreettisten ratkaisujen ja 
toimintojen kautta. Mielikuvaa suomalaisuudesta vah-
vistavat materiaalivalinnat (puu, ja esimerkiksi valoisat 
vaalein värein maalatut tilat), suomalaisen luonnon 
käyttö, suomalaistyyppinen vesiaihe, kylpylässä käytet-
tävät suomalaiset maisemat, suomiaiheiset liikkeet ja 
niin edelleen. Syvemmällä suomalaisuus näkyy valitse-
missani toiminnoissa: kirjaston avoimuudessa ja kes-
keisessä asemassa, kylpylän saunatiloissa, laadukkaassa 
asumisessa. Korttelin käyttäjät ovat kuitenkin pääosin 
japanilaisia. Heistä viime kädessä riippuu, millä tavoin 
kulttuurit lopulta kohtaavat ja millä tavoin korttelin eri 
toimintoja käytetään.

Korttelin tapauksessa ei voi puhua hybridirakennuk-
sesta, sillä eri toiminnot muodostavat pääosin omia 
kokonaisuuksiaan. Ne liittyvät kuitenkin tiiviisti yhteen 
yhtenäisen arkkitehtuurin, muotokielen ja materiaali-
maailman kautta. Lisäksi niitä sitoo toisiinsa yhteinen 
korttelipuisto. Japanilaisissa kaupungeissa toiminnot 
ovat tiiviisti sekoittuneita toisiinsa, ja hybridiratkaisut 
ovat yleisiä. Länsimaissa yleistä modernismin ajan 
toimintoja erottelevaa kaupunkisuunnittelua ei juuri 
ole. Osin tilanne johtuu Japanin suuresta väestötihe-
ydestä ja kaupunkikulttuurin syvyydestä: ihmiset ovat 
eläneet lähellä toisiaan jo pitkään ja osaavat ottaa 
toisensa huomioon ja toimia vilkkaassa, monimuo-
toisessa kaupunkiympäristössä säilyttäen kuitenkin 
eri keinoin yksityisyytensä. Kortteli muodostaa pie-
nimittakaavaisuudestaan huolimatta sekavassakin 
kaupunkiympäristössä suhteellisen suuren, yhtenäisen 
ja rauhallisen kokonaisuuden, piristävän puikahduksen 

tuttuun ja turvalliseen mutta eksoottiseen keitaaseen 
suurkaupungin keskellä.

Pienestä koostaan huolimatta kortteli muodostaa 
monimuotoisen kokonaisuuden erilaisine, intiimeine 
kaupunki- ja luontotiloineen. Japanilaiset ovat erityisen 
taitavia hyödyntämään pieniä tiloja ja toteuttamaan 
hienovaraisia detaljeja. Tarkemmalla suunnittelulla 
Japanissa konsepti voisikin kehittyä vielä huomattavas-
ti tarkemmaksi ja monimuotoisemmaksi. Merkittäviä 
piirteitä ovat vähittäinen siirtyminen ja laskeutuminen 
erilaisten tilasarjojen kautta vilkkaasta kaupungista 
rauhalliseen puistoon sekä sinne avautuvat näkymät. 
Kaikilla luontotilaa ympäröivillä rakennuksilla on sinne 
suuntautuva terassi tai parveke, engawa, joka on perin-
teisessä arkkitehtuurissa viitannut vyöhykkeeseen sisä- 
ja ulkotilan välillä rakennuksen syvän räystään alla.

Tokion mittakaavassa tällainen korttelitason hanke on 
pieni. Japanilaiseen rakennustavan olennainen piirre 
on vanhojen rakenteiden suruton poistaminen ja 
reipasotteinen uudisrakentaminen. Tämän kokoinen 
hanke voidaan toteuttaa kerralla. Hankkeessa tulee 
pyrkiä korkeaan laatutasoon, mikä merkitsee myös 
varsin korkeita kustannuksia. Tämä merkitsee sitä, että 
esimerkiksi asunnot suunnattaneen hyvin toimeentu-
levalle väestönosalle, suomesta ja suomalaisuudesta 
kiinnostuneille japanilaisile. Myös siksi tällainen hanke 
sopii hyvin Kichijōjiin, joka on vaurasta aluetta. Kylpylä 
ja liiketilat edellyttävät yksityisen sektorin mukaantuloa. 
Kirjasto on tyypillisesti kunnallinen hanke. Asunnot 
olisi luontevinta toteuttaa vuokra-asuntoja tarjoavien 
yritysten kautta.

Korttelin rakentaminen kohottaa entisestään Kichijōjin 
ja Suomen brändiä Japanissa. Se tarjoaa uuden 
mahdollisuuden tutustua suomalaisuuteen aiheesta 
kiinnostuneille japanilaisille.

Päätelmiä
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