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“I believe that optimism is what drives architecture forward. It’s the only profession where you have to 
believe in the future. You can be a general, a politician, an economist who is depressed, a musician in a 
minor key, a painter in dark colors. But architecture is that complete ecstasy that the future can be better. 
And it is that belief that I think drives society.”

-Daniel Libeskind
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Arkkitehtisuunnittelu on laaja-alainen prosessi ja koulutuksen tavoitteena perehdyttää opiskelija 
tähän prosessiin. Yliopiston tarkoitus on opettaa oppimaan, mutta ilman hyvää itsetuntemus-
ta, saattaa oppiminen jäädä yksipuoliseksi. Sitä tarvitsee myös omaehtoisessa oppimisessa 
valmistumisen jälkeen. Itsetuntemuksen puute estää ammatillisen minäkuvan muodostumista, 
jolloin voi käydä niin, ettei omia vahvuuksiaan pääse hyödyntämään.

Itsetuntemus ja ihmisen intuitiivinen puoli jää usein Aalto yliopiston arkkitehtiopetuksessa käyte-
tyn käsitteistön ulkopuolelle, ihmisyyden tuntemattomammalle alueelle, jolloin niiden  hyödyntä-
minen suunnitteluprosessissa saattaa jäädä teoreettiseksi. 
Arkkitehdin ammatissa prosessinhallinta, luovuuden ja intuition tunteminen ovat tärkeitä taitoja 
tehtävästä riippumatta.

Arkkitektonin kehitti 1900-luvun alussa taideteoreetikko, taiteilija Kazimir Malevich. Hän aloitti 
1910 luvulla suprematismin, tyylisuunnan, jonka mukaan taide on olemassa vain itseään varten. 
Suprematismi perustui geometrisilla muodoilla ja tasaisilla väripinnoilla tehtyihin sommitelmiin.. 
1920-luvulla Malevich vei suprematismin kolmiulotteiseksija näitä kipsiteoksia hän kutsui ark-
kitektoneiksi. Laajemmassa kontekstissa arkkitektoni on silti vaikeasti määriteltävä käsite, ja 
erot taiteen tai konseptisuunnitelman välillä ovat tulkinnanvaraisia. Tämän diplomityön tarkoitus 
ei varsinaisesti ole määrittää arkkitektonia uudestaan, vaan tarkastella sen potentiaalia luovan 
toimintakyvyn ylläpitoon.

Tässä diplomityössä tutkitaan arkkitektonia työkaluna vapaan oppimisympäristön luomiseen, 
sekä oman suunnitteluprosessin analysointiin. Diplomityön runko rakentuu yhdeksästä arkki-
tektonista sekä reflektiopäiväkirjasta, jossa läpikäydään rakentamisprosessia ja sen herättämiä 
ajatuksia. Diplomityö osoitti kuinka arkkitektonien rakentaminen toimi runkona prosessiana-
lyysille, riisuen suunnittelun  ylimääräisistä vaikutteista. Tällöin jäljelle jäi vain oman prosessin 
ydin, jolloin sen heikkouksia ja vahvuuksia on helpompi analysoida. Arkkitektonin epämääräi-
syys pakotti luottamaan oman mielen sisältöön, joka kehitti itseluottamusta Arkkitektonilla on 
myös tärkeä tehtävä leikkikenttänä tai rituaalina, joka mahdollistaa rentoutumisen.

Tiivistelmä

Architectural design is a multidisciplinary and complex process. It requires good understanding 
of life in general. The purpose the university is to introduce this process to a student. However, 
without good self knowledge the learning process may suffer. Lack of self  knowledge can ulti-
mately prevent the creation of professional self esteem, which is a key factor in the balance of 
professional life.

At Aalto University self knowledge and intuition are rarely included in the discourse of archite-
cture. It is the more primitive side of humanity – so strange to many – myself included. That is 
why the possibility to utilize this powerful knowledge in everyday working life can be difficult. 
Ultimately however, it is important for an architect to understand the elements within the design 
process.

 Architecton was introduced in the early 1900 ́s by the Russian avantgardist Kazimir Malevich. 
He is the founder of suprematism, an art movement manifesting that art should not serve any 
other purpose but itself. Suprematism was based on compositions of geometric shapes and 
plain colours. In the 1920 ́s he started to study these objects in three dimensional space by buil-
ding white plaster structures he called architectons. It is difficult to define what architecton really 
is in a wider context. Is it art or architecture. This thesis does not try to redefine architecton, but 
study its potential in self learning.

 In this thesis I study “architecton” not as an artistic artefact but as a tool to create a free lear-
ning environment and a  tool for self analysis. In this thesis I built nine architectons and with the 
help of a self learning diary I analysed how they enhanced my design process.

 This process showed me that architecton functions as a structure for self analysis. It helped 
me to undress my process from outside influences, leaving only the essentials. This provided a 
clearer image of my strengths and weaknesses. Architecton´s vagueness forced me to trust my 
own thinking, thus improving my professional self esteem.  Architecton had also an important 
role as a playground – a place to recharge.

Abstract
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Alkulause

Diplomityö on antanut ainutkertaisen mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan tulevaisuuttani arkkitehtina ja punoa vuosien 
varrella oppimani yhdeksi kokonaisuudeksi. Haluan kiittää Aalto yliopistoa, Professori Pirjo Sanaksenahoa sekä ohjaajaa-
ni, arkkitehti Esa Laaksosta luottamuksesta ja tuesta aiheen parissa, vaikka välillä suunnan löytäminen on ollut työlästä.  
Haluan myös kiittää perhettäni, ystäviä ja läheisiä jotka ovat olleet tukena silloinkin, kun en ole osannut pyytää. Hyvät 
keskustelut ja ajatusten vaihdot ovat olleet elintärkeitä työn etenemisen kannalta.  Prosessi on ollut pitkä mutta palkitseva 
ja toivon että tämä antaa ajateltavaa myös lukijalle. 

Espoossa 9.5.2016

Johannes Kaira
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Johdanto

Kriisi on usein osa oppimisprosessia. Se on ei toivottu, mutta tärkeä polt-
toaine muutokselle. Valmistumisen muuttuessa ajankohtaiseksi, ajauduin 
ammatilliseen identiteettikriisiin, joka oli ristiriita oman toiminnan ja intohimon 
välillä. Syynä oli vakaalle pohjalle rakennetun ammatti-identiteetin puuttu-
minen. Kriisi hankaloitti opiskelua ja oli käytännössä este valmistumiselle. 
Ilman vankkaa ymmärrystä osaamisestani, en uskonut kykeneväni etene-
mään ammatillisesti. Rakensin yhdeksän arkkitektonia ja tutkin reflektion 
avulla niiden potentiaalia oppimistyökaluna, mutta samalla kävin myös hen-
kilökohtaisen dialogin.

Koen että työn mielekkyys perustuu mahdollisuuteen toteuttaa itseään, mikä 
alunperin on ollut syy hakea yliopistoon. Huomasin että minulta puuttuu kyky 
hyödyntää vahvuuksiani arkkitehtina. Olen kokenut luovuuden piikkejä kurs-
sitöiden aikana sekä henkilökohtaisissa projekteissa, mutta en ole kyennyt 
valjastamaan niiden potentiaalia työelämässä.  Arkkitehtihuumorissa esiintyy 
termi cad-orja, joka viestii ristiriidasta ammattiin liittyvien odotusten ja todel-
lisuuden välillä. Se edustaa pelkoa siitä, mitä arkkitehdin ammatti-identiteetti 
voi pahimmillaan olla. Tämä on onneksi vain mielikuva, ja todellisuudessa 
itsensä kehittämisen mahdollisuuksia on tarjolla joka tehtävässä. Se vaatii 
kykyä ottaa haasteita vastaan, mihin taas tarvitaan ammatillista itseluotta-
musta. Näistä teemoista koostuu tämän diplomityön merkitys. Haluan oppia 
tuntemaan itseni paremmin arkkitehtina, ja samalla luoda työkalun, jota on 
helppo kenen tahansa kokeilla.

Minulle kokeileva leikkiminen on ollut luontainen tapa toimia. Sanalla leik-
ki on kuitenkin stigma. Alitajuisesti liitän sen lapsellisuuteen ja vastuutto-
muuteen, ja pidän sitä tuottavan työn vastakohtana. Aluksi epäröin käyttää 
leikkiä osana metodologaa, mutta sen positiiviset vaikutukset kannustivat 
riskinottoon. Näitä ovat muun muassa korkeampi motivaatio, parempi kes-
kittyminen sekä rohkeus kokeilla vaihtoehtoja opitun ulkopuolelta. Diplomi-
työaihetta määrittäessäni analysoin tapahtumia jotka olivat johtaneet onnis-
tumisiin kouluprojekteissa. Kaikkia yhdisti tunne vapautumisesta ja sisäisistä 
kahleista irtaantumisesta. Tarkoitus on tämän diplomityön avulla punoa 
nämä hetket yhteen ja rakentaa niistä toimiva kokonaisuus. Haluan oppia 
ymmärtämään kuinka luovuuteni toimii.

Kriisistä diplomityöksi
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Luovuus arkkitehtuurissa

En ole nähnyt arkkitehtuurissa olevan selkeää paikkaa luovuudelle. Se liitetään 
automaattisesti mielikuvaan ammatista, mutta todellinen merkitys jää epäselväk-
si. Milloin arkkitehti saa olla luova ja miten sen näkyy lopputuloksessa? Saako 
työaikaa käyttää luovan ajattelun kehittämiseen ja kuinka paljon?  Muusikolla tai 
taiteilijalla luovuus voi olla koko työskentelyn ydin ja sen ylläpito on olennainen 
osa ammattia. Usein tämä osa on myös niin mielenkiintoinen, että se liitetään 
osaksi identiteettiä ja brändiä. Luovuus käsitteenä on toki epämääräinen ja tästä 
syystä ymmärrän miksi se jää marginaaliin. Olisiko tässä jotain joka voitaisiin 
ottaa huomioon jo opetusta suunniteltaessa? Monien arkkitehtien työskentelyä 
käsitellään lopputulosten kautta, ilman että prosessista puhutaan mitään. Sen 
avaaminen olisi tärkeää, sillä se koostuu lopulta hyvin yksinkertaisista osista, 
joita on helppo sisällyttää omaan työskentelyyn. Ajoittain arkkitehdeistä lumoutu-
neet puhuvat jopa neroudesta, mikä on kaunis ajatus, mutta kaikista vaikeimmin 
omaksuttava metodi. Suunnittelustudioissa opetetaan prosessitaitoja, mutta 
näiden harjoitteiden todellista tarkoitusta ei mielestäni ole avattu tarpeeksi ym-
märrettävästi.

Onko luovuus opittua vai synnynnäistä? Millaisista elementeistä se koostuu? 
Neurotieteissä luovuutta tutkitaan paljon aivotoiminnan mekanismien kautta. 
Nykyään tiedetään että luovuutta voi kehittää, ihan kuin mitä tahansa kehon ja 
mielen osaa. Aivot on muovautuva elin, jossa jatkuvasti syntyy uusia hermoyhte-
yksiä ja vanhoja kuolee.(Vartanian, Bristol, Kaufman 2013) 

Wikipedia määrittää luovuuden seuraavasti:

Luovuus on vapauteen ja älykkyyteen liittyvä kyky nähdä uusia asiayhteyksiä 
(assosiaatioita), kehittää epätavallisia ideoita, käsitteitä, tekniikoita ja intuitiota 
sekä etääntyä tavanomaisista ajatusradoista.

Määritelmä sisältää osin osan arkkitehtikoulutuksen tavoitteista ja se viittaa 
myös siihen, että luovuus on pääasiassa prosessitaitoja. Psykologi Edward de 
Bono on erikoistunut ajattelutekniikoihin, jotka tietoisesti rikkovat vakiintuneita 
ajatusmalleja, tarjoten uusia vaihtoehtoja. Näistä tunnetuimpia ovat kuusi ajatte-
luhattua ja lateraalinen ajattelu. Ajatteluhattujen idea on luoda itselleen erilaisia 
rooleja joiden näkökulmasta ongelmaa tarkastellaan. Lateraalisessa ajattelus-
sa poiketaan tietoisesti totutusta reitistä, esimerkiksi huumorin avulla, pyrkien 
pääsemään loogisen ajattelun ulkopuolelle. (de Bono 1982 : Redesign my brain 
2013) Arkkitektonin rakentamiseen voi suhtautua ajattelutekniikkana. Ennalta 
määritelty harjoitus joka johtaa ennustamattomaan lopputulokseen. Lopulta pro-
sessitaidot ovat vain työkaluja mielen syvyyksistä kumpuavan raakamateriaalin 
työstämiseen. Oman intuition ja alitajunnan ymmärtäminen on välttämätöntä, 
mikäli haluaa harmonisoida omaa suunnitteluprosessia. Pyrin lähestymään mo-
nimutkaista aihetta käytännönläheisesti. Empiirisen kokeilun ja reflektion avulla 
pyrin löytämään helposti omaksuttavia tapoja, joilla mielen toimintaa voi ymmär-
tää kokemusperäisesti.
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Vuonna 2015 ilmestyneessä väitöskirjassaan Intuition Unleashed, Asta Raa-
mi tutki intuitiota luovassa työssä. Väitöskirja avaa intuition käsitteen ja pyrkii 
antamaan sille paikan tieteellisessä keskustelussa. Intuitio on alitajunnan 
prosessointina, jolla on tietoiseen mieleen verrattuna moninkertainen kapasi-
teetti käsitellä tietoa. Yhtenä intuition ongelmana Raami mainitsee päätöksen-
teon. Intuituitiivisten päätösten perustelu on hankalaa rationaalista ajattelua 
ihannoivassa ympäristössä. Syinä hän mainitsee puuttuvan sanaston sekä 
intuition stigman. Arkkitehtuurissa tällä on suuri merkitys, sillä arkkitehdin 
tehtäväksi jää usein intuitiivisiin kysymyksiin ratkaisun löytäminen. Myös 
intuitiivisten kokemusten henkilökohtaisuus vaikeuttaa sen käyttöä varteen-
otettavana työkaluna. Kokemusten tieteellinen vertailu on vaikeaa, joka on 
johtanut puuttuvaan dokumentaatioon. Intuition käytössä tulisi pyrkiä intuition 
ja rationaalisen ajattelun väliseen tasapainotilaan, jossa kummatkin ajatteluta-
vat tukevat toisiaan. (Raami 2015)

Väitöskirjassa korostetaan vapautumisen ja rentoutumisen olevan tärkeitä 
intuition kannalta. Ihminen on luonnostaan altis omaksumaan erilaisia, mah-
dollisesti haitallisiakin ajatusmalleja, jotka saattavan rajoittaa intuition käyttöä. 
(Raami 2015) Kyky nähdä rajoittavia ajatusmalleja suunnittelussani oli tämän 
diplomityön suurin ansio. Niistä vapautuminen vaatii, turvallista tilaa, jossa 
käsitteet lakkaavat olemasta ja jäljelle jää vain läsnäolo. Tietoisesti tämän 
“flow-tilan” saavuttaminen on pitkään ollut haasteena omassa toiminnassani.

Vahvimmat flow-tilat koen yleensä musiikissa, etenkin improvisoidessa.  
Käytännössä improvisaatio on musiikilla ja instrumenteilla leikkimistä.  Usein 
puhekielessä improvisaatiota kutsutaan jammailuksi, engl. “jamming”. Minulta 
on puuttunut  uskallus jammailla arkkitehtuurissa, sillä siihen liittyy paradoksi 
tulosvastuun kanssa. Jos yritän improvisaatiolla, eli leikkimisellä, saavuttaa 
jotain konkreettista, tietyssä aikataulussa, se lakkaa olemasta leikkiä. Siksi 
haluan oppia kuinka saan improvisaatiosta hyödyn irti, tuhoamatta kuitenkaan 
sen vapautta.

Ymmärsin, että vapaudelle saa tilaa mikäli improvisoinnin määrittää palvele-
maan laajempaa kokonaisuutta. Sille ei tarvitse antaa tapauskohtaista tavoi-
tetta vaan se on keino ylläpitää valmiuksia varsinaiseen työskentelyyn. Se on 
arkkitehtonisen peruskunnon ylläpitoa.  Arkkitektonin avulla määrittelin arkki-
tehtuurista alueen, jonka sisällä on mahdollisuus hallittuun vapautumiseen. 
Tarkoitan hallitulla vapautumisella tilaa, joka on mahdollisimman puhdas 
rajoitteista, palvellen silti arkkitehtuuria. Itse tarvitsen sitä varten yksityisen 
tilan jossa uskallan vapautua egostani. Tila on perusluonteeltaan henkinen, 
mutta se toteutuu fyysisten rakenteiden avulla. Työtila, välineet ja aika anta-
vat sisällön symbolille, jonka avulla saan aktiivisuuden pysymään yllä. Nämä 
yhdessä luovat reunat hiekkalaatikolle, jossa oma tajunnanvirta on hiekkaa ja 
työvälineinä toimii arkkitehtuurin kielioppi.

Ihmisiä leikkimässä Burning Man festivaalilla

Intuitio
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Arkkitektoni

Arkkitektonin kehitti venäläinen taideteoreetikko, avantgardisti Kazimir Malevich (1878 tai 
1879-1935) joka on tunnettu suprematismin perustajana. Suprematismi on taidesuuntaus 
jossa pyrittiin saavuttamaan puhtaus taiteentekemisessä. Tekoprosessin tuli Malevichin 
mukaan olla hengellinen kokemus ja vapaa kaikista merkityksistä. Suprematismissa 
ainoa tarkoitus oli taide itsessään. Suprematistinen taide perustuu geometristen kuvioi-
den ja  väripintojen sommittelulle. 

Tunnetuin teos on Musta neliö vuodelta 1915. Se oli manifesti yksinkertaisimmalle muo-
dolle ja puhtaimmalle kontrastille. (Shatskikh 2013) Suprematismi oli Malevichille uskon-
to, jonka symboliksi musta neliö muodostui. Hän uskoi että venäjän vallankumous ja uusi 
yhteiskunta johtaisi ihmiset hengelliseen vapauteen. Malevich jatkoi myöhemmin yksiväri-
seen suprematismiin ja maalasi Valkoisen valkoisella (1918) (Souter 2008)
Muita merkittäviä suprematistitaiteilijoita olivat Nikolai Suetin, Ilya Chashnik, El Lissitzky 
sekä Lazar Khidekel, joka ainoana suprematistina toteutti tyylisuuntaa myös arkkitehtuu-
rissa. Khidekel teki lukuisia tutkielmia futuristista kaupungeista ja rakennuskomplekseista. 
Näissä suunnitelmissa oli teorian lisäksi myös toiminnallista ajattelua. 
(thecharnelhouse.org 2013)

Suprematismi oli pääasiassa maalaustaidetta, mutta 1920-luvulla Malevich vei suprema-
tismin kolmiulotteiseksi kipsiveistoksissa joita hän kutsui arkkitektoneiksi. Ne muistuttivat 
arkkitehtuuria, mutta olivat Malevichin mukaan ainoastaan pyrkimys tuoda suprematisti-
nen maalaus kolmiulotteiseksi. Arkkitektonit olivat abstraktia taidetta arkkitehtuurin 
elementeillä. Malevich ei suoranaisesti määritellyt arkkitektonia, mutta hän oli tarkka 
suprematismista. El Lissizkyn kaksi- ja kolmeulotteisista elementeistä koostetut sommi-
telmat eivät Malevichin mukaan olleet suprematismia, sillä “niistä puuttui tilan täyttävä 
kosmoksen elämän dynaaminen energia. Ne koostuivat suprematismille tyypillisistä 
elementeistä, mutta ne ovat materiaalisia ja painavia ja ne eivät säteile tilallista energiaa”. 
(Souter 2008)

Modernissa taiteessa arkkitehtuurin elementeillä työskentely on hyvin tavallista. 
Tunnettuja taiteilijoita ovat esimerkiksi  Sidney Gordin(1918-1996) Sol LeWitt (1928-
2007) ja Raimo Utriainen (1927-1994) . (www.sullivangoss.com/Sidney_Gordin// 
2016,www.raimoutriainen.fi2016, www.lissongallery.com/artists/sol-lewitt 2016) Taiteilijan 
prosessissa on paljon kiinnostavaa, mutta veistotaiteen analysointi ajautuu ulos aihera-
jauksesta. 

Arkkitektoni ei ole minulle päämäärä, vaan työkalu päämäärän saavuttamiseen. Se on 
siirtymäriitti yhdestä mielentilasta toiseen. Taiteen kenttä on myös tulkinnallisten rajanve-
tojen kannalta ongelmallinen alue, ja on vaarana että diplomityö jää filosofiseksi pohdin-
naksi.

Kenties merkittävin arkkitehti, joka on maininnut Malevichin arkkitektonit ja suprematis-
min inspiraationsa lähteeksi oli Dame Zaha Hadid (1950 -2016). Lopputyössään (1976-
1977) hän antoi Malevichin arkkitektoni Alphalle tilaohjelman ja sijoitti sen Thames-joen 
ylle, Hungerfordin sillalle Lontooseen. Tämä 14 kerroksinen hotellikompleksi loi yhteyden 
pohjoisrannan 1800-luvun arkkitehtuurin ja eteläpuolen brutalismin välille. Häntä kiin-
nosti suprematismi niin maalaustaiteessa, mutta myös arkkitehtuurissa. Hänen mukaan 
abstraktio on auttanut vapautumaan arkkitehtuurin dogmista ja “säännöistä”. (BBC 2014) 
Zaha hadid oli innokas maalari, ja taide oli tärkeä osa hänen suunnittelutyötään.(Tate 
Modern lecture 2014: BBC 2014).Taiteen käyttö työkaluna ei ole epätavallista arkkitehtien 
keskuudessa. Daniel Libeskind on toteuttanut useita projekteja, joita voi tulkita taiteena, 
esimerkiksi “kolme konetta” vuodelta 1985, jotka tutkivat arkkitehtuuria osallistavassa 
muodossa. (libeskind.com)  Myös Le Corbusier omisti suuren osan ajastaan taiteelle. 
Hän maalasi aamupäivät, ja teki arkkitehtuuria iltapäivät. (Rosenfield 2015, archdaily.

Musta nelio 1915

Zaha Hadid AA Graduation thesisValkoista valkoisella 1918
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Arkkitektoni diplomityön aiheena

Ensimmäisellä vuosikurssilla oli arkkitehtuurin perusteiden harjoitustyönä mal-
linrakennustehtävä, jonka ohessa opiskelijat rakensivat arkkitektonit. Fuksin 
korviin tehtävänanto kuulosti hyvin teoreettiselta ja se nivoutui tasapaksuksi 
arkkitehtijargoniksi. Yksi asia jäi silti mieleen. Arkkitektoni on vapaa konsepti. 
Millintarkan mallinrakentamisen jälkeen täydellinen vapaus tuntui jopa hämmen-
tävältä, mutta mallitehtävän aikana herännyt innostus rakenteluun sai aikaan 
teoksen, jota pidän yhtenä parhaimmista koulutöistäni. Tämän diplomityön 
harmiksi, olen liimausten petettyä kuitenkin luopunut teoksesta.

Arkkitektoni sai todellisen merkityksensä vasta keväällä 2015, jolloin yritin 
löytää itselleni diplomityöaihetta. Ideat olivat joko liian abstrakteja tai tylsiä, 
enkä saanut vietyä niitä eteenpäin. Minulla oli pelko, että työ ei tulisi valmiiksi 
kuin pakottamalla. Menin pitämään luovaa taukoa arkkitehtuurin laitoksen pajal-
le ja rupesin liimailemaan puukappaleita yhteen. Tutkin muodonantoa ja kehitin 
rakenteita. Tunsin innostuksen heräävän, ja mieleeni muistui ensimmäisen vuo-
den tehtävä. Mietin, että olisiko tässä tapa saada kiinni inspiraatiosta. 

Malevichin määritelmä suprematistisen arkkitektonin melko tiukasti ja tekemäni 
arkkitektonit eivät ole puhdasta suprematismia . Tässä yhteydessä on perustel-
tua kysyä ovatko rakentamani arkkitektonit itseasiassa edes arkkitektoneita. En 
kuitenkaan ole määrittelemässä arkkitektonin käsitettä, vaan jalostamassa työ-
kalua. Paremman termin puuttuessa kutsun rakennelmia arkkitektoneiksi, sillä 
niihin liittyy arkkitektonin perusajatus, jossa se on taidetta arkkitehtuurin kielellä. 
Näin arkkitektonista saa luotua avaimen siihen henkilökohtaiseen tilaan, jossa 
pystyn vapautumaan.  Arkkitektoni on minulle vain lähtöajatus, jonka jälkeen se 
vapautuu merkityksistä, ja keskityn vain tekoprosessiin. Arkkitehtuurin kieli on 
toki rajaus, mutta toisaalta arkkitehtuurin sanaston määrittäminen vaatii taiteel-
lista vapautta ja rajojen rikkomista. Aikaisemmin määrittelin arkkitehtuuria ul-
kopuolisten mallien mukaan, enkä koskaan kysynyt, mitä arkkitehtuuri edustaa 
minulle itselleni. Sen vuoksi vapauduin ajoittain jopa arkkitektonin käsitteestä. 
Rakentamani arkkitektonit saattavat irrallisina töinä olla määriteltävissä myös 
taiteeksi tai jopa käyttöesineiksi, mutta itse koen, mikäli määritän  arkkitektonin 
palvelemaan arkkitehtuuria, kutsun sitä arkkitehtuuriksi ja toisin päin. Kaikki on 
lopulta vain määritelmiä. Daniel Libeskindin Micromegas piirustukset (1979) 
ovat hyvä esimerkki arkkitehtuurin ja taiteen rajapinnasta.

Malevichin arkkitektoni Alpha – Paul Pedersenin rekonstruktio vuodelta 
1987
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Aloittaminen on kaikista tärkein vaihe missä 
tahansa projektissa. Teoriaa voi pyöritellä 
ikuisuuden, mutta todellinen luomisprosessi 
ei ala, ennen kuin altistaa ajattelunsa todelli-
suudelle. Ensimmäisen arkkitektonin tarkoitus 
oli saada prosessi käyntiin. Arkkitektonin tuli 
olla yksinkertainen ja helppo rakentaa, jotta 
tekemisen vauhti pysyisi päällä. Ensimmäi-
nen tavoite oli perinteisistä ilmaisun keinoista 
irti päästäminen sekä totuttelu kolmiulottei-
seen luonnosteluun. Lähdin kaksiulotteisesta 
muodosta jolla on paksuus. Tämä loi auto-
maattisesti syvyysakselin. Etenin aluksi yh-
dessä tasossa, kunnes sain muodosta kiinni 
ja aloin ajattelemaan kaikilla akseleilla sa-
manaikaisesti. Arkkitektonin yksinkertaisuus 
helpotti luonnostelulle antautumista.

Aloin tunnistamaan tekemistäni rajoittavia 
ajatusmalleja. Kolmannen ulottuvuuden jat-
kuva läsnäolo on seikka, jota en kaksiulottei-
sessa työskentelyssä aina muista ottaa huo-
mioon. Käsitykset suunnista alkoivat murtua 
ja ajatteluni irtaantui pöytätasosta.  Aluksi 
rakensin arkkitektonia tietyn origon mukai-
sesti, kunnes ymmärsin että arkkitektonilla 
ei ole origoa. Sillä ei ole suuntaa, ei asentoa 
eikä mittakaavaa. Mielikuvitus saa liikkua ja 
elää täysin vapaasti. Analysoidessa näitä ha-
vaintoja, tajusin että kyse on avaruudellisen 
suunnittelun perusasioista, jotka tulisi olla sel-
kärangassa. Arkkitektoni muistutti minua siitä, 
kuinka paljon opittavaa ja kerrattavaa on ihan 
perusasioissa.

Vaneri valikoitu arkkitektonin materiaalik-
si selkeytensä ja helpon työstettävyytensä 
ansiosta. Kriteereinä olivat modulaarisuus 
ja osien nopea tuottaminen. Arkkitektonin 
jalustalle nosto sotii vapauden ajatusta vas-
taan, mutta se oli keino jäädyttää prosessi. 
Pelkän vanerin kanssa sommittelu alkoi kier-
tää kehää, jolloin otin seuraavan askeleen 
lisäämällä uuden materiaalin sekä liitoksen. 
Puujalustan ja teräsjalat. Näillä on myös se-
remoniallinen arvo. Jalusta liitti arkkitektonin 
osaksi diplomityötä, jolloin aloittaminen konk-
retisoitui. Lämmittelyn aika olisi ohi.

Arkkitektoni 1 
Aloitus
vaneri/teräs

Aloittamisen tärkeys

Vapaudu ja rentoudu
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Arkkitektoni 2
Liitos
Puu/teräs

Antaudu ajatukselle ja seuraa sitä

Toinen arkkitektoni oli suoraan jatkoa ensimmäisel-
le. Edellisen arkkitektonin jalustan liitos herätti mie-
lenkiinnon puun ja teräksen tektoniikkaan. Lähdin 
seuraamaan tätä ajatusta ja tutkin liitosta kolmessa 
ulottuvuudessa. Rakenteen yksinkertaisuus perus-
tuu pyrkimykseen pysyä perusasioissa, koska ark-
kitektoni on tässä tapauksessa rakennelma liitoksia 
varten. Arkkitehtuurissa tektoniikka palvelee aina 
suurempaa kokonaisuutta, joka tässä versiossa on 
yksinkertaistettu kuutioksi. Ajatus jatkuu äärettö-
myyteen. Ymmärsin, että joudun myös pohtimaan 
paljon veistotaiteen ja arkkitehtuurin välisiä eroja, 
sekä määrittämään omaa työskentelyäni arkki-
tehtuurin viitekehyksessä. Yksinkertaisen kuution 
parissa minun oli helpompi ymmärtää toiston vaiku-
tusta. Yksi liitos on abstrakti kappale, kaksi luovat 
jo arkkitehtuuria, jonka jälkeen alkaa exponentiaa-
linen tasojen lisääntyminen. Tilat, pinnat, rajaukset. 
Toiston merkitys kolmiulotteisessa avaruudessa on 
mielenkiintoinen aihe, jota on helpoin lähestyä kol-
miulotteisesti.

Tämä arkkitektoni kietoutuu tiukasti yhden tee-
man ympärille, eikä prosessissa tapahtunut suun-
nanvaihdoksia tai kokeilua. Olin kuitenkin vasta 
ottamassa tuntumaa toteutukseen. Mielen ja sor-
menpäiden, mielen ja todellisuuden väliseen suh-
teeseen. Tehokas improvisointi vaatii pohjalle perus-
asioiden hyvän hallinnan. Halu improvisoida oli silti 
kova. Pelkästään materiaalin pitäminen kädessä 
herättää tektonisen seikkailunhalun. Siitä huolimatta 
halusin tämän arkkitektonin kanssa harjoitella kuri-
nalaista ajatuksen loppuunsaattamista. 
Kiinnostus improvisaatioon haittasi keskittymistä, 
mutta se on toisaalta hyvä asia. Se on energiaa, 
joka muuttaa ideat todeksi. Se saa mielen aktiivi-
sesti etsimään ratkaisuja ongelmiin. Tämä energia 
on  sitä kallisarvoista polttoainetta luomisprosessille 
jota yritän oppia hallitsemaan. Arkkitektonin mer-
kitys perustuu sen aiheuttamaan tunnereaktioon 
minussa. Tämä arkkitektoni on sinänsä yksinker-
tainen ja yllätyksetön, mutta sen kauneus perustuu 
siihen, että se mahdollistaa seuraavan, entistä mie-
lenkiintoisemman arkkitektonin toteutumisen. Näin 
ajateltuna arkkitektonin ei välttämättä tarvitsisi edes 
valmistua. Tärkeintä on, että se laukaisee ajatusten 
ketjureaktion, joka mahdollistaa inspiraation seuraa-
misen.
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Edellisessä arkkitektonissa metalli oli merkittäväs-
sä osassa kokonaisuutta, ja siksi halusin siirtyä 
kokonaan metallin työstöön. Tämä oli myös en-
simmäinen arkkitektoni, jota tietoisesti suunnittelin 
etukäteen. Alussa yritin välttää etukäteissuunnitte-
lua koska halusin lähestyä arkkitektonia puhtaana 
laboratoriokokeena, joka alkaa aina nollasta. Arkki-
tektonien rakentaminen ja pajalla vietetty aika saivat 
ajatteluni käymään ylikierroksilla ja halusin käsitellä 
näitä ajatuksia. Olihan lähtökohtainen tavoittee-
ni löytää yhteys intuitioon. Etukäteissuunnittelulla 
halusin liittää prosessiin myös ongelmanratkaisua 
ja arkkitehtonista ajattelua. Siirtyminen uuteen ma-
teriaaliin, mahdollisti uudet, eteerisemmät raken-
teet.Tämän arkkitektonin kanssa aloin jo saamaan 
käsitystä siitä, kuinka toteutustapa on yhtä tärkeä, 
kuin itse muoto tai materiaalit. Ennalta laaditun 
suunnitelman toteuttaminen toi ajoittain pullon-
kauloja prosessiin. Mittatarkkuus ja monimutkaiset 
rakenneratkaisut hidastivat huomattavasti ajatusten 
realisoitumista. Kaikki tekeminen nojaa näinä hetki-
nä ideaan lopputuloksesta, jolloin umpikujan vaara 
on suuri. Selkeä päämäärä on tärkeä inspiraation 
lähde, mutta se saa olla ainoa, vaan palkinnot tulee 
löytyä myös työvaiheista. Ongelmanratkaisu voi olla 
myös hauskaa, vaikka se usein tuntuu ylimääräisel-

tä taakalta. Idea lopputuloksesta pitää olla selkä ja 
inspiroiva, mutta samalla joustava. Minun mieliku-
vani lopputuloksesta oli aluksi liian tarkka ja vaativa, 
jolloin toteutuksen taso muuttui esteeksi etenemi-
selleni.

Rosoisuus

Rosoisuus toteutuksessa häiritsi minua suunnatto-
masti ja jumiuduin hetkeksi tämän ongelman äärel-
le. Päästäkseni eteenpäin, jouduin luopumaan fant-
asioistani ja alistumaan materiaalille, sekä taidoilleni 
työstää sitä. Tämän oivallettuani huomasin suhtau-
tuvani rakentamiseen paljon arkkitehtimaisemmin. 
Lähdin rakentamaan kokonaisuutta ongelmanratkai-
su edellä, jolloin lopputuloksen idea jäi taustalle oh-
jeelliseksi abstraktioksi. Tämä ongelmanratkaisusta 
nauttiminen, omien päämäärien murskaaminen ja 
uudelleenrakennus on selkeästi puuttunut omasta 
työskentelystä. Tämä arkkitektoni vapautti minut 
sietämään hallitsemattomuutta. Epätäydellisyyttä 
hallitakseni minun piti hyväksyä sen olemassaolo 
osaksi suunnittelua. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että abstraktio on vain ajatuksissa ja toteutu-
nut rakenne ei koskaan vastaa sitä. Toisaalta tämä 
rosoisuus hallittuna mausteena tuo kokonaisuuteen 
kauneutta ja inhimillisyyttä, jota abstraktioon on 
mahdotonta sisällyttää. Käsityötaitojen näkökulmas-
ta rosoisuudesta on toki hyvä pyrkiä eroon, kohti 
täydellisyyttä, mutta perfektionismi ei saa jäädyttää 
prosessia.

Kompromissi

Rosoisuuden lisäksi on myös kompromissi, joka 
on rumuutta ja rikkinäistä harmoniaa. Kompromissi 
on rosoisuutta tahtotilassa joka tulisi olla puhdas. 
Se näkyy usein katkoksena suunnittelun tai toteu-
tuksen logiikassa.Kompromissi ei liity toiminnalli-
suuteen, vaan sen voi nähdä jopa taideteoksessa. 
Veistotaiteen vapaudella voi toki perusteita ajattelun 
ahtaumia, mutta se ei palvele tekijää. Rakenteilla, 

massoilla ja rytmeillä on harmonioita, joiden puute 
häiritsi minua, vaikka arkkitektonin rakenteella ei ole 
muuta tarkoitusta kuin olla olemassa. Rosoisuus 
tahtotilassa on jotain mistä olen kärsinyt pitkään. 
Olen ajautunut kompromisseihin, koska en ole ym-
märtänyt että harmoniaa voi etsiä milloin tahansa 
prosessin aikana. Kyse ei ole pelkästään estetiikas-
ta vaan myös ajattelun harmoniasta. Aramidikuitujen 
tilalla oli alunperin tarkoitus olla rautalankaa. Rau-
talanka perustui inspiraatioon kanteleen kielistöstä. 
Tuntematta yhtään rautalangan ominaisuuksia olin 
jo sementoinut sen osaksi kokonaisuutta, että se 
tuhosi hakemani tunnelman. En nimittäin ihastunut 
rautalankaan vaan sen avulla tehtyyn sommittel-
maan, jota halusin tutkia. Olin kuitenkin sekoittanut 
nämä asiat keskenään ja jääräpäisesti uskoin rau-
talangan olevan ainoa mahdollinen toteutustapa, 
vaikka tulokset kertoivat odottavasta katastrofista. 
Lopulta ymmärsin lähteä palvelemaan ideaa, ja sain 
samalla uuden materiaalin palettiini. Minun taidoil-
lani rautalankaversio olisi ollut ankea yritys eteeri-
syydestä ja selvä kompromissi. Vasta aramidikuitu 
mahdollisti herkkyyden, jota olin fiilistellyt. Minun tuli 
toistaa alussa oppimani mantra. Arkkitektonilla ei 
ole suuntaa eikä mittakaavaa. Nyt sillä ei ole myös-
kään materiaalia. Kaikkialla vaanivat kompromissit 
paljastavat tehokkaasti kuinka paljon alitajuntani 
yhä jarruttaa luovuuttani. Kyky päästää irti toimimat-
tomista ajatuksista harmonisoi toteutusta sekä lop-
putulosta. Aramidin myötä jouduin luopumaan täys-
metallisesta lopputuloksesta, mutta ulkopuolinen 
tarkastelija ei tiedä tästä tavoitteesta mitään. Vaikka 
olisin jättänyt langat kokonaan pois, olisi sekin ollut 
parempi kuin kompromissi. Jos näkyvät ajattelun 
jäljet ovat loogisia ja yhtenäisiä, on mielikuvituksen 
helppo paikata puuttuvat elementit. Parhaimmillaan 
ulkopuolisen tarkastelijan oma versio on paljon 
mielenkiintoisempi, mihin itse pystyisin rakentajana. 
Kompromissi kohdistaa tarkastelun huomion köm-
pelyyteen, ja kaunis abstraktio uppoaa tökeryyteen.

Arkkitektoni 3
Keveys
Teräs/aramidi

Epätarkkuuden hyväksyminen
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Neljättä arkkitektonia aloittaessani olen huomannut 
selkeän yhteyden arkkitektonien välillä. Rakennus-
prosessi on johdattanut minut uusien materiaalien 
ja tekniikoiden pariin, joita olen tutkinut seuraa-
vassa arkkitektonissa. Edellisen työn innoittamana 
halusin tutkia enemmän andstraktiota. Lähdin siitä 
lähtökohdasta että arkkitehtuurin kauneus ja har-
monisuus perustuu siihen kuinka hyvin se viestii 
alkuperäistä ideaansa. Parhaimmillaan arkkitehtuuri 
väistyy pois tieltä ja jättää vain näkyviin ainoastaan 
ajatukset. Samaan tyyliin kuin hyvä elokuvamusiik-
ki. Lähelle mentäessä yksityiskohtien tulisi tukea 
kokonaisuutta katkeamattomasti pienimpään detal-
jiin asti. Halusin kokea miten syntyy rakenne jos sen 
antaa orgaanisesti kasvaa yhden idean ympärille.

Lentävissä laatikoissa tämä perusidea on illuusio 
painottomuudesta. Tämä arkkitehtien klassinen 
fantasia esiintyy arkkitehtuurissa enemmän tai vä-
hemmän onnistuneina tulkintoina. Idea lähti alun-
perin aramidikuidusta, jonka lujuus ja aineettomuus 
kiehtoivat minua. Illuusio painottomuudesta oli niin 
viettelevä, että alussa toteutus eteni kuin leikki. 
Muusikot puhuvat hetkestä, jossa kappale alkaa 

johdattelemaan tekijäänsä. Aramidikuitu, puu teräs 
ja painottomuus olivat mielenkiintoinen nelikko seu-
rata. Aramidilla oli kiehtova rooli olla samaan aikaan 
näkymätön ja pääosassa.

Tunsin edistyväni vauhdilla, mutta jälleen rajoittavat 
ajatusmallit sotkivat pelikenttää, ja sen tajuaminen 
vaati umpikujassa käynnin. 
Aramidilankojen varaan ripustetut laatikot eivät ol-
leetkaan niin helppoja saada suoraan. Tässä koh-
taa aloin nähdä varoitusmerkkejä kompromissista. 
Sommittelu perustui siihen, mihin laatikot sattuivat 
valahtamaan. Tästä voisi tietysti tehdä lähtökohdan 
sommittelulle, mutta tässä arkkitektonissa tarkoitus 
on tutkia aramidikuidun kykyä uhmata painovoimaa, 
ei alistua sille. Pyysin myös ensimmäistä kertaa pa-
lautetta arkkitektoneista ja järkytyin kuinka alun hur-
moksellinen flow-tilani ei välittynyt lopputuloksessa. 
Olin huomaamattani kompastunut kompromisseihin. 
Vaikka laatikot riippuivat miten sattuu ja tasapainot-
tavat lisälangat tuhosivat sommittelun, en silti ollut 
missään vaiheessa tutkinut vaihtoehtoja. Rakastuin 
laatikoihin, ennen kuin edes tunsin niiden ominai-
suuksia. Se minkä luulin ymmärtäneeni edellisessä 
arkkitektonissa palasi kummittelemaan entistä vah-
vempana.  Alussa luulin alistaneeni kaikki rakenteet 
ja materiaalit aramidikuidulle, mutta tehnyt sitä to-
sissaan. Tuhauttava ja pitkittynyt umpikuja on myös 
tappavaa motivaatiolle. Motivaation lasku on iso 
hälytysmerkki, ja sille kannattaa tehdä jotain 
mahdollisimman aikaisin. 

Arkkitektoni 4
Lentävät laatikot
Teräs/aramidi/puu

Katso eteen mutta ota välillä askel taakse
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Alussa ajattelin että arkkitekonin lopullisella muodolla 
ei olisi merkitystä. En pitänyt olennaisena tarkastella 
niitä itsenäisinä esineinä. Tämän arkkitektonin kans-
sa kuitenkin oivalsin että arkkitektoni on keino muille 
ihmisille nähdä ajatteluni jälkiä ja kommentoida niitä. 
Pelkästään se, jos ajatukseni fyysinen jälki ei sisällä 
mitään itse ajatuksesta, kertoo siitä että niitä pitää 
selkeyttää. Kun arkkitektonin altistaa kritiikille, se an-
taa arkkitektonille tärkeän merkityksen lisää. Siitä tulee 
ankara opettaja.



  21

Aloitin lentävät laatikot alusta, mutta tällä kertaa 
pidin huolen että kaikki oli oikeasti aramidikuid-
ulle alisteista. Räjäytin idean laatikoista ja aloin 
kokoamaan niitä uusiksi rakenteellisuus edellä. 
Näin muodon harmonia löytyi lähes itsestään. 
Nämä ratkaisut vaativat rohkeuden mennä 
taaksepäin ja tehdä työvaiheita uudestaan. Olin 
keskittynyt eteenpäin puskemiseen niin paljon, 
että en uskaltanut ottaa askelia taaksepäin. 

Mitä useammin tekee katsauksen tilanteeseen, 
sitä helpompaa uudelleen tekeminen on. Tällä 
kertaa jouduin tekemään kaiken alusta lukuuno-
ttamatta kehikkoa. Jälkeenpäin ajateltuna olisi 
myös kehikko pitänyt tehdä uudestaan, mutta 
sen ollessa suuritöinen, uusiokäytön voi pe-
rustella. Nämä ovat jälleen suunnittelun perusa-
sioita, joiden kanssa on vielä paljon opittavaa.



  22



  23

Viidennen arkkitektonin kanssa päätin tutkia va-
paata muotoa. Edelliset arkkitektonit kanssa olivat 
avanneet tärkeitä seikkoja suunnittelussa, mutta 
yksi päämäärä on jäänyt taka-alalle. Intuitiivinen 
työskentely sen puhtaimmassa muodossa. En väitä 
tietäväni mikä tämä puhtain muoto on, mutta va-
paan muodon työstäminen vaikutti lupaavalta alulta.

Halusin oppia tarkemmin, mistä vapaa muoto tulee. 
Haluan nähdä mekanismit, jotka ohjailevat muodo-
nantoani. Tässä otan selkeän harppauksen kohti 
intuitiota pois loogisesti selitettävissä olevista rat-
kaisuista. Menin tietoisesti veistotaiteen puolelle ja 
maailmaan missä aiheet tulevat alitajunnasta.Vapaa 
muoto oli samaan aikaan inspiroiva ja lamauttava. 
Siinä yhdistyy oma tyylitaju, merkitysten määrittämi-
nen, käsityön jälki sekä materiaali. Minun oli vaikea 
löytää yhtään mitään kriteereitä päätöksenteolle. 
Aloin kuumeisesti etsimään reittiä jota seurata. 
Ensimmäinen johdattaja oli materiaali, puu. Valitsin 
puun materiaaliksi, sillä sen työstöön on parhaat 
resurssit ja taidot. Hyvästä johdattajasta huolimatta 
tuntui, että vapaan muodon kanssa päätyi jatkuvasti 
umpikujaan.

Vapaa muoto alkoi tuntumaan paradoksilta. Minusta 
tuntui että kaikki päätökset ovat jonkin aikaisempien 
ajatuksen seuraamista. Myöhemmät vaiheet ovat 
tulkintoja edellisestä. Mitä vapaus muodonnanossa 
edes tarkoittaa? Vapaan muodon kanssa työsken-
tely oli minulle loppujen lopuksi materiaalin kanssa 
vietettyä aikaa. Muodon pohtiminen oli pakko jät-
tää taka-alalle, muuten työskentely olisi jatkuvassa 
umpikujassa. Tästä syystä en lopulta toteuttanut 
vapaata muotoa, päätin toteuttaa sillä arkkitehto-
nisen idean. Idea oli puun oksa. Vasta tämä rajaus 
vapautti minut täysin. Keskityin olemaan läsnä het-
kessä ja kohdistamaan huomion aistimuksiin, mitä 
puun kanssa työskentely tarjosi. Intuitio alkoi heräi-
lemään. Pakonomainen muodonmääritys oli vaihtu-
nut materiaalin kanssa leikkimiseen. Hiomakoneen 
nauha tai vuolukirves muokkasivat materiaalia hyvin 
erilaisilla tavoilla. Opittuani tarpeeksi materiaalista, 
sain vihdoin synkronoitua ajatteluni yhteen toteu-
tuksen kanssa. Nyt tunsin olevani lähellä intuition ja 
rationaalisen mielen tasapainoa. 

Arkkitektoni 5
Vapaa Muoto
Puu

Vietä aikaa materiaalin kanssa
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Huomasin jälleen uuden puutteen ajattelussani. En ole sisäistänyt 
materiaaleja ja niiden olemusta. Tiedän materiaalit nimeltä ja näöl-
tä, mutta en tunne niitä. Niiden ominaisuudet eivät ole automatisoi-
tuneina ajattelussani, joten tietokoneella suunnitellessa en ajattele 
viivaa pidemmälle. Puusepän kieli on puu ja muurarilla laasti ja 
tiilet. Arkkitehtina minun tulisi ymmärtää mistä elementeistä nämä 
kielet koostuvat. Rakennusopin perusteissa käytiin läpi alkeita, 
mutta sen jälkeen en ole osannut jatkaa itsenäistä tutkimusta.
Vapaan muodon kanssa aloin myös arvostamaan yhä enemmän 
henkilökohtaisen kädenjäljen näkymistä. Se on osa todellisuutta, 
enkä halua enää taistella sitä vastaan, vaan liittoutua sen kanssa.
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Viimeistely

Kuten ensimmäisen arkkitektonin kanssa työskennellessäni, 
vapaa muoto alkaa kiertämään kehää ja minun täytyi jäädyttää 
prosessi. Haluan “kehystää” se veistoksena mutta silti antaa 
sille arkkitehtoninen tarkoitus. Vapaan muodon lopullinen toteu-
tus lähti liikkeelle puun oksasta, joten sai toimia johtoajatuksena. 
Veistos päätyi lopulta rungoksi suorakaiteen muotoisille puulaa-
tikoille, joiden hallitut särmät luovat mielenkiintoista kontrastia 
vapaalle muodolle. Ohjaajani oli kehoittanut minua tutkimaan 
arkkitektoneissa myös värejä ja huomasin että värit olivat han-
kala aihe minulle. Muodot ja massat on helpompi perustella 
olosuhteiden avulla, mutta värien kanssa koin samaa ahdistusta 
kuin vapaan muodon parissa. Löysin jälleen uuden puutteen 
työskentelyssäni. En ole tutkinut värejä  tarpeeksi kolmessa ulot-
tuvuudessa. Tunnen niiden käyttäytymisen vain kaksiulotteisella 
tasolla. Tästä syystä en luota itseeni niiden kanssa työskennel-
lessäni. Vapaassa muodossa oli kuitenkin homesienen aiheut-
tama värivirhe puussa ja se muutenkin vaikutti hieman lattealta 
puunvärisenä. Se oli hyvä peruste lähteä kokeilemaan värejä 
osana suunnittelua. Aloitin petsilakalla, sillä sävyt olivat henki-
sesti helpompia ottaa käyttöön. Sävyt ovat kuin kuvaharjoittelua 
väreille. Jos opin ymmärtämään sävyjen vaikutukset kolmiulot-
teisessa avaruudessa, voin helpommin sisäistää myös värit. 
Laatikoiden pinnassa olleet syykuviot viehättivät esteettisesti, 
mutta olivat tummaan runkoon verrattuna hailakoita. Päätin 
kokeilumielessä käsitellä pinnat puhalluslampulla, silläkin uhalla, 
että olisin päätynyt täysmustaan lopputulokseen.
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Kuudennessa arkkitektonissa aikomukseni oli tutkia abst-
raktion ja toteutuksen yhteyttä entistä pidemmälle. Etsin 
kiinnostavaa lähtöajatusta, kunnes sain pajamestarilta poly-
karbonaattiputkea. Sen valonjohtavuus teki minuun suuren 
vaikutuksen. Materiaalin ominaisuuksien esiintuominen on  
kelpasi hyvin abstraktioksi, jonka ympärille muoto syntyy. 
Olin jo tehnyt materiaali-inspiraatiolle perustuvan arkkitek-
tonin, mutta pyrin antamaan arvoa myös tunteille, loogisen 
etenemisen ohessa, ja polykarbonaatin hehku oli sillä hetkel-
lä paras lähde inspiraatiolle.Putki osottautui kuitenkin vai-
keaksi materiaaliksi. Se oli herkkä naarmuuntumaan ja sitä 
oli rajallinen määrä. Tästä syystä en mennä normaalia reittiä, 
jossa määritin suunnat kokeilemalla.. Toisaalta tämä oli hyvä 
simulaatio työelämän olosuhteista. Kokeilu täytyy ajoittain 
pystyä sisällyttämään ajatteluun. 
On kuitenkin tärkeä muistaa, ajattelu on aina altis sokeille 
pisteille. Halusin luoda arkkitektonista alttarin plexiputkelle 
joka korostaisi polykarbonaatin aineettomuutta ja  valontait-
to-ominaisuuksia. Peltilevy tuntui luonnolliselta valinnalta 
synteettisen muovin parina. Yhdistelmässä oli tieteiseloku-
van viehätystä. Pellistä oli tarkoitus tulla elementti joka on 
läsnä luomassa kiinnostavuutta liitoskohdissa, mutta väistyy 
muualla antaen tilaa polykarbonaatille.Tämä metallin ja muo-
viputken yhdistelmä ei kuitenkaan saanut tuulta alleen, ja 
ajauduin  haastavaan umpikujaan. Parhaimmillaankin pää-
dyin mielenkiinnottomaan ankeuteen. Miten oli mahdollista 
että kaikista inspiroivin materiaali tuotti latteimman lopputu-
loksen?

Nöyryys prosessin edessä

Olin kompastunut tuttuihin sudenkuoppiin. Ylimielisyyteen 
prosessin edessä, sekä turhaan varovaisuuteen. Niiden yh-
distelmästä syntyi ankea lopputulos, joka ei pysy edes omin 
jaloin pystyssä. Arkkitektoni osoittautui täydelliseksi flopiksi. 
Edellisessä arkkitektonissa olin kantapään kautta oppinut 
kuinka tärkeää on altistaa kaikki palaset prosessoinnille. Sii-
tä huolimatta olin jälleen rakastunut konseptiin ennenaikai-
sesti. Yritin runnoa sitä valmiiksi siitä huolimatta, että kaikki 
merkit yrittivät näyttää minulle muuta. Tämä arkkitektoni oli 
täysi kompromissi alusta loppuun. Floppi vaikutti myös työ-
motivaatioon, joka hävisi hetkeksi kokonaan. Tässä avautui 
kuitenkin loistava mahdollisuus oppimiselle. Kun inspiraatio 
hävisi, aloin ymmärtää paremmin mistä se koostuu. Se on 
kutkuttavaa tahtoa nähdä seuraavan askeleen toteutuminen. 
Inspiraation runko muodostuu kiihtyvästä palkintosyklista 
ja addiktoitumisesta tuohon sykliin. Se ohjaa lopulta kohti 
toinen toistaan kiinnostavampia tutkielmia. Jos tämän sykli 
ei kuitenkaan jostain syystä pääse käyntiin tai sen vauhti 
loppuu ennenaikaisesti, on työmotivaatio mennyttä. Hyvä 
keino uudelleenkäynnistää katkennut sykli on räjäyttää koko 
pakka, mutta se vaatii mahalaskua. 
Mahalasku kivulias, mutta se on väylä vapautumiseen. 
Akryyliputki ei jättänyt minua rauhaan, ja päätin puskea 
abstraktion todellisuuteen. Jälleen kerran, lähden materiaalin 
ehdoilla ja alistan kaiken muun palvelemaan abstraktiota ja 
materiaalia. 

Arkkitektoni 6
Loiste
Polykarbonaatti

Kertaus on opintojen äiti

Muista nöyryys prosessin edessä
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Akryyliputken uusi herääminen

Pitääkseni asiat yksinkertaisina, päätin unoh-
taa akryylin aineettomuuteen ja keskityin 
ainoastaan valonjohtavuuteen ja katkaistun 
pinnan hohtoon. Työskentely alkoi jälleen ede-
tä kevyesti. Ymmärsin, että vastaukset ovat 
silmieni edessä, kunhan vain osaan tunnistaa 
ne. Tässä arkkitektonissa mietin ensimmäis-
tä kertaa käyttäjäkokemusta, sillä akryyliputki 
hohtaa vain tietyissä olosuhteissa. Arkkitek-
tonin tulee johdatella tarkastelija vaadittujen 
olosuhteiden äärelle. Tästä syntyi arkkitektonin 
muoto ja massa. Putken päätä tulee katsoa 45 
asteen kulmassa ja putken ympärillä tulee olla 
tumma pinta tai varjo kontrastin luomiseksi. 
Putkella tulee olla myös pituutta, jotta reiästä 
tuleva valo ei heikentäisi sahatun pään hoh-
toa. Huomasin, että vapaasti rakentunut muoto 
on automaattisesti esteettinen. Alunperin olin 
ajatellut kontrastin maksimoimiseksi asettaa 
kappaleen kahden levyn väliin, mutta lopulta 
kappale lunasti paikkansa itsenäisenä arkki-
tektonina

Olen arkkitektoneissa etsinyt yhteyttä intui-
tioon, mutta vasta tämän arkkitektonin kanssa 
huomasin kuinka intuitio tarvitsee jatkuvaa 
havainnointia polttoaineeksi. Ilman havainnoin-
tia intuitio kuihtuu ja ohjat ottaa rationaalinen 
ajattelu.  Monesti intuition kuihtuessa myös tie-
toinen mieli on väsynyt jolloin ratkaisuista tulee 
helposti kompromisseja. Yksinkertaisimmillaan 
havainnointia voi aktivoida leikkimällä materi-
aalin kanssa. Leikki auttoi vapauttamaan mie-
leni rajoitteista ja näkemään materiaalin sellai-
sena kuin se on, ei sellaisena jona halusin sen 
nähdä. Olen aikaisemmin ollut yllättävän laiska 
tekemään havaintoja, varsinkin alueilla jotka 
kuvittelen hallitsevani. Monesti syy laiskaan 
havainnointiin on innostuksessa, tai toisaalta 
stressissä, mutta lopulta syy on pelko kohdata 
oma epätäydellisyys. Omia päämääriä vaaran-
tavat havainnot ovat helppo sivuuttaa, mutta 
se on karhunpalvelus intuitiolle.
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Oodi materiaalille
Arkkitektonien myötä olen kokenut elämyksiä mate-
riaalien parissa.  Sirkkelistä tullut teräväsärmäinen 
puupala on kappaleena kiehtova. Se kutsuu ajatuk-
sia muuttumaan todeksi itsessään. Halusin muistaa 
nämä elämykset myöhemmin ja mietin usein missä 
muodossa voisin nämä epämääräiset tunteet tallen-
taa. Minusta tuntui että “suunniteltu” vaihtoehto olisi 
kuitenkin ollut teennäinen. Vapaan muodon laatikko-
versioita tehdessä sahasin puunrunkoa suikaleiksi, 
jolloin viimeinen suikale, sahaamattomalla pinnalla, 
pysäytti kauneudellaan. Halusin nostaa sen alttarille 
muistuttamaan minua inspiraatiosta jonka se, ja kaikki 
muut materiaalit ovat tarjonneet. Inspiroiva materiaali 
on alku tarinalle.

Funkupper
Tämä pieni teos syntyi täysin spontaanisti jäte-
paloista. Alunperin olin aikonut heittää palaset 
roskiin ja tämä vapautti minut hölmöilemään 
hetkeksi niiden parissa. Pelleily oli kuitenkin 
niin puhdistava kokemus päätin maalata teok-
sen ja antaa sille merkityksen liikuteltavana 
anomaliana.  Sillä voi halutessaan maustaa 
tylsiä arkkitektoneita.

Merkintöjä
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En ollut määrittänyt diplomityön rakennusvaihetta 
mitenkään, mutta koin että ajatteluni alkoi kiertää 
kehää. Tarvitsen aikaa sisäistämiselle sekä aja-
tusten prosessoinnille. Minun oli myös palattava 
hetkeksi työelämään, joten tuli luonnollinen hetki oli 
julistaa diplomityön rakennusvaihe valmiiksi.

Olisin halunnut jatkaa eteenpäin sillä niin paljon 
tuntui olevan saavuttamatta, mutta ymmärrsin 
kuinka se olisi vain paisuttanut diplomityötä hallit-
semattomasti. Kasvava kunnianhimo alkoi myös 
muuttaa ideoita suuritöisemmiksi, josta olisi mu-
odostunut myöhemmin ajankäytöllinen ongelma. 
Alunperin minulla oli ajatus tehdä langat yhdistävä 
lopetusmonumentti. Ymmärsin kuitenkin että ark-
kitektonit muodostavat yhdessä tämän monumentin, 
eikä sitä voi tiivistää. Päätin palata perusasioiden 
ääreen. Halusin keskittyä fiilistelyyn, ja puhtaaseen 
luovuuden iloon. Tämä fiilistelyn ilo oli diplomityön 
alkukipinä, joten se voi hyvin olla myös päätepiste

Lentävien laatikoiden ajauduttua umpikujaan olin 
tehnyt rentoutumisharjoituksena arkkitektonin raak-
ileen. Sen ideana oli olla helposti rakennettava 
fiilistelyteos, samaan tyyliin kuin ensimmäinen ark-
kitektoni. Saadessani prosessin uudelleen käyntiin 
lentävien laatikoiden kanssa, raakile jäi pöydälle, 
olematta sen enempää valmis kuin keskeneräinen. 
Epämääräinen teos oli kuitenkin kiehtonut minua, 
joten päätin saattaa sen loppuun. Voi olla, että se oli 

mielenrauhani kannalta tärkeä rituaali. Se olisi myös 
tarpeeksi helppotöinen, jolloin aika ei loppuisi kes-
ken. Ohjaajani oli ehdottanut raakiletta väritutkiel-
man rungoksi joten päätin palata värien maailmaan. 
Säleiden muoto jalostui männyn kaarnan tekstuuris-
ta, jota lojui pajalla wood program- kurssin jäljiltä. 
Päätin liittää värimaailman osaksi muotokieltä ja 
lähdin tutkimaan mäntymetsän sävyjä. Huomasin 
jälleen liikkuvani kuvanveiston puolelle, mutta en 
antanut sen haitata. Ainoa tavoite on maksimoida 
vapaan fiilistelyn määrä. Arkkitektonissa on silti ark-
kitehtuuria mukana. Vapaan fiilistelyn mahdollista-
va modulaarisuus vaati arkkitehtonista ajattelua, 
jossa muodonanto perustui myös tarkoitukseen. 
Elementtien tulisi olla niin kiinnostavia, että ne kut-
suvat tutkimaan itseään. Arkkitehtuurilla annoin sille 
myös paikan tilassa ja tarjota tarkastelijalle mah-
dollisuuden kokea niitä tunteita joita käsittelin itse 
rakennusprosessin aikana. Liittäessäni arkkitektonia 
ympäristöön, halusin korostaa sälerakenteen itse-
kantavaa luonnetta ja eteerisyyttä.

Tervasin jalustan, jolloin se ei ole enää pelkkä jalus-
ta, vaan rakenne moniulotteiselle aistikokemuk-
selle. Tervan tuoksu sopii mäntymetsän henkeen ja 
on ladattu assosiaatioilla jotka liitän suomalaiseen 
mielenmaisemaan. Arkkitehtuurin kokemiseen 
käytämme kaikkia aisteja, ja haluan totutella niid-
en käyttöön myös suunnitteluvaiheessa. Tuoksu-
kokemuksen vahvuudesta kertoo se, että tämä 
oli ainoa arkkitektoni joka sai rakennusvaiheessa 
spontaaneja reaktioita ohikulkijoilta.

Arkkitektoni 7
Omega

Lopeta pehmeästi

Tunne
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Sentimentaalisuus

Tervan tuoksu tuntuu aiheuttavan poikkeuksel-
lisen paljon sentimentaalisuutta ihmisissä, ja 
halusin liittää ajatuksen sentimentaalisuudesta 
myös arkkitektoniin. Jalustaa tervatessa tajusin 
diplomityöni tulevan valmiiksi, joka tarkoittaa 
myös valmistumista arkkitehdiksi ja askelta 
kohti tuntematonta. Päämäärätön pohdiskelu 
oli saanut muodon ja nyt se pitää vain pukea 
sanoiksi. Tämä on ollut tärkeä harppaus, mutta 
silti vasta alku arkkitehtuurin opiskelussa. Kou-
lu loppuu, minä en.

Kuten aikaisemmin mainitsin, tämä arkkitekto-
ni ei erityisesti kerännyt lankoja yhteen, vaan 
toimi pehmeänä loppujäähdyttelynä rakentam-
isprosessille. Halusin lopettaa hyvällä mielellä 
ja varmistaa, että nälkä jää päälle. Prosessin 
valmiiksi saattaminen on aloituksen jälkeen 
toiseksi tärkein vaihe, joten se saa olla myös 
helppo. Ainakin näin aluksi. Tämä prosessi on 
vaikea määrittää valmiiksi, mutta ilman hallittua 
loppuunsaattamista kaikki olisi pelkkää pöytä-
laatikkorunoutta.
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POHDINTAA
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Filosofiaa vai käytäntöä?

Alunperin pyrin välttämään liiallista filosofiaa 
työssäni, mutta reflektoinnin kaoottinen maa-
ilma vaatii jäsentelyä, johon tarvitaan teoriaa. 
Jokainen uusi oivallus johtaa uusien kysymysten 
äärelle. Suprematismi pyrki taiteen tekemisen 
puhtauteen ja uskon jotain puhtautta kokeneeni. 
Taiteen puhtaus ei kuitenkaan ole millään tav-
alla sitoutunut suprematismin elementteihin 
tai sinänsä edes taiteeseen vaan uskon sen 
tarkoittavan ihmisen universaalia aktiivisuutta. 
Aktiivisuutta jota elollisen olennon selviytyminen 
edellyttää. Se on syvälle koodattua kokeilunha-
lua, joka on auttanut ihmislajia läpi evoluution 
säälimättömyyden. Tämän automaation avulla 
olen oppinut kävelemään, tutkimaan, aistimaan 
ja lopulta soveltamaan oppimiani taitoja. Se 
on elossa oloa, eikä välttämättä tarvitse sen 
tarkempaa määritelmää. Evoluution näkökul-
masta taide vaikuttaa hyvin käytännönläheiltä 
työkalulta. Se on johdattanut ihmiskuntaa eteen-
päin, auttanut innovaatioiden tekemisessä ja 
sitonut kulttuurit kokonaisiksi. Hadid ja Malevich 
molemmat puhuivat mystiikasta suprematis-
min yhteydessä ja alan ymmärtää mistä tämä 
mystiikka kumpuaa. Kun luomisprosessista 
poistetaan merkitykset, puhuu taiteessa evoluu-
tio, muinaiset kehitysvaiheet ja elollisen olen-
non suhde ympäröivään maailmankaikkeuteen. 
Malevich oli erityisen kiinnostunut kosmoksesta 
ja fysiikan ilmiöistä, jotka olivat hänelle tärkeä 
inspiraation lähde.(Shatskikh 2013) Fyysikko 

Stephen Hawking on todennut että universumi 
tulkitsee itseään meidän kauttamme. Ehkä 
suprematismissa universumi puhuu itselleen. 

Onko arkkitektoni taidetta? 

Omia tekosia määritettäessä tuntuu, että käsit-
teet loppuvat kesken. Tekovaiheessa arkkitek-
toni latautuu lukuisilla merkityksillä joista osa on 
hyvin subjektiivisia.  Arkkitektonia ei voi täysin 
ymmärtää, ennen kuin sellaisen rakentaa itse. 
Minulle merkitys muodostui helpoiten omien 
motiivien pohjalta. Arkkitektoneita rakentaes-
sa huomasin, että mikäli muodonanto perustui 
ongelmanratkaisuun, oli se  mielestäni arkkite-
htuuria, mutta jos sen alkuperä oli tuntematon, 
tunsin tekeväni taidetta. Arkkitehtuurissa tun-
netusti muoto seuraa tarkoitusta kun taiteessa 
muoto voi johdattaa tekijää. Lopulta arkkiteh-
tuurikin on vain tietyillä kriteereillä tehty rajaus 
puhtaasta taiteesta. Rakennustaide. Nämä 
kriteerit ovat keinoja ratkaisun löytämiseen, 
joten ilman rajoituksia tai tavoitteita arkkitehtuuri 
muuttuu taiteeksi. Taiteella voi kysyä kysymyk-
siä ja tutkia olemassaoloa. Se on tärkeää myös 
arkkitehtuurissa, mutta sen pitäisi olla osa su-
unnitteluprosessia, eikä lopputulosta. Toki saa 
tehdä toisinkin, mutta sillon lopputulosta voidaan 
pitää taiteena. Taide voi siis olla tärkeä osa su-
unnitteluprosessia, ja työkaluksi määritelty taide 
on itse asiassa arkkitehtuuria. Minun puolestani 
teokseni voi tulkita taiteeksi, jos näin haluaa, 
mutta minulle ne kuitenkin palvelevat arkkiteh-
tuuria, oppimisprosessin muodossa.
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Malevich puhui suprematismissa taiteen tekemisestä 
hengellisenä kokemuksena ja ymmärrän mitä hän sillä 
tarkoitti. En koe sen olevan institutionaalista hengel-
lisyyttä, kuten uskonnot, vaan ihmisen syvää ymmär-
rystä tietoisuudestaan. Antropologisessa mielessä 
arkkitektonin rakentaminen on kuin rukousharjoitus. 
Yksinkertainen harjoitus jossa keskittyminen tekemi-
seen auttaa tyhjentämään mielen. Tämä näkökulma 
mainitaan Making of Design Principles kirjassa, joka 
kertoo Rhode Island School of Designin Design Princi-
ple kurssin opetusmetodologiasta. Kirjassa verrataan 
luonnosten piirtämistä rukousmantraan, jossa toisto on 
tärkeää. Kyna Leski kirjoittaa näin: “What is a glyph for 
a writer is a thumbnail sketch to the architect. I like to 
call these, from the recommendation of my friend the 
poet Stuart Blazer, “Insight plans”. They need to be 
done constantly, like the recitation of a mantra”. Hän 
kertoo myöhemmin kuinka piirtäminen aktivoi kehoa 
ja mieltä kuin meditaatioharjoitus. “Our onthological, 
cultural and functional desires and necessities echo 
through the discipline of architecture in a constant ex-

change with the world. Central to this exchange is the 
literate substance and the space of drawing. As a par-
ticipatory form of meditation, drawing directly engages 
each component of the constellation of hand, mind, 
materials, language and space”(Leski 2007) Ymmärrän 
miksi Malevich piti suprematismia uskontona. Toisin 
kuin meditaatiossa, arkkitektonista jää fyysinen jälki, 
joka muodostuu alttariksi itselleen. Se on rakenne jota 
pitkin mielikuvituksella on mahdollisuus liikkua ja elää. 
Se on kasvualusta tajunnanvirralle, mutta ennenkaik-
kea se on leikkikenttä. Se on arkkitehtuurilla jammailua 
ja improvisaatiota ilman estoja. Kokemukset muistut-
tivat minua lapsuudesta, jolloin kaikki oli todellista. Se 
oli toki subjektiivinen todellisuus, mutta silti vahva ja 
stimuloiva kokemus. Arkkitektoni tarjoaa paikan mihin 
voin mennä monesta eri syystä. Rentoutuminen, moti-
vaation nostaminen, ratkaisujen etsiminen tai ihan vain 
hauskanpito.

Arkkitektoni kokemuksena
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Tässä yhteydessä puhun yleisesti pros-
essista ja sen jalostamisesta. Arkkitektoni 
yhtä paljon metodologiaa kuin itse fyysinen 
kappale. Prosessin analysointia voi tehdä 
ilmankin arkkitektonia, mutta silloin run-
ko analysoitavalle prosessille pitää tulla 
muualta. Arkkitektoni on muoto toimin-
nalle, joka lopulta on samoja prosessitai-
toja, joita suunnittelustudioissa opetetaan. 
Näin ajateltuna arkkitektoni on työkalu ja 
lopputulosten analysointi arkkitehtuurina 
on oma keskustelunsa. Arkkitektonissa ei 
myöskään kannata jäädä kiinni suprematis-
tisiin esineisiin tai ylipäänsä edes arkkiteh-
tuuriin, sillä arkkitehtuuri on läsnä niin mo-
nella tasolla. Tässä diplomityössä pysyin 
aiheen rajauksen vuoksi arkkitektonissa, 
mutta “arkkitektoni” voi olla myös musiikkia, 
maalaus, runo tai vaikka ruokalaji. 

Arkkitektonilla on tapa katsoa oman miel-
en sisään ja oppia sen mekanismeja. Mieli 
tuottaa materiaalia valtavia määriä, ja sen 
käsittely voi olla raskasta ilman jäsentelyä. 
Tajunnanvirrasta jalostetut muistiinpanot, 
ovat arkkitehdin miekka ja kilpi ja niiden 
tekemistä on hyvä harjoitella pelkästään 
jo viestintämielessä. Arkkitektoni on kuin 
käännös joka sisältää tietoa, jota ei voi 
pukea sanoiksi tai esittää kuvilla. Opittuaan 
vapautumaan arkkitektonin parissa, siitä 
tulee hyvä työkalu avata oman alitajunnan 
kapasiteetti myös muiden käyttöön.

Käytännön soveltamista.
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Oivalluksia ja havaintoja

Arkkitektonien teko oli hauskaa. Pitkät päivät 
pölyisessä verstaassa tuntuivat vapaa-ajalta. 
Alussa koin tämän ahdistavaksi, koska en pyst-
ynyt uskomaan hauskanpitoon työtapana. Olin 
oppinut, että hauskuus kuuluu vain ja ainoastaan 
vapaa-ajalle, joka taas minun mielestäni tulisi olla 
aikaa levolle ja palautumiselle. Kesti pitkän aikaa 
irtaantua vanhanaikaisesta suhtautumisestani 
hauskanpitoon. Vasta kun aloin uskomaan, että 
sen avulla tuotettu sisältö täysin vertailukelpoista, 
pystyin rentoutumaan täysin. 

Luottamus oman mielen sisältöön on merkittävin 
oivallukseni. Se, että uskallan väittää yhteenliimat-
tuja vanerinpaloja diplomityöksi, on vasta lopull-
isesti avannut ovet oppimiselle. Se ei ollut helppo 
tehtävä, vaati melkein vuoden verran roskakoriin 
päätyneitä tutkielmia. Näin jälkeenpäin huomaan 
kuinka opiskeluni on kärsinyt tästä luottamuksen 
puutteesta. Olen mennyt suunnittelukurssien vä-
likritiikkeihin prosessiaineiston kanssa, jonka olin 
laatinut vastaamaan tehtävänantoa, enkä palve-
lemaan prosessia. Tämä ajatusmalli on seurannut 
minua tiukasti myös työelämään.

Itseluottamuksen merkitystä ei mielestäni tarpeek-
si painotettu opetuksessa. Arkkitektoni pakottaa 
määrittämään itse tuotettua sisältöä, joka kehit-
tää luottamusta siihen. Ehkä pääsykokeista juuri 

selvinneillä itseluottamusta vielä riittää, mutta ajan 
myötä se hiipuu, ellei sitä harjoita. Sen mukana 
tulee tietenkin kaikki virheet, joita myöhemmin 
punastelemme, mutta ennen kuin on mitään 
konkreettista valmiina, on vain itseluottamus. Se 
on parhaimmillaan eleganttia röyhkeyttä, joka on 
hyvä mauste arkkitehtuurissa.

Koen että itseluottamuksen puute on myös 
estänyt minulta arkkitehtuurin syvemmän ym-
märtämisen. Arkkitektonilla pystyn lähestymään 
arkkitehtuuria juuri niin kuin haluan jolloin jaksan 
syventyä asioihin, mitä aikaisemmin ovat jääneet 
epäselviksi. Arkkitehtuurin perinteiset viestintäta-
vat eivät aina ole toimineet minulla, mistä syystä 
hyvä opetus muuttui viestitulvaksi, josta oli ajoit-
tain vaikea saada otetta. Suunnittelukursseilla 
löysin luontevia keinoja arkkitehtuurin tutkimi-
seen, mutta en luottanut niihin. En opetellut ym-
märtämään niitä, enkä jalostanut niitä 
toimiviksi. 

Luottamus omaan toimintaan
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Arkkitektonien avulla aloin ymmärtämään syvyyttä 
rakennusten, plaanien ja tekstien takana. Se on 
syvyyttä, joka muodostuu rakennetun ympäristön 
kaikista elementeistä. Tätä syvyyttä käsitellään ark-
kitehtuurin teoriassa, mutta koska minulta puuttui 
sanasto, koin itseni ulkopuoliseksi. Arkkitehtuurissa 
kaikki on lopulta läsnä tarkasteluhetkessä ja se on 
ymmärrettävissä niillä aisteilla joita ihmisellä on. 
Jos ei ole, niin toteutus ei ole yltänyt idean pu-
htauteen. Arkkitektoni oli harjoitus arkkitehtuurin 
kokemiseen. Sen kanssa en lue tai kuule käsit-
teistä vaan tunnen ne. Nyt voin lähestyä teoriaa 
rohkeammin, koska sanastolla on merkitys.

Syvä viiva

Ymmärrys viivan syvyydestä on tärkeä taito, jonka 
arkkitektoni opetti. Kun viiva poistetaan, ja tilalla on 
vain materiaaleja ja muotoja, näkee mitä viiva oik-
easti symboloi. Tämän olin unohtanut cad-ohjelm-
ien parissa työskennellessäni.Arkkitektoni on 
siirtymä pois tietokoneen luota aistit herättävään 
kokemusmaailmaan, jossa sisään tulevalla infor-
maatiolla on valtava rooli.  Arkkitehtuuria koetaan 
kaikilla aisteilla, ja niiden välinen harmonia luo 
arkkitehtuurikokemuksen kauneuden. Silti olen 
suuren osan suunnittelusta tehnyt  yleensä koneen 
ääressä. Arkkitektoni näytti, ettei viiva ole pelkkä 
sommitteluelementti kaksiulotteisella tasolla, vaan 
se sisältää viestin haptisuudesta, tuoksuista, 
lämpötiloista ja akustiikasta. Se sisältää valtavan 
määrä tietoa, jota aikaisemmin olen yrittänyt pros-

essoida tietoisessa mielessä. En ollut ymmärtänyt 
mikä ero on tietämisellä ja sisäistämisellä. Viivan 
syvyyttä voisi verrata metodinäyttelemiseen. 
Amerikkalaisen teatteriohjaaja Lee Strasbergin 
kehittämässä suuntauksessa näytteleminen pe-
rustuu näyttelijän omiin kokemuksiin ja tunteisiin, 
sen sijaan että käytettäisiin ulkoisia keinoja, kuten 
äänenkäyttöä tai ilmeitä. Metodinäyttelemisellä 
pyritään karsimaan maneereja ja tuomaan luonnol-
lisuutta roolisuoritukseen. (wikipedia.org). Arkkitek-
toni tarjoaa kokemuksia materiaaleista, massoista 
ja tektoniikasta. Nämä kokemukset kartuttavat 
henkistä pääomaa, joka vie kohti luonnollista ja 
harmonista suunnittelua. Tätä ymmärrystä voisi 

korostaa opetuksessa nykyistä enemmän. Aalto 
yliopiston arkkitehtuurin laitoksella on maailmanlaa-
juisesti poikkeuksellisen hyvät pajatilat ja pajalla voi 
pajamestarien luvalla toteuttaa myös omia projek-
teja. Tästä huolimatta pajatilat olivat wood program 
kurssia lukuunottamatta lähes tyhjät.
Omaehtoisen tutkimusmatkailun pitäisi olla osa 
opiskelua siinä missä tehtävänantojen täyttäminen, 
ja siihen tulisi rohkaista. Sille olisi tärkeää järjestää 
aikaa opintokokonaisuuksia suunniteltaessa.

Ymmärryksen laajentaja
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Aika

Arkkitektonin käyttö työkaluna antaa paljon, 
mutta se ei tule ilmaiseksi. Tulokset edellyttävät 
omistautumista ja omistautuminen on uhrausten 
tekemistä. Arkkitektonin, kuten mikä tahansa muu 
prosessi, vaatii aikaa. Ilman aikaa on vaikeaa 
irrottaa itseään arjen ajatuksista ja matkustaa 
tietoisen mielen tuolle puolen. Arkkitektoni vaatii 
näin ollen myös luottamusta, sillä ilman sitä, ei 
ajan uhraaminen onnistu. Alun tutustumisvai-
heessa on pakko nojata melkein pelkästään luot-
tamukseen. Arkkitektonin kanssa innostus syttyy 
nopeasti, mutta alussa täytyy ensimmäinen sys-
äys täytyy tulla ulkopuolelta. Minun on aina ollut 
vaikea uhrata aikaa epämääräisyydelle, vaikka 
se pitäisi olla perusasia luovassa työskentelyssä. 
Heti kun sille on olemassa symboliarvo, esim-
erkiksi kurssityö, on päätös ajan uhraamiseksi 
helppo. 

Symboli

Minä olen tottunut odottamaan symboliarvo-
ja ulkopuolelta, jolloin omien kiinnostusten 
seuraaminen on ollut hankalaa. Henkilökohtaisille 
kiinnostuksille ei kukaan muu tule symboliarvoa 
antamaan. Se on tehtävä itse.  Minulle tässä 
prosessissa ensimmäinen symboli oli diplomityö 
itsessään. Lopulta arkkitektoni toimi itsensä sym-
bolina. Vaikka virallisesti tein diplomityötä, pajalla 
odottava arkkitektoni oli todellinen syy tulla kou-
lulle.

Valmistuttuani en voi toiminnassani enää tukeutua 
yliopiston symboliarvoon, jolloin oppimisen tulee 
olla oma-aloitteista vailla varsinaista päämäärää. 
Siksi tarvitsen arkkitektonin symbolina mukaan 
Se, onko arkkitektoni taidetta vai ei, on periaat-
teessa yhdentekevää, mutta symbolia ei voi rak-
entaa epämääräisyyden päälle. Se voi kuitenkin 
muuttua. Aluksi arkkitektonit olivat lupaus seik-
kailusta, kunnes niistä tuli monumentteja oppi-
miselle.

Itsekuri

Vapautta ylistäessä on kuitenkin muistettava 
itsekurin merkitys vapauden parhaana ystävänä. 
Ohjatessa itseäni kohti yhä täydempää luomisen 
vapautta, huomasin samalla kehittäväni itsekuria. 
Luovuuden maailmaan sukeltaessa on tärkeää 
muistaa, että varsinainen hyöty syntyy vasta sit-
ten, kun kokemuksiaan jakaa ja reflektoi. Itsekuri 
on se turvaköysi jonka avulla vapauden sokkeloi-
ta voi tutkia. Työskentelyn on vapaimmillaankin 
oltava määrätietoista.

Arkkitektonin vaatimukset
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Yhteenveto

Arkkitektonin avulla pääsin heittäytymään arkkiteh-
tuuriin kokemusmaailman kautta. Siellä on valtavasti 
tietoa, jota en aikaisemmin osannut hyödyntää. Se oli 
kuin olisi ollut turistina kotikaupungissaan. Kun jätin 
ammattikäsitteet pöydälle ja annoin aistien terävöityä, 
arkkitektoni avasi ovet tähän maailmaan. Analyso-
imalla näitä kokemuksia arkkitehtina, pystyn sisälly-
ttämään ne lopulta akateemiseen ymmärrykseeni.  
Arkkitektonin käyttö työkaluna vaatii luonnollisesti 
paljon lisätutkimusta ja tämä diplomityö on vasta pin-
taraapaisu kiinnostavaan aiheeseen. Kyse on kuiten-
kin elinikäisestä oppimisesta. Reflektion käyttö toimii 
ajatuksen testaajana sekä keskustelunavauksena, 
mutta pidemmälle vietyjä johtopäätöksiä varten ark-
kitektonin pitäisi tutkia usealla osallistujalla sekä kehit-
tää tapa kerätä ja vertailla subjektiivisia kokemuksia. 

Arkkitektonin tehokkuus perustuu vapauteen määrit-
tää sen merkitys itselleen sopivaksi. Tällöin tekemi-
seen saa juuri sopivasti haasteita ja nopeita palk-
intoja, jotka ylläpitävät mielenkiinnon ja toiminnan 
dynamiikan. Arkkitektoni pakottaa viettämään aikaa 
itsensä kanssa, joka on tärkeää omia vahvuuksia 
kehittäessä. Arkkitektonien avulla minun oli pakko 
alkaa luottamaan ajatteluuni ja sain sitä kautta syvem-
män ymmärryksen arkkitehtuuriin. Opin myös tunni-
stamaan inspiraationi mekanismeja ja saavuttamaan 
tekemisen ilon. Prosessi näytti sen, että tulokset usein 
ilmaantuvat odottamattomissa yhteyksissä, josta 

syystä alussa pitää olla kärsivällinen ja luottaa tekemi-
seen. Oppimiseen ei ole oikoreittejä vaan se vaatii 
aikaa ja toistoja. Määrätietoinen työskentely on ainoa 
tapa varmistaa etteivät investoitu aika ja työ mene 
hukkaan. Arkkitektonin avulla toistoista ja oppimises-
ta voi tehdä kivaa, ja rutiini tekemiseen syntyy luon-
nostaan. Arkkitektoniin liitetty reflektointi on tärkeä 
osa oppimista. Ilman sitä määrätietoinen eteneminen 
on hankalaa ja tekeminen jää epämääräiseksi. Sen 
avulla pystyy paremmin hahmottamaan kokonaisuuk-
sia.  Arkkitektoni ei tietenkään ole ihmelääke, vaan 
se vaatii tuekseen rationaalista ajattelua ja loogista 
ongelmanratkaisua.  

Loppuun haluan sanoa, että tärkeintä mitä arkkitek-
toni tarjoaa, on aktiivisuus. Suunnat ja merkitykset 
voivat olla hukassa, mutta aktiivisuus on yksinkertais-
ta. Alussa se voi kävelylenkki, uuden työtavan opet-
telu, piirtäminen tai vaikka musiikki. Kaiken ei aina 
tarvitse olla perusteltua tai tuottavaa, kunhan on intoa. 
Varsinaisen muodon ja merkityksen työ saa aikanaan 
tekemällä. Luovuus on kuin lihaskunto, joka kuihtuu 
jos sitä ei pidä aktiivisena. Se muuttuu vieraaksi ja 
siitä tulee pelkkä kaunis sana. Ruokkikaa intuitiota 
jatkuvasti. Viekää se luontoon ja kaupunkiin antaen 
sille ärsykkeitä kaikilla aisteilla. Laittakaa pienoismallit 
näkyville, materiaalinäytteet jalkojen alle ja päästäkää 
kukkivan lehmuksen tuoksu ikkunasta sisään. Niistä 
on arkkitehtuuri tehty.

Symboli harjoitusrituaalille

Uusi työympäristö
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