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Arkkitehtuurin kritiikki
edellyttää arkkitehtuurin määrittelyä

Juhani Risku, arkkitehti SAFA

Arkkitehtuurin kritiikki syntyy arkkitehtuurin teoriasta, ylimmästä rakentamistaidosta ja vastuullisesta 
arvioinnista. Arkkitehtuurilla on kriteerionsa eli määrittelyjoukkonsa, ylin taito on yhtäaikaa sekä universaalia 
että aikalaisuuteen perustuvaa, ja vastuu on yliaikaista,  mestarilta oppilaaseen siirtyvää.
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Arkkitehdin on otettava kanta maailman rakenteeseen, aineksiin ja kokonaisuuden toimintaan. Mitä yksinkertaisempana 
hän sen näkee, sitä yksinkertaisempaa on hänen rakentamisensa.

Kritiikki on...
Kritiikki on elämää ylläpitävä ja edistävä 
voima, joka pyrkii elämänvastaisuuden 
vähentämiseen. Kritiikki on huolenpitoa ja 
vastuullisuutta kaikin inhimillisin keinoin, 
tekoon ja toimintaan tiedolla, taidolla ja 
ymmärryksellä suhtautuvaa, perustelevaa 
dialogia. Kritiikki perustuu yhteismitalliseen, 
ristiriidattomaan, koherenttiin ja koeteltuun 
ajatusrakennelmaan eli teorian ja käytännön 
liittoon.

Nihilismi, happamuus, vastakkaisuus, epäily ja 
kyseenalaistaminen eivät liity kritiikkiin, vaan 
ne liittyvät elämänvastaiseen ihmiskäsityk-

seen, katkeroituneeseen mieleen, refleksikäyt-
täytymiseen, epäluottamukseen, hämmen-
nyksen luomiseen ja negaatioasenteeseen.

Kritiikki on vaikuttavana voimana niin suuri, 
että väite itsessään ei ole itseisarvoinen tai 
merkittävä, vaan väitteen perusteet. Kun 
kaksi arkkitehtia sanoo saman lauseen, 
voi niiden sisältö olla täydellisen erilainen 
arkkitehdin henkisen suuruuden mukaan. 
Väärin kohdennettu voima lamaannuttaa tai 
typerryttää helposti yhden opiskelijapolven 
toisensa perään.

Ihminen ja maailma ovat...

Ihminen ja maailma ovat arkkitehtuurin 
perusta. Kenties tärkein määriteltävä ark-
kitehtuurissa on arkkitehdin käsitys ihmisestä. 
Hänen on otettava etukäteen kantaa niin 
ihmisen eettiseen, eroottiseen, henkiseen ja 
toiminnalliseen vapauteen kuin vastuuseen-
kin. Tästä rakentuvat arkkitehdin tahto, 
tarkoitteet, eetos ja intentio.

Arkkitehtuuri vaikuttaa maailmaan sisällön 
jalostumisen ja aineen järjestymisen tasoilla. 
Jokainen arkkitehdin teko muuttaa pysyvästi 
ja peruuttamattomasti ympäristön rakenteita. 
Tämän vuoksi arkkitehdin on määriteltävä 
kantansa tekojensa laadun ja muodon suh-
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teen.  Tämä ei olekaan niin yksinkertaista, 
sillä jos arkkitehdin sisin tahto ja pyrkimys 
jäljitettäisiin, hän on suunnitellessaan ja 
toteuttaessaan joutunut luopumaan lähes 
kaikista periaatteistaan. Ja hän silti jatkaa 
toimintaansa.

Todellisuus yhdistää ihmisen maailmaan. 
Taide ja arkkitehtuuri liittävät ihmisen 
maailmaan, illuusio vieraannuttaa maailmasta. 
Sama kääntäen: arkkitehdin on valittava 
kanta toden tai kuvan ja harhan puoleen.  
Tehdäkö ruokaa vai ruuan kuvaa, kantaako 
pilari kuormaa vai kuorman kuvaa? Onko 
näköisyys arkkitehdin asia ja insinööri tekee 
sisuksen? Arkkitehdista on tullut pintojen 
sommittelija, tilaohjelmien toteuttaja. Hän 
on Suuren Rakennusprojektin harmiton hiiri, 
joka on ajettu epävarmaan liekaan kiitol-
lisuudenvelan alistamana ja kilpailuvoittojen 
ylpistämänä. Tätä on arkkitehti kollekti-
ivina, rakennusalan kurjalistona. Mitä olisi-
kaan autotehdas tai kommunikaatioala, jos 
visiointi- ja muotoiluosasto olisi amputoitu!

Arkkitehtuurin määritelmä
Arkhé ja tekton, ylimmän taito, ylin rak-
entamistaito, johtava ja suvereeni taito-

tekoisuus. Arkhé ja tekton siis ei ole kes-
kinkertaista tai vajaataitoista. Tämä etymo-
logiasta, entä laatu ja sisältö? Rakentamisen 
evoluutiotason ylin on arkkitehtuuria, väliin 
jäävät rakennuksilla taiteilu, rakennusark-
kitehtuuri, talojen tekninen toteutus, asunt-
omessut ja rahvaan rakentaminen. Outoa 
kyllä, ihmisen sisin on tasan arkkitehtuurin 
ymmärtäjä, mutta miten kauas ihmisyydestä 
onkaan asuntomessuilija etääntynyt? Ark-
kitehtuuri on ylintä laatua ja täyteläisintä 
sisältöä.

Arkkitehtuuri ei ole kieli, se ei ole raken-
nustaidetta, ei jäätynyttä musiikkia eikä mitään 
muutakaan kiertoilmaisua eikä semanttista 
harhaa. Arkkitehtuuri on alkuasumuksen 
uutteraa, älykästä ja taidokasta laadintaa, 
rakentamista ja kumulatiivista koostamista. 
Koska asumuksella ei ole esikuvaa, ei mallia 
eikä toteutumismuotoa luonnossa, ihmisen 
suurimpana tehtävänä on täydentää luontoa 
ihmiselämän tavoitteisiin sopivaksi. 

Määritelmiä
Taiteen pääulottuvuudet ovat teatteri, 
musiikki ja arkkitehtuuri. Niiden yksilö-
lajeja ja synnyttäjiä ovat runous, kirjallisuus, 

sävellys, soittotaito, arkkitehtuurin teoria ja 
rakentamistaito. Taiteen kolmea ulottuvuutta 
yhdistää leikki. 

Arkkitehtuurin kritiikki edellyttää ark-
kitehtuurin määrittelyä. Arkkitehdin on 
tiedettävä eli määriteltävä mitä hän tekee, 
hänen täytyy toimia kokonaisena ihmisenä 
eli ajatella ensin, tehdä ja ajatella ja lopuksi 
katsoa tulosta ja ajatella. Sen jälkeen kannat-
taisi pohtia menneitä, ajatella, miettiä tulevia, 
ja taas suunnitella. Eli teoriaa ja käytäntöä. 
Päätä ja käsiä. Kumman ottaisit arkkitehdista 
pois, jos hän ei ajattele tai suunnittele? 
Amputoi ensin pää, pääset ´nykyarkkitehtu-
uriin´.

Alla olevan käsitteen ´arkkitehtuuri´ tilalle 
voidaan vaihtaa käsitteet taide, musiikki ja 
teatteri. 

Arkkitehtuuri on...
1. Arkkitehtuuri on ihmisen ylintä eettistä, 
eroottista, henkistä ja toiminnallista vapautta 
ja vastuuta
2. Arkkitehtuurilla on aina jotain pyhi-
tettävää
3. Arkkitehtuuri edistää elämää
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Ihmisen itseisarvoisina ulottuvuuksina ovat eettinen, eroottinen, henkinen ja toiminnallinen 
vapaus. Arkkitehtuuri on tämän vapauden tyyssija, jossa viettivoimat saadaan täyteläisinä 
elämän edistämiseen.
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4. Arkkitehtuuri on ihmistekoisuuden ylintä 
tasoa
5. Arkkitehtuuri on ainutkertaista
6. Arkkitehtuuri syntyy täydellisenä
7. Arkkitehtuuri on pyyteetöntä
8. Arkkitehtuuria tehdään lahjaksi
9. Arkkitehtuuri on ehdotonta
10. Arkkitehtoninen teos on aina enemmän 
kuin mitä tekijä ymmärtää
11. Arkkitehtuurissa yhdistyy tieto, taito, 
ymmärrys ja kritiikki
12. Arkkitehtuuria ei voi tehdä itselle
13. Arkkitehtuuria ei voi tehdä yksin
14. Arkkitehtuurissa ei ole aggressiota, uhoa, 
itseilmaisua, kuvaa, harhaa eikä petosta
15. Arkkitehtuuri ei ole terapiaa.

Taiteiden johdannaiset, kavennetut taiteet ja 
aputaiteet sijaitsevat yksilölajeina, terapeut-
tisina ja viihdyttävinä tai kuva- ja ilmaisuta-
iteina päätaiteiden lähistöillä. Näitä ovat 
mm. maalaustaide, kuvanveisto, musiikin 
ja teatterin viihteelliset muodot. Rikos- ja 
sairausluokituksen mukainen toiminta ei 
ole taidetta.

Arkkitehtuurin lyhyt määritelmä: Luontoa 
täydentävä, esikuvaton, ainutkertainen ja 
ihmistekoinen asumus, joka mahdollistaa 
eettisesti, eroottisesti, henkisesti ja toimin-
nallisesti vapaan, vastuullisen ja intohimoisen 
elämän, on arkkitehtuuria. Muu professiota 
edellyttävä ja taidentava rakentaminen on 
rakennustaidetta, taiteilua rakennuksilla. 
Elämän ylläpitämisen kannalta välttämätön 
rakentaminen on prosessirakentamista (sillat, 
junanradat, tietyt tehtaat, lähiöt, rahvaan 
rakennukset). Elämänvastainen rakentaminen 
on väkivaltarakentamista.

Taiteen pääulottuvuudet määrittävät ihmisen 
olemassaoloa: Musiikin ulottuvuus on 
ihmisen universaali, kaukokaipuinen liikut-
taja. Arkkitehtuurin ulottuvuus on ihmisen 
ja maailman, ihmisen ja luonnon, ihmisen 
ja tilan vuorovaikutusta. Teatterin ulot-
tuvuus on ihmisen kanssakäymisen, ihmisten 
välisten suhteiden ja nyt-hetken ihmisyyden 
olemassaoloa.

Musiikki, teatteri ja arkkitehtuuri yhtyvät 
käsitteettömästi, jännitteettömästi ja vailla 
negaatioita leikissä ja tanssissa, vapaana 
ajasta, aineesta ja avaruudesta, vailla ajatuksen 
rasitteita. Tässä on myös ratkaisun avain 
taiteen suureen vajeeseen: kaikki alistetaan 
käsitteille, kiireelle, ristiriitaisille intresseille ja 
pirstoutuneelle syntyprosessille.

Leikki on suvereenia, itsellistä mutta 
pyyteetöntä, yksin tehtyä mutta jaettua, 
primitiivistä, automaattista ja imaginaaria, 
välttämätöntä ja vapauttavaa. Leikki ei ole 
valtaa tavoittelevaa, väkisin tekemistä eikä 
sisulla läpi harmaan kiven puurtamista.

Arkkitehtoninen syntyhetki, arkkitehdin 
pyhin ja herkin ammatillinen omaisuus, 
ratkaisee kaiken: millä tahdolla ja rohkeudella, 
millä aineksilla ja rakenteilla, millä taidoilla ja 
ymmärryksellä asumus syntyy. Luonnostelun 
kätketyn hetken, mielen, käden, kynän ja 
paperin liittona, täytyy olla käsitteetön ja 
universaali. Idean pitää olla ainutkertainen, 
työstön taidokas, teoksen on vapauduttava 

LUONNOSTELU
- synty
- arkkitehtoninen kehä
- alkeismuodot
- uudismuodot
- käden ja mielen sointi

VALMISTUSTAITO
- kasvattaminen
- kokoaminen
- valu ja yhdistelmät
- levytekniikat
- vähennystekniikat

ILMIASU
- yleismuoto
- paikallismuoto
- ymmärrettävyys
- harvinaisuus
- yleisyys

EKONOMIA
- varannon tasajako
- yksikkökoko
- kerrallatekeminen
- yhteismitallisuus
- suuruusluokat

SISÄLTÖ
- tarkoitus
- toiminta
- funktio
- olemus
- teoria

SOPUSOINTU
- universaali
- planetaarinen
- luonto ja ihminen
- aistimellinen
- eettinen

RAKENNE
- kuorma, voima, jännite
- yksikkökoko
- ekonomia
- puhtaus
- yhdistelmät

MATERIAALI
- alkuperänä aine
- rakenneoppi
- materiaalioppi
- suhde ihmiseen
- suhde arkkitehtuuriin
- jalous ja paikallisuus

KOKO ja SUHDE
- mittakaava
- suuruusluokka
- rakennekoko
- etäisyys
- lainalaisuus

MUOTO
- metakäsite
- alkiot
- operaatiot
- absoluuttinen muoto
- kompleksisuus

MUOTO-OPPI
ja arkkitehtoninen kehä

Muoto-oppi on kokonaisuus, joka yhdistää ihmisen, maailman ja asumuksen. Jokainen teos syntyy 
arkkitehtonisen kehän reittiä siten, että muoto-opin komponentit sisältyvät erottamattomina kaikkeen 
suunniteltuun ja rakennettuun. Jos jokin jää vajaaksi, syntyprosessi, komponentit tai ihmisen ulottuvuudet, 
kyse ei ole arkkitehtuurista.
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omaan elämäänsä. Arkkitehtonisen kehän 
kierros täyttyy kumulatiivisena teoriana 
syvään arkkitehdin, hänen ajattelunsa ja 
rakennustensa olemukseen.

Arkkitehtuurikilpailuissa tärvellään ark-
kitehtonisen synnyn tärkein hetki, luon-
nostelun, ajatusten ja muoto-opin täyteläinen 
liitto. Ihmisanalogiana tällainen vajaa synty 
rinnastuu muutaman kromosomin puut-
teeseen tai liian lyhyeen odotusaikaan. Ark-
kitehtoninen synty edellyttää täydellisen 
toisenlaiset olosuhteet kuin mitä arkkitehtu-
urikilpailut tarjoavat. Tässä on myös syy 
suomalaisen nykyarkkitehtuurin puutteeseen. 
Kansallinen arkkitehtuurionnettomuus, 
kilpailuinstituutio, ei sisäisen rakenteensa 
ja tavoitteidensa vuoksi kykene tuottamaan 
arkkitehtuuria. Sitä syntyy vain vapaana voit-
tamisen kiihkosta, reaktiivisista lähtökohdista 
ja satunnaisesta arviointimekanismista.

Arkkitehtuurin analogiat
Arkkitehtuuri on yhteismitallinen ja yhtenevä 
synnyltään, kasvultaan ja olemukseltaan 
luonnon ja ihmisen kanssa. Pintarakenteet, 
joihin semiotiikan työkalut ja ajatuskulut 
pureutuvat, ovat arkkitehtuurin kannalta 
vähämerkityksisiä elleivät peräti tyhjiä. Mitä 
sanoisi semiootikko pilarin gravitaatiovo-
imaisesta olemuksesta? Tai tulen ja tulitikun 
ideasta? Sensijaan paljon puhetta generoituu 
tapettien kuvioista, pilarien tyyleistä, ja 
tulitikkurasian kansista.

Arkkitehtuurin kritiikki
Kritiikki on rakenteeltaan ja osumatark-
kuudeltaan riippuvaista kriitikon, kohteen ja 
sisällön, ja tavoitteiden laadusta.

Valmistava kritiikki (esim. opiskeluvai-
heessa, harjoitustöissä, workshopeissa) etenee 
muoto-opin perusteiden kanssa kasvavana 
kriteeriojärjestelmänä (opiskelun aikana). Se 
kohdistuu kumulatiivisesti tiedon, taidon ja 
ymmärryksen mukaan.

Prosessikritiikki (esim. rakennussuunnit-
telussa, toimiston vuorovaikutussuhteissa) 
on teoksen syntyvaiheen kritiikki, joka ohjaa 
teoksen syntyä ja ehtii vaikuttaa syntyproses-
siin. Se on vuorovaikutteista, vastavuoroista 
ja  dialogiin perustuvaa.

Päivänkritiikki (esim. päivä- ja aikakausle-
hdissä) on kuvailevaa, selostavaa, fragmen-
taarista, satunnaista osuvuutta, reaktiivista, 
sen kriteeriojärjestelmässä on vajavuutta. 
Päivänkritiikki elää kirjoittajan ymmärrysky-
vyn rajoissa ja sen intressi journalistinen 
(jour = päivä).  Tämän lajityypin kritiikki 
tavoittelee katu-uskottavuutta mm. estab-
lishmentin keinoin, eli suurten päivälehtien 
tai julistuksellisen aseman myötä (opettajuus, 
museonjohtajuus, lehden päätoimittajuus, 
professuuri…)

Jälkikritiikki (usein harjoitustöiden kritiikki, 
päivälehtien kirjoitukset, arkkitehtuurikil-
pailut) kohdistuu valmiiseen teokseen, 
yleensä myöhässä vaikuttavuuden kannalta. 
Jälkikritiikki on ilmiasun ja ulkoisten seik-
kojen arviointia, parhaimmillaan osuvia 
arvauksia arkkitehtonisuudesta. Kriitikon 
tiedonhankinta ja intressi ratkaisevat syvyys-
tason. Ongelmana on tämän kritiikkilajin 
väärä ajoitus, se on vaikutukseltaan merki-
tyksetöntä.

Takautuva kritiikki kohdentaa arkkitehtoni-
set kriteeriot muinaisiin (yliaikaisiin) kohtei-
siin kuten pyramidit, Erekhteion, Senaa-
tintori. Se seuraa arkkitehtonisuuden univer-
saalia muoto-oppia ja koettaa ymmärtää 
aikalaisuutta. Tämä kritiikinlaji pudottaa 
useita arkkitehtuurina pidettyjä rakennuksia 
alemmalle tasolle.

Pintakritiikki (vrt. päivänkritiikki, ark-
kitehtuurikilpailut, arkkitehtikoulut) on  
rakennustaiteen ym. kavennettujen toimialo-
jen sisäinen kritiikkijärjestelmä, kirjoittelu, 
selostus, kuvailu... Se on tahallaan huonoa  

ja perusteetonta, satunnaista ja itseensä 
tyytyväistä.

Pseudokritiikkiä (vale-, harha-, 
näennäiskritiikki)ylläpitää happamuus, 
katkeruus, viha, kateus, opportunismi, 
pahansuopuus, pelossa puolustautuminen...

Mestarikritiikki (mestari-oppipoika 
-suhteessa, harjoitustöissä, workshopeissa) 
on  “luotettavien lauseiden kritiikkiä”, 
ymmärtävää, keskustelevaa ja henkisesti 
erityisen uuvuttavaa. Mestarikritiikki on 
henkilösidonnaista ja se perustuu luot-
tamukseen. 

Lähestyvässä kritiikissä (laajojen 
kokonaisuuksien yhteydessä, yhteiskunnal-
lisesti tärkeissä asioissa) eri näkökulmista 
lähestyvät osakritiikit tapailevat kokonaisu-
utta, asiantuntijat kokoavat kritiikin työnjakoa 
noudattaen.

Kumulatiivinen kritiikki (tyylien debatti, 
establishmentin kritiikki) on pitkällä aikavälillä 
kertyvää kritiikkiä, joka saattaa patoutua, 
jännitteet kohota ja lopulta purkautua 
vallankumoukseen.

Kriitikon kompetenssi
Arkkitehtuurin kriitikon on täytettävä mel-
koinen vaatimusjoukko: pitää määritellä mitä 
arkkitehtuuri on, pitää koettaa synnyttää 
arkkitehtuuria määritelmänsä mukaan, täytyy 
osallistua sekä aikalaiskeskusteluun että 
ajatukselliseen keskusteluun historiallisten 
arkkitehtien kanssa. Näitä referenssiark-
kitehteja ovat mm. Ledoux, Gaudi, Le 
Corbusier, Pietilä. Aikalaisista kannattaa 
haastaa itsensä esim. Calatravan, Takasakin 
ja Gehryn kanssa.

Jokaisen arkkitehdin velvollisuutena on 
toimia seuraavaa sukupolvea kasvattavana 
kriitikkona. Tämä olisi mahdollista koulujen 
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ja toimistojen normaalissa toiminnassa, 
mutta tyypillinen arkkitehdin kehityskaari 
johtaa etäälle arkkitehtuurista ja samalla ark-
kitehtuurin kriteerioista, siis myös kritiiki-
stä. Nykyarkkitehtien kouluttajat, 20-40 
-luvuilla syntyneet arkkitehdit menettivät 
kiihkeiden rakennusvuosien aikana otteensa 
rakentamiseen ja koulutukseen. Opettajiksi 
lajittui sisällyksettömiä toimistonvetäjiä, 
joiden kompetenssin hedelmiä kärsitään 
koko rakennetussa ympäristössä.

Arkkitehti sitten...
Arkkitehtiin kohdistuu useita vaatimuksia, 
jotta hän täyttäisi arkkitehdin vaatimukset ja 
erottuisi rakennustaiteilijoista. Sen lisäksi, että 
arkkitehdin täytyy määritellä arkkitehtuuri, 
maailma- ja ihmiskäsityksensä, hänen on 
julkistettava ne. Julkistaminen voi toki 
tapahtua takautuvasti tai ulkopuolisten 
toimesta tutkimuksen, ja arkkitehtonisen 
arvioinnin kautta, mutta se on luotet-
tavampaa, mitä vähemmän tulkitaan ja 
selitetään teorian, eli ajatuksen ja henkisen 
sisällön, tavoitteellisen ja yhteismitallisen 
käsityksen ja toteutuneen vastaavuutta.

Arkkitehdin itseisarvoisia ominaisuuksia ovat 
diversiteetti ja dynaamisuus. Diversiteetti 
tarkoittaa toiminnan ja taitojen moninaisu-
utta, joka ilmenee arkkitehtonisen synnyn, 
luonnostelun, muoto-opin ja toteutustavan 
monimuotoisuutena. Arkkitehti ei siis tee 
vain yhtä rakennusta koko elämänsä, vaan 
arkkitehtoninen muodonanto ja muotojen 
typologia on monilukuista. Yhden asian 
kehittely ja  vähäinen astevaihtelu on vain 
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yksi arkkitehtonisuuden lajityypeistä, yhden 
rakennustyypin evoluutiopolku.

Lopuksi yksi myyttisimmistä mutta usein 
todentuvista kriteerioista: kuolema manifestoi 
arkkitehdin. Muoto-oppien yhtenevyyssääntö 
täyttyy tässäkin.

Arkkitehtikoulut...
Arkkitehtuurin herkin hetki on arkkitehtuurin 
synnyttämisen hetki. Se intiimi ja yksinäinen, 
salainen ja kätketty tilanne, jossa kaikki 
kymmenet, jopa sadat tuhannet muuttujat 
saavat muotonsa mitä herkimmän kynänpiir-
ron karkealla kitkalla paperin, grafiitin, 
käden, mielen ja intention kautta uudeksi 
ja ennen olemattomaksi kokonaisuudeksi. 
Sellaiseksi mikä saattaa yhteen maailman 
monimutkaisuuden, verenkierron, hermor-
akenteen, ajatusten ja tahdon, rakenteiden 
gravitaatiovoimat ja pilkotut kvanttisuureet.  
Ykseydeksi, jossa kaikki osaset ovat paikal-
laan, kaikki  vaikutussuhteet ovat tasapainossa 
ja kaikki elämää mahdollistavat arkkitehtoni-
set komponentit ovat läsnä. Kaikki. Vain 
kaikessa on kylliksi. All is enough. 

Jos arkkitehtuurikritiikkiä kohdistettaisiin 
arkkitehtiosastojen tutkimukseen, saat-
taisimme huomata valloittaneemme kaikki 
muut alat paitsi arkkitehtuurin: sosiologian, 
insinööritieteet, kielitieteen ja osan filoso-
fiaa. Mieluummin pyöritään platformeissa, 
semantiikassa ja tyyleissä kuin määritellään 
arkkitehtuurin olemusta, luonnostelun syn-
tyvoimaa tai kantavan rakenteen vaikutusta 
lasta kantavaan naiseen. Rakentamisen ja ark-

kitehtikoulutuksen rakenteet järkkyvät, kun 
arkkitehtuurin määrittely, synnyttäminen ja 
kritiikki alkavat. Tähän voi mennä vuosikym-
men, mutta arkkitehtuuri, se promillen osa 
rakennetusta, voi hyvin. Huonosti voivat 
arkkitehtuurin sijaistoiminta, rakennustaide, 
rakennusala, kirkassilmäiset opiskelijat, 
arkkitehtiseura, ja ihminen kaiken tämän 
myötä.

Arkkitehtikoulun asema arkkitehtuurin 
määrittelyssä on neitseellisen puhdas. 
Kymmenet uudet sielut työstävät ja pohtivat 
omista turmeltumattomista lähtökohdistaan, 
motivoituneina hyvässä ohjauksessa kom-
pleksisinta kokonaisuutta, ihmisen asumusta 
ja tyyssijaa maapallolla. Tässä kritiikillä, 
huoltapitävällä ja perustelevalla oppiko-
konaisuudella on erityisen henkilöityvä 
merkitys. Kuka sanoo ja mitä, ja millä 
perusteilla? Tosin kuka uskaltaa ahjoon, 
jossa valmiiksi paatunut sielu ja besserwisser 
halveksii uuvuttavaa työtä ilman tahtoa, pohtii 
itsensä ilmaisua yksinkertaistamisen pyhällä 
julistuksella tehdäkseen tarkoituksettoman 
ja purettavaksi aiotun suurhallin piirustukset 
kansainväliseen kilpailuun!

Arkkitehtuurin ja kritiikin vähäisyys
Ei ihme, että arkkitehtuurin kritiikkiä ei 
juurikaan ole, kun arkkitehtuuriakin on 
niin harvassa. Mistä löytyisivät nämä ark-
kitehtonisen synnyttämisen taitajat, joista 
muutamat lajittuisivat arkkitehtuurin kritiikin 
sivutoimeen ja joku jopa arkkitehtikouluun 
vastuulliseksi ohjaajaksi? Vastaus: nykyolo-
issa joudumme tyytymään rakennustaiteen 
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Arkkitehtuuri on rakentamisen 
ylin sisältö- ja laatutaso. Ark-
kitehtuurin sisäisessä evoluutiossa 
perustasolla synnytetään uusia 
arkkitehtonisia ilmenemismuotoja 
ja aineksia. Tämä jatkuu ark-
kitehonisena taidentamisena aina 
yhden lajityypin täydellistämis-
een. Henkisesti ja taidollisesti 
vaatimattomampi toiminta ja 
tavoitteellisesti opportunistisem-
mat rakentamistavat ovat mm. 
rakennustaidetta ja prosessirak-
entamista, rahvaan rakentamista 
ja vahingollista rakentamista.
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ajopuuhun, joihinkin suuriin lupauksiin, 
joiden kilpailujen kovettama keskenkas-
vuinen gloria paatuu itsekorostukselliseen 
omahyväisyyteen. Aina on ´vastuullinen´ja 
´huolestunut´, joka nostaa kaltaisensa, 
kuten opettajaseminaariin hissukka valitsee 
hissukkansa. Arkkitehtuurista kirjoittaminen 
edellyttää myös liikaa. Siksi kaikki teksti 
muutetaan sumeaksi, epäselväksi ja täyteen 
semioottista ja merkityksellistä sekamelskaa, 
jossa kieli korvaa substanssin, käsitteet 
olemuksen ja diskurssi toiminnan. Juuri kun 
tarvitsisimme arkkitehdin, intohimoisen 
ja käsityötaitoisen raivaajan, rakentajan ja 
rakastajan, joka kirjoittaa ja keskustelee, 
työstää ja tukee. 
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