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Järvet, puut, kalliot, jää, eläimet, pilvet. Luonnon muotojen metaforat väikkyvät Reima

Kirjoitusten jänneväli on laaja ajattelusta rakentamisprossesseihin. Kielestä osana muodon/

Pietilän teksteissä useammin kuin kulttuuriset assosiaatiot (toki niitäkin on). Edustiko Pietilän

arkkitehtuurin syntyprosessia on usein puhe, samoin rationaalisen ja irrationaalisen suhteista ja

- Pietilöiden- arkkitehtuuri jotakin hyvin suomalaista vai pikemminkin universaalia, romantiikkaa

arkkitehtuurin synnyttämistä outouden tunteista. Miltä Pietilöiden arkkitehtuuri tuntuu? Vastaa-

vai rationalismia? Vaikeasti määriteltävyys kuuluu Pietilän arkkitehtuurin ominaisuuksiin. Eikä

vatko Pietilä-myytin luomat ennakkomielikuvat kokemustamme siitä? Entä minkälainen Reima

siinä ole helppoa tehdä rajauksia: missä alkaa tai loppuu kieli, viiva, minkälaisten vaiheiden kautta

Pietilä oli ajattelijana tai opettajana?

ajatus muuttuu rakennetuksi muodoksi.
Kiistanalainen asema suomalaisen arkkitehtuurin suppeassa kentässä on johtanut koti-

Miten puhe ja sanat muuttuivat viivoiksi ja lopulta rakennuksiksi suunnittelu- ja rakentamisprosessissa? Millaista oli istua Pietilöiden keittiön pöydän äärellä? Kirjoituksissa kuullaan

maassa pitkään hiljaisuuteen Pietilän arkkitehtuurin ympärillä - samaan aikana kun kansainväli-

monia todistajanääniä: oppilaan, työntekijän, yhteistyökumppanin, kollegan, ystävän; Pietilän

nen kiinnostus on kasvanut tasaisesti. Pietilästä ovat kirjoittaneet lähinnä ulkomaalaiset; tunne-

arkkitehtuuria lähestytään siis monelta suunnalta. Tässä metsässä ei ole oikopolkuja; samoilija

tuimpina Malcolm Quantrill ja Roger Connah. Rakennustaiteen seuran seminaari syksyllä 2005

etenee joskus hyvin vaikeakulkuisessa maastossa. Mutta pääsee myös pysähtymään korkeiden

toi esiin kirjon näkemyksiä ja kokemuksia Pietilän arkkitehtuurista; tällä kertaa pääosin suoma-

huippujen laelle, pitkien näkymien ääreen.

laisia. Seminaari kokosi yhteen useimmat käsillä olevan Taiteentutkijan numeron kirjoittajista.
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TAI K U R IN H ATT U J A KI RVE S M I EHE N K Ä DE T:
ain een m iel i k uvi tu s Pi e ti lö i de n ar kk i teht uu r i ss a

Artikkelissa (s. 11) analysoin Raili ja Reima Pietilän arkkitehtuurin erikoislaatua
peilaamalla sitä ranskalaisen !loso!n ja tieteenhistorioitsijan Gaston Bachelardin ajatuksiin
aineen mielikuvituksesta. Erityisesti kiinnitän huomiota materiaalien käsittelyyn ja tämän alleviivattuun ilmenemiseen Pietilöiden töissä.
Bachelard kuvasi aineen mielikuvitusta muun muassa 1948 ilmestyneissä kirjoissaan La
Terre et les r\veries de la volonté (Maa ja tahdon unelmat) ja La Terre et les r\veries du
repos (Maa ja levon unelmat). Tahdon ja levon unelmat viittaavat kahteen, arkkitehtuurin
kulttuurisen aseman ymmärtämiselle olennaiseen, inhimilliseen perustarpeeseen: yhtäältä
haluun muokata, rakentaa ja muuttaa maailmaa ja toisaalta intiimin, rauhallisen ja nautiskelevan oleskelun tarpeeseen. Aineen mielikuvituksen tuottamisen ja ymmärtämisen lähtökohta
on yksilön omissa ruumiillisissa kokemuksissa, joissa tekemisen, työn tai oleskelun kautta
saamme tuntuman maailmaan ja omiin ruumiillisiin voimiimme. Bachelardin kontribuutio
mielikuvituksen teoriaan on ennen kaikkea juuri ruumiillisuuden korostaminen.
Pietilöiden arkkitehtuurin ominaislaatu, sen ihmeellisyys ja kummallisuus, valottuu
Bachelardin teorian kautta. Rakennusten ”kömpelyys” osoittaa aineen työstämisen jälkiä, jotka ovat samalla luonnon ja kulttuurin kamppailun jälkiä. Ponnistusten rinnalla myös nautinto
Dipoli, Espoo 1961-66
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T H E S O RC ERE R ’S HAT A N D
T H E C AR PE NT E R ’S HAN DS :
M a t er ia l Im ag in at i on i n Pi et i l ä’s
A r ch i tect ure
The architecture of Raili and Reima Pietilä is strange. ‘Strange’ can mean original,

on läsnä: rakennukset puhuttelevat ihmisen aisteja monipuolisesti vaikkakin usein hiljaisesti, eli
ilman että tämä puhuttelu välttämättä tiedostetaan. Myös leikkimielisyys on luokseen kutsuvaa.

unique, or exceptional; in this case it also means something else. For the exceptional is

Rakennuksen tektonisuuden alleviivattu esiintuominen tekee siitä mimeettisen: rakennus esittää

sometimes random and irrational in the sense of having no principles, intentions or regulari-

itsensä tietynlaisena ja herättää ihmisen ajattelemaan. Pietilöiden rakennukset toimivat taiteena

ties: that is not quite the case here. While the difference of the projects from each other has

kutsuessaan ihmisen paitsi käyttämään niitä myös tuottamaan merkityksiä. Mielikuvituksen

been pointed out as characteristic of the Pietilä oeuvre, there are also features in common.

erityinen merkitys arkkitehtuurissa on puolestaan siinä, että rakennus on perustava osa tätä

In addition, it might be suggested that the apparent radical individuality of the Pietilä build-

maailmaa ja sen ”toisin oleminen” osoittaa siksi mahdottoman mahdollisuuden. Tämä rakennus-

ings is partly caused by the overall monotony and homogeneity of our built landscapes. In a

taiteen utooppinen potentiaali liittyy Pietilöillä siihen, miten arkkitehtuuri osoittaa luonnon ja

less homogeneous – possible, imagined – world the resemblances between these buildings

kulttuurin dynaamisen rinnakkaisuuden maailmassa ja meissä.

would appear more clearly. Be that as it may, the strangeness of the works is dynamic and
creative. A Pietilä building is not a stranger to its place, not out o% place but to&a()s it, placecreating. But since the place it creates is not of our everyday world, the building introduces
a presence of something else, a spectre if you will, but a friendly one. As Malcolm Quantrill
observes about one of these buildings: “There is something distinctly alien and e/t(a-te((est(ial
about its external form. … But once inside the alien ship one feels strangely at home.”1
The alien that turns its face towards us rather than away also has another name: the
wondrous. Certainly the Pietilä buildings belong in the 1un)e(kamme( of architecture and
af!rm the ambiguity of ‘wonder’2. A wonder is frightening (like the sorcerer) since it brings
before us something that is not supposed to exist, that cannot exist. But by the same token
it manifests the possibility of the new and of real difference: of something that is really different from the usual and, since we deal with architecture, is also material and real. The strange
can be that very displacement, that difference from the expected, which makes architecture
into an art.3
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The strange or alien generates questions and puts imagination into motion. Both Chris-

by C.G. Jung’s collective, archetypal psychoanalysis, it can also be interpreted in a historical,

tian Norberg-Schulz and Malcolm Quantrill mention the dream in connection with Pietilä’s

contextualized way. The basis of material imagination is, then, in our individual and always cul-

architecture. Common to dreaming and imagining is that the activity presupposes a basic

turally mediated experiences with the elements, where the individual is “the sum of his singular

pleasure or enjoyment, for otherwise we interrupt it. This is particularly so in the case of build-

impressions”.5 Read along these lines, and with due attention given to the embodied nature of

ing, where the imagined is always (also) 4e(e. With Pietilä I suggest that the pleasure that allows

human existence, Bachelard’s ideas are still fruitful, as I hope to show below.

4

dreaming or imagining to continue is at least partly caused by how the building addresses the

Before outlining the main points of material imagination a note on the author’s aims and

basic activity of construction – of moulding, making, carving. Materials present themselves as

style is needed.6 Bachelard himself saw his research on the four elements as !rst and fore-

having been worked upon. Forms appear as made. Through this human touch the grotesque and

most literary analysis, but it could as well be placed within aesthetics, especially if we under-

un-homely (un4eimli54) is at the same time homely, and the alien is not alienated from us but

stand aesthetics, :a5e Alexander Baumgarten, as a discipline dealing with knowledge through

appears instead as intimate and related to us albeit, perhaps, in ways we did not expect and may

the senses and imagination. Poetry, where Bachelard !nds his examples, is the prime area

not be ready to accommodate.

of imagination, which itself is a fundamental way of being in the world.7 Secondly, not only is

Such are the reasons behind addressing the imaginative and dreamlike aspects of Pietilä’s

Bachelard’s research on imagination, in a speci!c sense it is also the work of imagination. In his

architecture from the point of view of the appearance of materials and technique. Not only has

writing he draws upon resources of imagination: the text is evocative, suggestive, musical – in

this dimension of Pietilä been largely neglected in earlier research, so have likewise some philo-

short, literary and even poetic.

sophical resources that deal precisely with the junction of imagination and matter, materials,

Addressing the reader and evoking experiences, it is as if Bachelard took for granted

and technique. What I have in mind is Gaston Bachelard’s idea of “material imagination” and its

a tacit and basically shared knowledge. This does not, however, rule out differences in our

elaboration in his discussion of the imagery of ‘earth’. In the following, I !rst outline Bachelard’s

experiential backgrounds. Thus he writes lovingly about the running water in the brooks of

ideas and then bring them to bear on Pietilä’s architecture, which is rich in this respect since its

Champagne le Vallage where he grew up, and claims that freshwater is primary as compared to

tectonic or built aspects are typically underscored, suggestive and mimetic in ways that exceed

the ocean.8 But this primacy is precisely the primacy of what is intimately known and therefore

the norms of functionalism. Signs of making are clearly visible and invite imagining, not least

feeds imagination and thought in the human being he himself is, not the primacy of a thing

since the identity of the builder is to some extent an open question. Of particular interest here

posited as valuable independently of human experience. Material imagination relies on our em-

is the share of culture and that of nature in the process of making architecture.

bodied experience of materials as they appear to us in work and other activities: thus it would

MATERIAL IMAGINATION

not be communicable to an angel.
According to Bachelard, formal and material imagination are not separate from one an-

67eau et les (89es is the second in a series of !ve books where Gaston Bachelard deals with
the existential import and cultural images of the four elements. Having set off the series with a
book on the “psychoanalysis of !re”, Bachelard next turned to water. In the introduction to this
book he distinguishes “formal imagination” from “material imagination”, which is the underlying and unifying theme of the books. While the idea of material imagination is in part inspired
12

other but should rather be seen as complementary – even with regard to single images. “Formal” points to the aspect of language, thought and contemplation, whereas “material” is more
closely related to the senses, emotions, and the body. It is the formal images, says Bachelard,
that are mostly referred to in psychological discussions of imagination but in addition to these

13

there exist “images of matter, )i(e5t images of matte(.Vision names them, but the hand knows

knowledge of the world: knowing the feel of wood, the hardness of stone, the roughness of

them.”9 In addition to being products of imagination the images have the power to stir imagina-

bricks or the activities of carving and forging both produces images of matter and gives them

tion into motion; thus, they should not be understood in terms of static images (‘pictures’). This

the appropriate resonance.16

is particularly the case with material imagination. The unclear or confused status of the images

These images of earthly matter offer themselves to us in abundance in a world

is, then, not a fault but a consequence of their dynamic nature. As Bachelard writes:

of metal and stone, wood and rubber; they are stable and tranquil; we have
them before our eyes; we feel them in our hands, they awaken in us muscular

A dynamic joy handles them, kneads them, lightens them. We dream these im-

joys from the moment we acquire the taste for working upon them.17

ages of matter substantially, intimately, avoiding forms, vanishing forms, vain im-

Working on materials is both working with and on them: co-operation and resistance;

ages, the becoming of surfaces. They have a weight, they are a heart.10

Material imagination is, according to Bachelard, primary in relation to formal imagination.

and an awareness simultaneously of the powers and limits of our bodies. Matter resists us and

We dream before we contemplate: oneiric experience comes !rst.11 He clearly recognises the

its images are heavy and strong. Bachelard points to struggle, anxiety, even fury – an energy

importance of the unconscious, understood as pointing to what is not and cannot be conceptu-

that opposes and attacks.
That is what matter is for us: the intimacy of the labourer’s energy. Things of

ally or otherwise clearly !xed but is nevertheless both intimately and intensely experienced.12

the earth echo with the promise of our energy. The work on matter, from

Further, material imagination is always existentially relevant, whether it deals with the fears

the point when we grant it its full oneirism, awakens in us a narcissism of our

and threats of life or its aspirations and joys. Indeed, it is perhaps because of this existential

courage.18

importance that we enjoy imagining also the darker sides of life. Be that as it may, Bachelard’s
aesthetic thinking is de!nitely one of engagement, of participation and ‘interest’,13 which only
makes it more appropriate in a discussion of environment and architecture
Nowhere is the engaging character of material imagination more evident than in the twin
books on the imagery of the earth or, indeed, matter: 6a Te((e et les (89e(ies )e la 9olont< and 6a
Te((e et les (89e(ies )u (e:os (both from 1948). While the !rst focuses on “the imagery of work,

Although in a sense against the materials, working on them is not hostile. Getting to
know materials intimately and investing one-self in them through one’s work is rather a way of
realising their beauty. Imagination is intimately connected to values, not to the will only.19 Realising beauty implies emotional investment. In fact, imagination is born when in what Bachelard
terms “active pancalism” we feel the need to project beauty beyond the requirements of utility,
and express it.20

the dreams of human will, the oneirism of material tasks”, the second deals with images of
MAKING AND IMAGINING IN PIETILÄ AND BACHELARD

dwelling in the world (rather than against it), resting intimately and, indeed, intensely.14 Together

Having outlined brie"y Bachelard’s ideas I shall now bring them to bear upon Pietilä’s

they present a forceful perspective on the existential import of architecture, where construction is one central aspect, and inhabiting another.
Construction (the reveries of the will) appears to be there immediately, as naturally as the
more passive dwelling. Human beings are creatures who from the start knock, knead, carve, try
out and in various ways manipulate the world.15 As the images of matter in material imagination are connected to positive experiences of working with various materials, imagination is
fed by real-life experiences and by no means separate from life or reality. The tacit or personal
14

architecture. But are the two compatible? Allow me some methodological observations to
start with. Reima Pietilä was a theorising architect in addition to being a builder – he made
architecture through both writing and drawing. Already here we !nd a similarity to Bachelard
for whom there is no imagination without words.21 Both also understood art, creation and
imagination as synthetic rather than pure areas, where subject and world (physical and social),
science and art, future and past are mixed. Imagination is through and through a human affair.
15

Further, because we are imagining creatures the visual is more than just visual, and a word more

lacking in care. But this is only a !rst impression, and on closer scrutiny confusion increases.

than a word. Finally, Bachelard’s demand that the image surprise and appear as new, which is a sign

The surface is in fact not made of wood, but of concrete, and only made to resemble wood.

of the originary power of imagination22, sheds light on the strangeness and power of the Pietilä

By touching the wall, this becomes evident. The rawness is there on purpose. There are two

oeuvre.

aspects that I want to comment upon.

My aim is not to apply Bachelard literally to Pietilä but rather to suggest the fruitfulness of

First, the building invites the visitor to touch it, whether in order

bringing them together. A too literal application would do violence to both, since Bachelard’s

to con!rm what it is really made of or simply in order to savour the

theorising is, like Pietilä’s, “operative”: it serves the understanding of human thought and imagina-

qualities of different materials, or both. Architecture then becomes “an

tion rather than being an end in itself. My essay wants to serve the understanding of material

art of movement”.25 It invites the interplay of sensuous registers, of the

imagination, described explicitly by Bachelard and present in the Pietilä buildings.

tactile (or haptic), the kinaesthetic and the visual, putting the body into

23

Material imagination foregrounds aspects of the imagination that often go unnoticed.

motion by demanding that we walk up to the building and touch it. This

Typically imagination is conceived as a faculty of the mind and as belonging in the realm of the

is more than merely using the building, walking through it and relying

immaterial, potential and virtual rather than the real. It is then overlooked that there are bodily

on it as the basis of daily activities. The building draws attention to itself

and largely tacit – in the sense of unthematised by the subject – experiences which contribute

and to its way of being here, “aestheticizes” itself and addresses the

to our understanding of what the world is like and to our dreams, and in"uence the meaning and

visitor by calling for a response. The visitor’s physical movement is then

value of things. Matter imagines in us, to put it in a bachelardian way. In his architecture Reima

accompanied by re"ective and amused wonder, a wonder that does

Pietilä thematises material aspects that are often repressed in architecture, not least today: the

not stop short since the building’s play with materials has no evident

heaviness, efforts, resistance of materials. Even the elegance of Pietilä, like in the Kaleva church, is

practical function. Rather, it is as if it were made to be played with.26 Imagination is pushed into

never onl= light.

motion.
A second observation is that the building thematises matter and work simultaneously.

MAKING AND MATTER

In architecture as in other kinds of human making matter is transformed, given a form.

For the wall does not exactly imitate another material; it rather shows the pattern made by

Mostly the origin of matter, its raw materiality, is subdued if not totally hidden. Alternatively,

working on that material. It is neither simulacrum nor copy. It shows the trace of a moment

materiality is allowed to appear only in a highly stylised, regulated way. Pietilä’s architecture breaks

of the construction process that is often obliterated and thus makes that process evident: the

this norm and may therefore seem grotesque and un-homely. It behaves in unexpected ways, “un-

building did not come into existence suddenly, nor was it born purely from an idea; the build-

civilised”, but not unfriendly.

ing was built. What !rst appeared as lack of !nish and clumsiness can now be read as signs of

Let me use Dipoli as an example. The exterior walls look as if they were made of boards.

labour and efforts, where “sign” implies that the processes are intentionally pointed to.
The relevance of Bachelard’s elemental essays for understanding Pietilä has to do on the

But the boards are un!nished in an unexpected way, taken that Dipoli is a cultural building of high
status. One would expect these surfaces in a barn, but not in a convention centre. This is a !rst

one hand with the thematisation of labour. Dipoli no doubt appears as the expression of the

indication of breaking the norm of good architectural behaviour and common-sense taste, and

“reveries of the will” – the carpenter’s hands like to work on matter. But if the use of force

it may cause rejection and aversion in the visitor.24 The architecture appears as badly executed,

and even violence required by such work is necessary for life, then pleasure and joy are, on the

16
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other hand, also involved. As I pointed out earlier, pleasure is never absent from imagination as
described by Bachelard; and in Bachelard’s thinking and Pietilä’s buildings alike there is another
side as well, one that awakens more tender, peaceful feelings, feelings of pleasure and happiness.
Bachelard described his book on the poetics of space as belonging to the !eld of to-

the feel of things we attend to the meeting of our body with the body of the building. Feeling
its qualities is then at the same time feeling the qualities and capacities of one’s body. Such
enjoyable proprioceptive perception is perhaps even necessary for the quality of intimacy to
arise in architecture, for without it we are scarcely at home in a space.
Pietilä buildings have many resources in addressing us, and I have only dealt with some.

pophilia. Topophilia aims at describing the human value of inhabited and loved places, where
imagined values often become more important than more narrowly functional ones.27 Since
the child is able to enjoy inhabited space, where the non-self protects the self instead of being
dialectically opposed to it, the years of early childhood are signi!cant in this respect. In his essay
on the reveries of rest Bachelard dealt with such experiences.
In Pietilä the pleasure of materials is always present, more indubitably but also more tacitly
than the tectonic themes I just referred to. If the struggles of the will to build are visible to the
eye, the pleasures of inhabiting convey themselves even more through other senses. Pieitilä buildings address the senses and af!rm the body. As indicated, this quality is present in Dipoli, which
invites us to touch and therefore af!rms the presence of body and building in the same tangible

Colours and forms, often treated with an outspoken naoveté which therefore becomes selfconscious and inviting (rather than pejoratively childish), are other means through which
the building comes towards us humorously and imaginatively, enticing us into play with itself.
Bachelard argues for the existential importance and seriousness of happiness and well-being in
architecture. By reminding of material goods such qualities help to make us feel at home in the
world. Imagination may be less common in architecture as compared to most other arts. The
speci!c power of architectonic imagination lies however in its ability to connect the imagined
with the materially real, the result being that the indubitably 4i5 et nun5 is also “completely different” and “from another world”.

world.

TRANSFORMATIONS OF ”BUILDING”

The Kaleva church in Tampere addresses the body kinaesthetically: upon entering one feels

With Pietilä, Bachelard’s material imagination becomes archi-tectonic: it is the buildings

rather than perceives visually that one has to walk up a little before again going down towards

themselves that push imagination into motion, rather than imagination being something we

the altar. This kinaesthetic perception is subtle but clear. Again, it thematises building and body

project on them. Secondly and more importantly, imagination is archi-tectonic in drawing upon

alike; this time ritualising the movement towards the altar. On this path, the visitor is held back

the built dimension of building, its tectonicity, in ways that are archetypal and archaic in the

and slightly slowed down before being allowed to feel the easiness of going down: the church

sense of addressing fundamental aspects of material construction. One can expect the Pietilä

thus welcomes the visitor to its heart and at the same time signals its importance. Also the

buildings to speak to carpenters but likewise to anyone who played with Lego, or made castles

overall character of the interior space is welcoming and supportive to eye and body. The high

of sand, or huts and grottoes as a child.

vertical windows and the horizontal stretch of the benches suggest an even yet varied access to

The theme of the tectonic was established as an issue of contemporary architecture and

the space and give it a "oating character. Since the interior suggests accessibility and movement

culture by Kenneth Frampton in his Stu)ies in Te5toni5 ?ultu(e (1995). Like many others, Framp-

it also, as it were paradoxically, allows the visitor to rest in one place. There is no urge to move

ton is concerned with the increasing impact of images on architecture, which generally has

physically. The hierarchy of the space, which so easily becomes oppressively authoritative, is here

become more concerned with what looks good on a photographic image and less with issues

something the visitor can share in.

such as place, landscape, nature, materiality, construction and texture. This development is part

That the building addresses various senses in a pleasurable way, and in particular the proxi-

of contemporary consumer society and capitalism, where tectonic culture might represent a

mate ones of touch, movement and smell, gives rise to the feeling of intimacy. Becoming aware of

counter-force. In order to do so, it must however be noticed as a culture rather than being

18
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only a mute presence in the world. Frampton’s work is an important step in this direction;

thinking, imagining and feeling.32 At the same time, and thanks to the real and tangible char-

perhaps this essay can be another.

acter of building, the “utopian function” of art comes to mind. 33 But what is in that case the

A tekton is a builder, constructor, or carpenter.28 The tectonic aspect of a building is, in

“other place” of Pietilä’s architecture? Let me turn to this in my !nal observations.

short, about construction and materials: how the building is built and how it expresses and rep-

CREATION AND NATURE

resents its character as a built thing. While every building is built, not every building thematises

The treatment of materials and the thematisation of constructive effort are central

this. The tectonic aspect may appear as good work: work that is invested with care and clear

ingredients of expressiveness and representation in the Pietilä buildings. This involves under-

design intentions. Yet that a building is well executed and done with care may not be enough

lining construction to the point of clumsiness and an apparent lack of control as materials

to include it in tectonic culture, which in addition requires the representation of construction.

seem to force their way against the building’s boundaries and the builder’s will. However,

The same applies to the stage of ruination or construction of a building, where the intentions

what at !rst appears as an inability to bring the process to a standstill can on further

and aspirations of the building as construction come to the fore: since in such cases the tec-

thought be interpreted as the recognition that more than one force is involved. Culture is

tonic appears unintentionally they might not belong to tectonic culture proper.

not alone.

29

Frampton suggests that the relationship between the symbolic and the technical, or the

Let me elaborate a little. In idealist aesthetics architecture was seen as a borderline

representational and ontological, aspects of tectonic form must constantly be rearticulated.

case of art, since humans were thought to express themselves most directly and freely

This suggests that architecture is not simply an art of the existing; like all art it is also about

where there is as little material resistance as possible: in music and poetry. The point now is

hitherto un-thought possibilities. In addition, architecture can intertwine the real and the

that architecture is not the expression of human beings only. What is expressed is rather a

represented in more intimate and intricate ways than most other arts. In Pietilä the tectonic

relationship of human being to world, where “world” comprises physicality, materiality and

is present and emphasised to a degree where it reaches beyond representation, at least if rep-

natural processes in addition to culture. This opens the meaning of architecture towards an

resentation means that the work “expresses thoughts about a subject”.31 Pietilä’s architecture

ecological ethos.

30

stirs imagination: the way in which it engages its visitor corporeally, emotionally and even ethi-

The “being built” of Dipoli differs decisively from the perfection and !nish of natu-

cally is too rich and confusing to !t neatly under the rubric of “thoughts”. Also the “subject” is

ral materials that is another way of thematising the making of architecture. In such a path

wide: each Pietilä building to some extent comments upon and reformulates what architecture

towards perfection nature is there, but tamed and controlled; made to appear as if willingly

is, opening other, new or hidden possibilities. Rather than representational his treatment of the

obeying the aesthetic ideals of human taste. Dipoli instead makes tensions and con"icts

tectonic could be characterised as expressive or mimetic: “the will to build” is shown ambigu-

appear. The outcome of the process is uncertain, for we are presented neither with an

ously as powerful but not always victorious.

end nor with a !nal stage, only with momentary glimpses into the dynamics of the proc-

The exaggerated and sometimes grotesque quality of Pietilä’s architecture is, then, not a

ess. Pietilä’s architecture makes apparent the struggle of culture and nature that underlies

fault. Its clumsiness does not follow from a lack of technical skill but from an abundant imagina-

architecture. But alongside struggle there is rest and dwelling. This less assertive side af!rms

tive mind. Addressing the visitor’s imagination, this architecture becomes functional in extended

values such as durability, harmony of building and landscape, social functionality and adapt-

ways, not only practically or technically but culturally, intellectually, emotionally as well. Such

ability. Architecture is an art of both life and time in many respects: long-lasting, changing,

functionality is not about one-to-one correspondence but about affording possibilities for

made to accommodate processes.

20
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The ecological dimension of building and of human life on earth is suggested to us and

6 Having star ted with physics and chemistr y Bachelard (1884-

20 TRV, 13-14.

1962) became a professor of the histor y and philosophy of the

21 That the Pietilä buildings “speak” – Raili Pietilä.

sciences at the Sorbonne in 1940. From the end of the 1930´s until

22 TRV, 11.

his death he increasingly focused his research on questions of the

23 Pietilä once used the expression ”operative philosophy of

imagination. To this oeuvre belong the books on the four elements

architecture”, with which he meant “constructing the idea of a

as well as <, B"A#&C/' 8' -6'7B,+'; which is probably his most widely

house with words”, “Kaamoslukemista”, 12EE&#')#& 1983: 1.

read and translated book. In aesthetics and ar t research Bachelard

24 A similar case is Sigurd Lewerentz’ treatment of the brick

remains, however, underexploited.

walls of the ser vice buildings of the Resurrection Chapel at the

7 ER, 17-18, 24-28. Bachelard relates imagination, in the sense

Woodland Cemeter y in Stockholm.

sive and friendly, offering a chat rather than dictating our behaviour. It now becomes tempting

of human creativity, to the creativity of nature as !,#/2, !,#/2,!7.

25 Christian de Por tzamparc, quoted by Marie-Hélène Contal,

Mikel Dufrenne’s view in <' D"A#&C/' (Presses Universitaires de

“La Villette”, F2,!87 (2,>,/G3 H"!!,&77,!+' 8'7 ,2#7 (numéro hors

to echo Frampton’s poetic reference to “a common telluric sensibility”.34 Common means

France, Paris, 1963) is similar. The complexity of the term imagina-

série), 66-67.

tion should not be overlooked. Richard Kearney provides a useful

26 See Immanuel Kant’s seminal discussion of the ”play of the

histor y of the idea in Western thought in ()' S,E' "0 T%,?&!,#&"!3

faculties” by which he characterises aesthetic judgement; I2&#&E

buildings break the norm that demands architecture to be non-!gurative and different from

("M,28 , B"7#%"8'2! +/-#/2'3 Routledge, London and New York,

8'2 J2#'&-7E2,0#. Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1990/1790, § 12.

1998/1988.

27 PE, 17.

sculpture35, but they do it tenderly, remaining like us in certain respects while also being differ-

8 ER, 15.

28 Kenneth Frampton, K#/8&'7 &! ('+#"!&+ H/-#/2'3 ()' D"'#&+7 "0

9 Ibid., 8. Bachelard’s distinction, which on the whole is presented

H"!7#2/+#&"! &! L&!'#''!#) ,!8 (M'!#&'#) H'!#/2 9 12+)&#'+#/2'. The

in a descriptive rather than analytic way, also has Aristotelian ech-

MIT Press, Cambridge and London, 1995, 3-4, 23.

oes. Thus imagination is drawn into two directions: one is the new

29 Roger Scruton argues that ”the sense of detail” is a central

and varied, the other the “primitive and eternal”. While the first en-

aesthetic and ethical value of architecture, pointing to human

livens “the formal cause”, the second enlivens “the material cause”.

presence and care. Interestingly, he is willing to include in detail

10 Ibid., 8. The dynamic character of the images is one reason for

“ever ything that is less than an architectural whole”, thus also

offered for re"ection through more than visual-symbolic means only. The visitor or inhabitant is addressed as an embodied, sensuous creature. Likewise, the buildings themselves have
an animistic touch; many of them indeed appear to be creatures; a feature that is sometimes
emphasised by the building’s name which calls forth lived and imagined worlds. These buildings
de!nitely do not remain in the background but their presence is, on the other hand, unobtru-

shared and telluric refers to the earth: our earth with its many landscapes and creatures. Pietilä

ent in other respects.
Pietilä saw himself as belonging to the modern tradition, exploring its unexplored possibilities. One thing is certain: a simple juxtaposition of modern and post-modern does not work
in his case. Likewise, his architecture is not merely functional; it is more so and sometimes too
much, thereby rejecting a narrow functionalism and enriching the richer tradition.

the impossibility of taking them apar t by analysis; TRV, 21.

“the nature of materials”; ()' 1'7#)'#&+7 "0 12+)&#'+#/2'. Second

11 ER, 11.

printing, with corrections. Princeton University Press, Princeton,

12 The first book in the series of essays on the elements was

1980, 207-236; 222.

entitled <, B79+),!,-97' 8/ 0'/ (1938). But already in the second

30 Frampton 1995, 16. He argues for the necessity of rear t-

1 Quantrill, Malcolm, “Rhetorical questions with architectural

20-32: 22. On the other hand, Raili Pietilä’s response to Quantrill

Bachelard declares his reason not to use psychoanalysis in the title:

iculation on the basis of regional and cultural differences and

answers”, 4!' 5,!67 48977'9 &! K',2+) "0 .&!!&7) 12+)&#'+#/2'3

when being asked if it was correct “to write a book with only

the study is neither systematic nor deep enough to merit this name;

is clearly suspicious of figurative, sculptural and individualistic

1! ,!#)"-"?9 &! )"!"/2 "0 Q'&%, D&'#&-R; ed. Malcolm Quantrill.

Reima’s name on it”: “that’s his kind of architecture, !"# %&!'” sug-

ER, 13-18.

features in architecture, 386. Whether he would approve of

Building Informations Institute, Helsinki, 152-160: 158. Quantrill

gests that the authorship was not symmetrically shared, Quantrill, “A

13 See Arnold Berleant, 12# ,!8 *!?,?'%'!#3 Temple University

including Pietilä in tectonic culture remains an open question.

refers to Pietilä’s own description of the Tampere city librar y,

Rendezvous …”, 68.

Press, Philadelphia, 1991 or ()' 1'7#)'#&+7 "0 *!>&2"!%'!#3 Temple

31 Scruton 1980, 180. According to Scruton, representation is

5'#7", as a “spaceship”.

3 See Harries, Karsten, ()' *#)&+,- ./!+#&"! "0 12+)&#'+#/2'3 The MIT

University Press, Philadelphia, 1992; and Pauline von Bonsdorff,

not proper to architecture, but I disagree; Pauline von Bonsdorff,

2 “The sorcerer’s hat” is the title of one of Tove Jansson’s

Press, Cambridge and London. But with Pietilä, the ver y power of the

“Agriculture, aesthetic appreciation and the worlds of nature”, H"!P

()' N/%,! N,O&#,#3 1'7#)'#&+ ,!8 1G&"-"?&+,- D'27B'+#&>'7. Inter-

Moomintroll books (Swedish original (2"--E,2-'!7 ),## 1948,

strange has sometimes caused aggressive rejection.

#'%B"2,2 9 1'7#)'#&+7; Vol. 3, 2005, http://www.contempaesthetics.org.

national Institute of Applied Aesthetics, Lahti, 1998, 164-165.

in Finnish (,&E/2&! ),##/). Jansson was the par tner of Reima

4 Norberg-Schulz, Christian, ”The Way of Reima Pietilä”, 4!' 5,!67

14 TRV, 13, and TRR, 8-11.

The subject might be a building’s social function, or construction,

Pietilä’s older sister Tuulikki, which is relevant since the Moomin

48977'9 :; 12-17: 12-14; and Quantrill ”Rhetorical questions …”,

15 This point is not directed at developmental psychology but is

or God; and the thoughts point to our interpretation of how the

spirit – playful, anarchistic, deeply humane – is kin to the Pietilä

156.

about existential priorities. It is, however, appropriate to call into

building presents this subject.

oeuvre. (Pietilä’s anarchism and its impor tance is pointed out

5 Bachelard, Gaston, <6*,/ '# -'7 2=>'73 *77,& 7/2 -6&%,?&!,#&"! 8'

mind how already small children grasp, test and transform their

32 Of course the idea of a strict one-to-one correspondence is

by Malcolm Quantrill, “A Rendezvous on Neutral Ground

-, %,#&@2'3 Librairie José Cor ti, Paris, 2003/1957, 14. In addition to

surroundings if allowed to, building nests and using “machines” with

too simple to illuminate practical and technical functions as well.

and Other Encounters”, 4!' 5,!67 48977'9 :; 34-72: 72).

this book (ER) I shall refer to the following and hencefor th use

great enthusiasm.

33 On the utopian function, see Ernst Bloch, ()' J#"B&,! ./!+P

The daycare centre for the city of Pori (1982-84) was named

abbreviations as indicated in brackets: <, ('22' '# -'7 2=>'2&'7 8' -,

16 On tacit knowledge, see Michael Polanyi, D'27"!,- I!"M-'8?'3

#&"! "0 12# ,!8 <&#'2,#/2'3 K'-'+#'8 *77,97. Trans. Jack Zipes and

(,&E/2&!),##/. Reima Pietilä was also famous for his caps. But,

>"-"!#A3 *77,& 7/2 -6&%,?&!,#&"! 8' -, %,#&@2'3 Librairie José Cor ti,

("M,287 , D"7#PH2&#&+,- D)&-"7"B)93 The Unviversity of Chicago Press,

Frank Mecklenberg. The MIT Press, Cambridge 1989.

metaphorically speaking, there were two heads involved in

Paris, 2004/1948 (TRV); <, ('22' '# -'7 2=>'2&'7 8/ 2'B"7; Librairie

Chicago, 1958.

34 Frampton 1995, 360.

the hat from the time of the Kaleva church (completed in

José Cor ti, Paris, 2004/1948 (TRR); <, B"A#&C/' 8' -6'7B,+'3 Presses

17 TRV, 7.

35 Anthony Savile defines architecture as an ar t of “building-

1966) onwards. As Reima Pietilä himself stated: “my wife Raili

Universitaires de France, Paris, 2004/1957 (PE). Also for Maurice

18 Ibid., 14.

in-use”, essentially different from sculpture; I,!#&,! 1'7#)'#&+7

always collaborates with me”; Reima Pietilä, “Two Approaches

Merleau-Ponty the real is richer than the imagined; D)A!"%'!"-"?&'

19 “Of a substance, [imagination] immediately makes a alue.”,

D/27/'8. Edinburgh University Press, Edinburgh 1993, 164.

to
2 2‘Genius Loci’: Historical and Modern, 4!' 5,!67 48977'9:;

8' -, B'2+'B#&"!3 Gallimard, Paris, 1992/1945, 373-374.

TRR@ 10.
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KII LL EMO REEN I JA T UNT EET

Keskityn kirjoituksessani (s. 27) Raili ja Reima Pietilän arkkitehtuurin vastaanottoon

Suomessa, erityisesti debattiin Tasavallan presidentin virka-asunnon kilpailuvoitosta vuonna
1984. Joidenkin silloisten kriitikoiden mielestä Pietilän arkkitehtuurin suosio perustui vääriin
ja vanhentuneisiin näkemyksiin siitä, mitä suomalaisuus on. Myös Pietilän edustaman ekspressiivisen arkkitehtuurin herättämistä emootioista keskusteltiin, ja Pietilän arkkitehtuurin oudot
muodot tuotiin esiin. Primitiivisyys ja vanhentunut luonnonmukaisuus negatiivisesti käsitettynä
yhdistettiin Pietilän käyttämiin muotoihin.
Tässä diskurssissa esiin tulleet arvot saivat monet (?) tuomitsemaan implisiittisesti ns, orgaanisen arkkitehtuurin ja suosimaan vallitsevaa, eurooppalaiseksi luokiteltavissa olevaa rationalismia tai konstruktivismia. Tässä asetelmassa rationalismiin suhtauduttiin tietenkin myönteisesti.
Edelleenkään arkkitehtuurin herättämiä positiivisia tunteita ei pidetä ongelmana, varsinkin jos
niiden olemassaolo vahvistaa konventionaalisen arkkitehtuurin asemaa. Sen lisäksi, että tunteet
voivat toimia argumenttien vahvistajana, on olemassa selvä ero siinä missä arkkitehtien oman
ilmaisun rajat kulkevat. Konventionaalisen arkkitehtuurin tuottaminen ei ole tulosta arkkitehdin
henkilökohtaisesta ilmaisupakosta tai ilmaisusta, vaikka ekspressiivisen tai orgaanisen arkkitehtuurin kohdalla niin väitetään olevan. Tällöin tämä huomio toimii negatiivisena kommenttina.
Jäljitän negatiivisen reaktion lähteitä ja mainitsen Asko Salokorven 1960- ja 70-luvun tuntoja kuvastaneen Suomen 1900-luvun arkkitehtuuria -kirjan. Sen narratiivinen jännite rakentuu
romanttisen ja rationaalisen polaarisen asetelman varaan – Salokorpi kommentoi kriittiseen

24

Kiillemoreeni. Presidentin virka-asunto, 1984-1993.

sävyyn tai ainakin kirjaa kriittisiä kommenteja ns. 1940-luvun romanttisesta suuntauksesta, jota

Mica Moraine. The Official Residence of the President of Finland, 1984-1993.

Alvar Aalto ja Reima Pietilä myöhemmin jatkoivat.
25
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K a ti B lo m

Pohdin kirjoituksessani tunteita ja niiden vaikutuksia mielipiteisiimme sekä niiden

kieltämistä, kun kyse on siitä miten tarkastelemme konventionaalista arkkitehtuuria. Epäkon-

M IC A M ORAINE AN D EMOTIONS

ventionaalisten arkkitehtuuriin voidaan liittää tunteet, ei -vallitsevan suuntauksen edustajiin.

Suomalaista humaania arkkitehtuurisuuntausta ylläpitää hieman outo sosiaalinen asetelma, joka
selittänee esim Pietilän saamaa vastaanottoa. Sosiaalisina häpeämerkkeinä toiminut orgaaninen

A few Finnish architects are famous for their “humane” approach to functionalism: Alvar

arkkitehtuuri liittää kriitikoiden mielestä sen edustajat, – ehkä meidät kansanakin – jälkeenjääneisyyteen, primitiivisyyteen ja metsäläisyyteen. Juuri näistä luonnonmuodoista ja niiden

yhdistämisestä korkean teknologian arkkitehtuuriin ollaan kuitenkin edelleen kiinnostuneita;
mm. Juha Leiviskän arkkitehtuurin kohdalla punnitaan sen mahdollisia vaikutteita Aallolta. Tästä
Järvi-Suomen ja metsän muodostamasta visuaalisesta imagosta ei päästä millään eroon.

Aalto, Reima Pietilä and more recently Juha Leiviskä.1 These architects have been called, especially in Britain, Ainnis4 al54emists o% t4e )i%!5ult 5ult o% 5om:oun)inB natu(e an) %un5tionalism. However, using Aalto as an icebreaker, Finns have succeeded in promoting architects or architectural
solutions that do not necessarily coincide with the humane approach of the masters.
In this ideologically tense situation, the architecture of the humane masters has been

Etsin tämän tilanteen mahdollisia yhtymäkohtia esteettiseen teoriaan. Minulla on kaksi
lähestymistapaa: toisaalta keskityn esteettisen distanssin käsitteeseen (Bullough, 1957) ja
toisaalta yhdistän keskustelun tunteista ja arkkitehtuurista ylevän käsitteeseen. Sigmund Freudin Das Unheimlich on klassinen teksti, jonka avulla voidaan lähestyä kahta poolia esteettisen
kokemuksen ääripäissä: ruumiillisen, kolmiulotteisen ja hyvin materiaalisen, muodottomaksi
nimettyjen luonnonmuotojen herättämä reaktio, ja toisaalta häikäisyyn, pintavaikutukseen

circumscribed with the veil of exceptionality. Fame has sealed their isolation. Consequently,
canonisation of these !gures means that the re-evaluation of the prevailing rational style and
minimalist approach is out of question, as is any re-interpretation of the man-nature relationship. Furthermore, small-scale solutions or organic exuberance have been criticised openly and
furiously. The general perception of Reima and Raili Pietilä’s architecture is an example of this.

perustuva visuaalisen ylivallan arkkitehtuurin herättämät tuntemukset. Käytän tässä viittauksia

THE PERCEPTION OF MICA MORAINE

Heikkisen-Komosen arkkitehtuuritoimiston suunnittelemasta Lumesta esitettyyn kritiikkiin

When Raili and Reima Pietilä’s entry ‘Mica Moraine’ (1983-1992)2 won the competition

(Samuli Miettinen).
Esteettiseen kokemukseen liittyvät aina tunteet, muiden komponenttien, kuten konven-

for the Of!cial Residence of the President of Finland, the announcement of their success was
followed by a public debate, on the 24th May 1984, at the Museum of Finnish Architecture.3

tioiden ohella. Arkkitehdit eivät itse ole immuuneja näille kokemuksille, mutta tuntuvat lyövän

Some of the debaters considered the winning entry a failure: it was deemed confusing, scandal-

rumpua vain tradition reunailmiöiden herättämien tunteiden negatiivista vaikutuksista. Toki

ous, and even irrational. I wondered about the strong reactions; I myself considered the solu-

esim. brutalismista on paljon keskusteltu, mutta harvemmin arkkitehdit itse ilmaisevat omia

tion to be very logical, organic, and site speci!c. Maybe the reactions of jealous co-competitors

tunteenomaisia reaktioitaan suhteessa 1960-luvun konstruktivismiin. Tervettä olisikin tunnustaa,

were understandable in the battle for a project of this importance, but there was something

että tunteet muokkaavat asenteitamme tai asenteemme muokkaavat tunteitamme, myös silloin

more in the strong emotional responses. Obviously, it was the non-Euclidean forms of the win-

kun itse suunnittelemme ympäristöjä.

ning scheme that had triggered some of these emotions.
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The Pietiläs’ entry used repetition as a method in shaping the composition. The main ac-

could have greeted it with exactly the same words as now: Finland! Nature! Finland! What

cess was placed in the centre of the building, while the entrance courtyard is a composition of

does this building reveal about our time? Didn’t the era of commercial architecture, which ap-

two concave forms, creating two different courtyards, the private one and the of!cial one. The

peals to tourists and is derived from primitive nature-mysticism, end already when Dipoli was

other side of the building, facing the sea, is clearly ‘unital’ in its character, creating a rhythmic,

built?”

convex, glazed farade. The overall volume is cut sharply with a "at roof, thus relating to the

Eskola is sarcastic about the expressive exuberance of the construction, which obviously

Pietiläs’ Kaleva Church in Tampere (1959-1966). The two different facades of the building share

leads to a nonchalance regarding the content of the form: “… do we really want to say that

a common ‘mineral outlook’. The interiors craft ever-changing, vortex-like enclosures, with

our president is a powerless exhibitionist who hides in the woods?”

varying light conditions and views outwards. In an appendix in Pietilä@ Inte(me)iate Fones in Go)-

Consequently, Eskola does not like the jury’s comment, published in IelsinBin Sanomat

e(n H(54ite5tu(e (1985) the materials for Mica Moraine are summed up as follows: “Large stone

(17 May 1984), that “the building is Nature itself”. Eskola is strongly of the opinion that this

plinth varying in height with extensive use of glazed areas

type of suspicious-looking ride on the hollow horse of nationalism was abandoned elsewhere

subdivided into a !ligree branch pattern of mullions”; while its

long ago.

th

architectural character is summed up as “Mythological forces

Reima Pietilä himself considered the solution to be a rational of!ce block with a central

of the Finnish nature: receding glaciation and subsequent land

corridor. Even if the forms are derived from nature – the mineral forms of mica – the solution

upheaval.”4

is, nevertheless, a very pure representative of functionalism. He was astonished by Esko-

Interestingly, at the time of the competition, I was work-

la’s implied claim about the irrationality of the design. Pietilä himself has described his own

ing in the Pietiläs’ of!ce, and became used to the suspicious

architectural shapes and irregular forms as non-(ational, as well as expressionistic. He discusses

comments of friends regarding the odd forms the Pietiläs had

the origin of forms in the catalogue of the exhibition “How Nature Forms”, made jointly with

used. I discussed the issue of morphology with Reima Pietilä,

US-based architect Martin Price and held in Helsinki in 1995. In a dialogue between Price and

who said he had “become a friend with all shapes” and, fur-

Pietilä, Price states that “...the rationalists are rational only in a Euclidean geometry cause and

thermore, “with the emotions they are related to. Every shape is equal, and should be consid-

very irrational in a cause for people. My students, a minority, choose the rational irrational,

ered as a possibility in architecture.” Pietilä was indeed not disloyal to the representatives of

against the majority’s irrational rational.6

the rational school of architecture, and I never witnessed anything even slightly negative from
by him regarding the works of his colleagues.

I am intrigued by the strength of Eskola’s emotionally-driven reaction and have tried to
detect its origin. Firstly, I can recognise the slightly opinionated tone, which was prevailing in

In the aftermath of the debate H(kkite4tiuutiset - the professional newsletter of SAFA

the writings of the time. Art historian Asko Salokorpi’s book Suomen a(kkite4tuu(ia 19LL-lu-

- published an article by a young architecture student, Pirkko Eskola. Pietilä asked my opinion

9ulla [Finnish Architecture of the 20th Century] mirrors faithfully the beliefs of the 1960s and

about the article; he himself was confused by it. Eskola argued that the shapes the Pietiläs had

the 1970s. It was used as a course book in Helsinki University of Technology Department of

used de!nitely gave a false image of Finns as primitive men of the woods. Eskola stated:

Architecture, where Salokorpi lectured on the history of modern architecture. The book’s

5

”In my opinion, the winning entry is not only disgusting non-architecture, but also pitifully

narrative idealises the myth of the origin of Finnish modernism. He uses the dichotomy of

old-fashioned. Raili and Reima could have designed it already 20 years ago. In 1964 the jury

romantic-rational. This dichotomy has been frequently seen in the forefront of discussions in

28

29

Dipoli, Espoo 1961-66

Finland. The main critique in such discussions is of romantic and expressionistic architecture,

Sivu 28: Mäntyniemen sauna. Presidentin virka-asunto, 1984-1993.

and less frequently, if ever, of rationalism or “objective” forms – and this viewpoint is evident in

Page 28: Mäntyniemi sauna. The Official Residence of the President of
Finland, 1984-1993.

Salokorpi’s book, as well.7 The former represents regression, and the latter desirable progress.
Salokorpi’s rhetorical !gures avoid the use of the notion of the ‘irrational’ and in parallel claim
that organic or free forms are a form of nature-mysticism or primitivism. Salokorpi argues that
in Aalto’s architecture one can see “archaic randomness”, and contrasts this with the architecture of Mies van der Rohe, in which the free and open-ended (modern) shape of construction
is present. Consequently, the plan for the so-called forest town of Tapiola abandons all the
arguably rational traditions; it has no overall coherence, it is a formless non-plan.8 Furthermore,
Salokorpi argues that in Dipoli, Pietilä, being an anarchist, deliberately rejects all the approved
conventions and norms.9 Aalto, by turn, is called an idealist, whose free form, so Salokorpi argues, has been claimed as being irrational or expressionistic. In Salokorpi’s mind, Dipoli is simply
nothing but Nature’s primitive mysticism. All in all, progress is connected with rationalism,
and regression and primitivism with Aalto and Pietilä. In such a context Dipoli is by no means
progressive or radical.
Salokorpi follows, of course, the more common interpretation of organic architecture,
and expressionism in general. For instance, Cornelis Van de Ven states that expressionism was
connected to irrationalism; e.g. irrational feelings.10 The organic, which is related to expressionism, refers to the notion of Min%N4lunB [empathy].11 When applied to architecture, the main
focus of Min%N4lunB is not on abstract concepts nor on the revelation of how they generate
architecture, but rather on the special qualities of experienced architecture. We are drawn to
engage with this speci!c type of architecture through the totality and the multi-sensuality of
the experience within, which lends itself to the impression that the design as a whole is energetic and natural. Organic effect is recognised in the intensive linkage between architecture and
the sensations of the body.
Secondly, the pompous style of expressionism, or strictly speaking, its monumentality, was
used to promote national, even nationalistic tendencies in society, especially in Germany in the
years between the wars.12 From an anti-German or anti-Nazi standpoint, we can understand

30

31

Sigmund Freud used the term Oas Pn4eimli54e [the uncanny, or literally ‘the unhomely’]

the strong negative connotations normally associated with these movements. In reality, expressionism is by no means forgotten, nor has it dissolved into other movements or vanished

when illustrating the contrasting emotional state that activates both repulsion and attraction in

altogether; it is still very much an intensively alive movement. Furthermore, the link between

us.16 Shock can be inevitable if we face something we left long ago. Maybe the word (eB(ession,

expressionism and nationalism was still strong in the latter half of the 20th century, for instance,

used so often in connection with the designs of organic architects, refers to the impact this

in the wooden architecture of Hungary. Imre Makovecz, the most famous representative of

type of architecture is having on some critics. More speci!cally, the plasticity of spaces and the

the Hungarian organic movement, approves of his designs :(o9okinB s4ame; they are condensed

"eshiness of interiors refer to the uncomfortable, forgotten reality of the !rst spatial experi-

into “shameful and distorted shapes”. His designs comprise organic inner spaces, intensively

ences. The issue here is not, then, the regression of style in comparison with the progressive

cave-like and three-dimensional in their structural plasticity. They remind one of wombs.

‘rationality’ of the box architecture, but rather the regression of an architect or critic. I argue,

13

This leads to the third possible cause of the strong reaction towards Pietiläs. William
Ian Miller argues that one calls a person or thing shameful or disgusting when one wants to

also, for the link to the suQlime, for the sublime is a state of chaos in the mind. In the theory of
the sublime, it is argued, the organic forms and formless objects evoke the sublime in us.17

humiliate them in public.14 One could claim that some of the reactions towards Pietilä’s shapes

Maybe these emotions make it dif!cult to observe art objects from the desired distance.

are linked with their socially non-acceptable forms. They would particularly arouse shame in

Edward Bullough, who has studied the notion of aesthetic distance, thinks that in order to gain

us; that is, we might feel shame while looking at distorted shapes and ‘formless’ design with

pleasure from an art object, we have to be able to keep suf!cient visual and emotional distance.

their tight closeness to natural forms. Same kind of rejection, clamour and loud disgust was

The aim is to have adequate enough distance without losing our sense of distance – if we lose

expressed towards Baroque architecture for its excessive deformation of familiar forms. Being

the distance, the artefact falls into the realm of reality, and we can not objectively, without emo-

socially unacceptable or different is part of the architectural shame. Indeed, Finns might be

tions, perceive the object.18 At the other end of the spectrum, we !nd indifference towards the

seen as objects of curiosity – as primitive, non-educated Eastern-Europeans, without any sense

object, and consequently, we do not gain any pleasure; whereas at the other end we are struck

of manners.

by a strong emotional reaction. Suf!cient aesthetic distance is relational – a subjective variable.

How do we perceive Pietilä’s spaces, when they become a built reality? For me, Mica

Blatant or provocative content can make it almost impossible for a layperson to even consider

Moraine evokes a magical undulating sphere, which then opens up, while the plastic interiors

the artistic values of an artefact. This is especially the case if the work of art confronts taboos.

slowly evolve or linger rhythmically, opening constantly new views. Put brie"y, the spaces are

The perception then is obviously not at all based on the formal criteria (harmony or good

unconventional, and not particularly familiar or cosy. They are decidedly three-dimensional;

proportions).

15

that is, one must be aware of the changing views and shifting angles of the walls and ceilings of

Architecture and music, Bullough argues, are forms of art that have more qualities related

“carved nature”. The spaces also evoke other sensual responses: they “smell”, taste, and feel,

to order and structure than other forms of art. These qualities are the necessities and techni-

and sometimes they evoke uncanny feelings.

calities of the art, and they distance the perceiver. Sometimes the distancing goes so far that

In general, the experience of the interior can evoke intense senses, while the experience

it is impossible to value anything else than utilitarian or technical qualities. The perceiver does

of the exterior offers visual and emotional distance. Epistemic objectivity and rationality is

not, then, in this instance, recognise any aesthetical qualities in buildings. I continue Bullough’s

linked with architecture with a visual dominance, and irrational subjectivity and uncomfortable

line of thinking and claim that the brilliance in technological design can in some cases be the

chaos with architecture with a corporeal and sensual dominance.

suf!cient and only criterion we base our evaluation upon. The brilliance excludes all other cri-
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teria, for instance social or psychological criteria, and seduces opinions of contemporaries.

According to van de Ven, one of the main characteristics of Expressionism is that it loads

This is seen in the launch of the newest wave of high-tech buildings in Finland (the “Nokia”

space with meanings and bodily provocations, so that the experienced space – place – becomes

syndrome). At the other end of the spectrum, the lack of technical brilliance can cause a

a source of accumulation of spatial sensations and excessive impressions. In these environ-

rejection of an environment, as in case of Brutalism in the 1960s: those utilitarian environ-

ments, we are prone to orientate haptically through the space, engage with it, to the point that

ments were perceived as insensitive and inhuman.

we become extremely proliferated, drunken with it.19 To enlighten this observation, one can

Let me summarise the argument presented so far. Firstly, some architects do not value

turn to the appraisal of a similar ecstasy from the classical texts of Pseudo-Longinos. He associ-

very highly organic environments, which arouse above all ambiguous feelings in them. The

ated the sublime with an excess of !gures in writing: Gruben translates the Latin of Longinos

confusing emotions are the reason for rejecting them. Where do these negative reactions

by using the phrase ”word-frenzy in describing the foamy, repetitive and unnecessarily exag-

come from? Rational architecture does not arouse equally strong emotions in professionals.

gerated language of Plato.20 This is close to the spatial expression of the Pietiläs; its excessive

It is clear that conventions are strong in architecture, and we have learnt that we should see

handling of all the materials and techniques of building. At the same time, it is a focused, gentle

the Pietiläs’ architecture as exceptional. Furthermore, one can suppose that the “formless”

caress of plasticity.

forms may arouse emotions that make it impossible to appreciate any other spatial qualities,

It would be sound to carefully design the experiential and sensual strategies throughout

especially if the convention is to perceive architecture with a minimal emotional response;

all other realms of architecture. This is of great importance, especially if we accept that archi-

the normal response being simply an appreciation of technical aspects. In deep emotions we

tecture elaborates mainly utilitarian and structural aspects of construction. In order to provoke

are no longer professionals assessing the style with the awareness of the history of our own

aesthetic appreciation, architects have to push the limits of design. I would argue that because

!eld. Architects conventionally value high structural clarity and technological achievements,

of the great number of utilitarian and technological considerations in architecture, many of

and consequently prefer rationalism. The shock of grotesque forms and baroque shapes is

the clear emotional responses emerging in us while experiencing architecture are linked with

understandable from the point of view of the traditional architectural of!ce with a reper-

the sublime. This is also the case with hypermodern surface-architecture, which relies on the

toire of rectangular shapes. The odd shapes in drawings demand to be assessed by means

re"ective or mirroring effects of glass screens. For Alvar Aalto, to be struck by the shock of the

of excellent spatial imagination. The highly kinaesthetic quality of the architecture of Raili

unexpected was the ultimate goal of an architect.

and Reima Pietilä can be felt in their sensitive 1/20 interior design drawings. These forms
enhance the spaces.
Secondly, it is obvious, according to Bullough, that it is impossible to value any environ-

Anthony Vidler has in his psychoanalysis-based book T4e H(54ite5tu(al Pn5ann= counted
many forms of the sublime in architecture.21 Sigmund Freud’s listing of the uncanny consists of,
among other things, disgusting grottoes or vaginal shapes, as well as the blinding re"ection of a

ment’s aesthetic qualities while indulged in emotions or desires. Ideally, we should eventually

mirror or transparency. If the Pietiläs’ work represents the sublime of the organic, formless and

reach a point where we can objectively assess an artefact in its total, many-layered reality.

"esh, we should be able to !nd the other pole of the sublime, mainly the unreal anti-"esh of

There is, anyhow, no point in denying the emotions from aesthetic experience, since they are

modern rationality. This immateriality triggers another type of paralysing ecstasy.

always present, as part of the cultural and bodily package of our being. Interestingly, organic

In environments with a visual dominance we may lose our capacity to observe with all

architecture is geared towards a sensually complex experience. The material language of

our sensual instincts; the re"ections and lucid glass screens stagnate our ability to fully engage

organic architecture provokes memories and forgotten experiences at a non-verbal level.

with the environment. We might be drawn into a !ctional sphere, where our inner mental
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Media Centre Lume, Helsinki 2000.

ordered structure. The surfaces dominate the perception; the delight is reached through the

Architects Mikko Heikkinen and Markku Komonen

matter, or rather through the anti-materiality of two-dimensional elements. The pleasure is a

Arkkitehdit Mikko Heikkinen ja Markku Komonen

kind of a relief in avoiding the overwhelming spatiality. Miettinen certainly mentions the word
s:a5e in his article, but making sure that we understand that he actually means the surfaces:
“The overall impression of the hall is shooting, the surfaces are smooth and beautiful.” Or:
“The used materials are juxtapositioned successfully, new surfaces are weightless and light as
a dream. The auditorium with its coloured windows is exceptionally brilliant.” Here the visual
distance and dazzling effect create the positive sublime in him. We enter the sphere of ideas,

chaos dominates, and we loose touch with the haptic experiential world. The seductive power

where our close senses, smell, touch and hear do not function any more.
We can distinguish two kinds of emotion: the emotion caused by the organic, the one that

of the glassy sirens – the new hyper-modern screen architectures – is based on the involvement of our virtual reality.22 Two-dimensionality is one of the key issues, which promotes a

is too close, the three-dimensional, and the emotion caused by the visually dominated, the one

special type of alienation.

that is too far or rather far enough, the two-dimensional. The emotional impact of the former

Samuli Miettinen wrote a critique of the new building of the University of Art and Design

one can be ignored because it is too "eshy and material; on the other hand, the emotional

Helsinki, the Media Centre Lume (2000), by architects Heikkinen & Komonen emphasising

impact of the latter helps us to escape this very same materiality. Adrian Forty argues in his

the two-dimensional design principle of the building. He argues that the power of the expres-

book 1o()s an) Buil)inBs that the vocabulary of modernism is a-:ola(. This may explain our in-

sion of Lume is due to “the qualities of planes, and especially to the ways they simply confront

ability to see these two possible existences – the one of the Pietiläs and the one of Heikkinen

each other in an indifferent manner. The main tools of this type of architecture are matter

& Komonen – as equal. Modernism uses the words “space”, “form” and “order”, but never uses

and light, not shape or action.” Miettinen continues by describing the materials used, and the

the word a- or non-space, formless or non-order thus implying that rationality is universal and

coordinates created by the juxtapositions of planes: “The systems created by the mathemati-

the one and only de!nition of space. The discussion is heated, especially when architecture is

cal divisions cover the surfaces of the workshops weightlessly.” He is against the excess of the

alluding to a special side of spatiality that is beyond comprehension or beyond abstract univer-

elevations (the letters in the facade annoy him), and accordingly: “Ultimately, a type of architec-

salism, as in the case of Reima and Raili Pietilä’s architecture. This is so because the basic words

ture, which is using precise repetition and only slight transformations is at its best in extreme

in modernism are very abstract; accordingly, their counterparts jump into non-comprehensive-

conditions. Only then the true qualities of materials are fully utilised using calming large planes.

ness, the transcendental, and the unrepresentational.24

23

According to Forty, the modernistic critique describes dutifully the perception, but expels

… This design is suf!ciently well done, better results could have been possible by reducing the
number of tools. As a whole, Lume, is a purifying experience, which mends the soul.” Yes, the

the description of the building itself, for the transcendence of building does not belong to the

talk is about emotions, for sure, acceptable and positive emotions; one can sense the relief, due

modern critique. In his opinion, the texts of Colin Rowe illustrate clearly what Immanuel Kant

to aesthetic and visual distance.

meant by aest4eti5 or suQlime e/:e(ien5e.25 The building just exists, the way it exists, without any

Miettinen emphasises the visual perception of the space, which in this case appears to

references or meanings. We can trace the meaningless representation of transcendence in the

be a simple combination of straight planes with re"ective textures of materials and a highly

saturated spatial signi!cance of Expressionism. This is exactly what happens when someone
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calls the Pietiläs’ buildings primitive and irrational, for this kind of speech considers the op-

13 Gáborjáni, Péter, 12+)&#'##/2, 42?,!&+, J!?)'2'7'; N/!P

20 (Pseudo-) Longinos, 4! F2',# S2&#&!? `4! #)' K/O-&%'a@ (3rd

?,2&,! 42?,!&+ 12+)&#'+#/2'. La Biennale di Venezia. Mostra

centur y ) trans. and edS G. M. A. Grube. Hackett Publishing

internazionale di architettura, Venice 1991, 10-11.

Company, Inc, Cambridge 1957, 44.

which exists without any explanations; it represents the immanent. Minimalist spaces are

14 Miller, William Ian, ()' 1!,#"%9 "0 V&7?/7#S Har vard

21 Vidler, Anthony, ()' 12+)&#'+#/2,- J!+,!!9. MIT Press, Cam-

University Press, Cambridge, Mass.1997. Miller argues that

bridge, Mass. 1996.

without meaning, without a signi!ed, but the organic buildings and drawings of excess are full of

behind the shame, there is, among other things, sexuality:

22 Blom, Kati, “Transparency and Catatonia”, in Sarah Menin

one must constantly deny one’s own corporeality. We deny

(Ed), H"!7#2/+#&!? D-,+'b 5&!8 ,!8 5,##'2S Routledge, London

the motherly, feminine in us, and the pleasure we gain(ed)

2003, 189-201, 196.

the denial of the very same signi!cance. The norm has indeed been broken in Expressionism,

from the Mother’s flesh or our own sexuality. The same

23 Miettinen, Samuli, ”Lumen pinnalla / On the surface of

ambiguity is also linked with Julia Kristeva’s notion of the

and this is the sublime from the days of Longinos; the arrogant rejection of the conventional

Lume, Vir tual.” 1QI; ()' .&!!&7) 12+)&#'+#/2,- Q'>&'M, 3/2000@ 46S

‘Abject’. About rationality and the senses, see also Kors-
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meyer, Carolyn, 5,E&!? K'!7' "0 (,7#'S Cornell University

12+)&#'+#/2'. Thames and Hudson, New York 2000, 61.

Press, Ithaca 1999, 34.

25 Ibid, 27.

ponent of these organic buildings, the minimal and rational, as representing the given a-priori,

meaning. In this way, the minimal gets its signi!cance via its absolute contrast, and insisting on

!gures and norms, the stubborn refusal to civilise, cultivate or castrate the power or the expression. Is it not so that this is exactly the subject of fury when trying in vain to !t Aalto’s or

15 Plasticity is often linked with Expressionistic architecture; such buildings are not ‘constructivist’ in the way that

the Pietiläs’ architecture into the ordered modernism?

they would reveal the primar y (frame) structure, but rather
concentrate on intensifying the wall. For instance, Steven
Holl’s Kiasma in Helsinki (1999) is an example of a plastic,
expressive construction. Salokorpi argues that walls repre-
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KAL E VA N K IR KO N A JAT TO M AT
ARVOT
Kalevan kirkon 40-vuotisjuhlan merkeissä minua pyydettiin lyhyesti luonnehtimaan kirkon
arkkitehtuuria.Yleensä arkkitehtuurista puhuminen ja arkkitehtuurin opetus tapahtuu kuvien
avulla. Tässä tilaisuudessa jouduin luottamaan juhlayleisön kykyyn luoda mielikuvia, joiden tueksi
puheenvuoroni pyrki luomaan tarvittavat kehykset. Rajasin esitykseni kiinnittämällä huomiota
Kalevan kirkossa esiintyviin ajattomiin arvoihin.
Mielikuvissamme kirkko hahmottuu kolmen yksinkertaisen geometrisen elementin avulla:
1. Kaareva kupera viiva piirtää kirkonmäen ääriviivan, 2. Julkisivu hahmottuu vertikaaliviivaston
avulla ja 3. näiden pystyviivojen yhteisen vaakaviivan päältä löytyy ristivartinen kuutio, joka
päättää julkisivun kasvavan liikkeen tiivistyksellä. Pisteenä I:n päällä esiintyy kellotorni kattoratsastajana. Kalevan kirkon kokonaishahmo takaa saman luettavuuden, johon olemme tottuneet
perinteisessä kulttuurimaisemassa: siellä muodostavat kirkonmäki, kirkko ja kellotapuli kolmisoinnun. Kun nämä perinteiset aiheet yhdistyvät kirkon kokonaishahmossa moderniin rakenteeseen, tuottaa kirkko kokijalleen elämyksen, joka liittyy pitkään ajalliseen jatkumoon.
Ensinäkemältä Kalevan kirkko voi hämmästyttää: Miten arkkitehti on onnistunut
aikaansaamaan niin pelkistetyn ja yksinkertaisen kokonaiskuvan kirkon rikkaasta muotokielestä huolimatta? Kirkkorakennus sisältää paljon enemmän erikokoisia tiloja kuin perinteinen
kirkko sakaristoineen ja sisääntulotiloineen. Tarkemmin tutkittua selviää, että kirkon pelkistetty kokonaisvaikutelma on ratkennut vain yhden pääidean ansiosta; arkkitehti on antanut
kokonaismuodoltaan neliömäisen eli rombimaisen kirkkosalin päädiagonaalin toimia kirkkosalin

Kalevan kirkko, Tampere 1959-66

keskikäytävänä. Tavanomaisuudesta poiketen salin neljästä päänurkasta löytyvät pääsisäänkäynti,
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gaaninen muotomaailma takaa kokonaisuuden ja puhuttelee suoraan ihmistä ja hänen elämänsä
perusintentioita.
Arkkitehtuuria verrataan usein soittimeen, jota päivänvalo soittaa. Jo kilpailun yhteydessä
vuonna 1959 palkintolautakunta kiitteli Pietilän ehdotusta valaistuksellisesti ansiokkaasta ratkaisusta. Ulkoseinien kourujen ja niiden välissä olevien ikkunasyvennysten ansiosta on Kalevan
kirkossa aikaansaatu epäsuoraa päivänvaloa vastaavalla tavalla kuin keskiaikaisessa kirkossa,
Kalevan kirkko, Tampere 1959-66

jossa kivimuurien syvät ikkunapielet muuttavat päivänvalon tunnelmavaloksi. Kalevan kirkon
lopullisessa asussa lehterin takainen ikkuna on tietoisesti käännetty piiloon ja nurkan nousevan
lattian ansiosta on johdettu päivänvaloa kirkkosalin alla oleviin tiloihin. – Samanaikaisuuden

alttari, lehteri ja salin hallitseva sivuikkuna. Salin avautuessa diagonaaliseksi maisemaksi rombin

löytäminen sisältyy toistuvana haasteena arkkitehdin työhön.

jäykkä kuvio häviää. Kun rakennuksella yleensä on neljä sivua, Kalevan kirkko selviää kahdella:

Kirkon 40-vuotis-syntymäpäivä antoi minulle aiheen pohtia ajallisen syvyyden merki-

visuaalisesti pelkistetyllä pääjulkisivulla, joka tarjoaa yleiskuvan kirkosta ja monimuotoisella

tystä arkkitehtuurin harkitun geometrian, ekspressiivisen voiman ja päivänvalon ohella.

takajulkisivulla. Sivut yhtyvät sen jälkeen toisiinsa saman pystyviivaisen geometrian avulla kuin

Monumentaalinen arkkitehtuuri on syntyessään tarkoitettu menneisyyden muistomerkiksi

metsämaastossa, jossa matalampi puusto ja honkien korkeat rungot yhdistyvät kuvana toisiinsa.

(monere=muistaa). Mutta myös jokainen arkinen rakennus aloittaa valmistuttuaan aikamatkansa

Luonto ja luonnonolosuhteet merkitsivät paljon Reima Pietilän muotomaailmalle ja hänen

ja arkkitehtuurin tehtäväksi jää varustaa vaatimattomimmatkin rakennukset kestävällä henki-

arkkitehtuurilleen. Luontoarkkitehtuuri oli hänelle moniajatuksinen käsite ja hän puhui mielel-

sellä panoksella. Silloin julkinen monumentti kuten Kalevan kirkko voi toimia johtotähtenä ja

lään luonnon jatkumisesta arkkitehtuurina ja ”luonnollistamisesta”. Monumentaaliseksi kated-

esimerkkinä ajattomien arvojen kantajana aikaansa sidottujen arvojen ohella. Tyyli, tunnelma,

raaliksi luonnehditun Kalevan kirkon ulkoarkkitehtuurista löytyy metsien puurunkojen geo-

aitous ja maisema kytkevät henkisellä tasolla ajattomat ja aikaansa sidotut arvot toisiinsa ark-

metria. Pietilä itse on verrannut kirkkosalin sisätilaa järvimaiseman ulappaan, jonka ympäröivät

kitehtuurissa. Näiden kytkentöjen ansiosta rakennuskulttuuri saattaa vastaisuudessa laajem-

saaret tunkeutuvat sisään kohti yhteistä vesistöä. Samanaikaisesti saarien välistä avautuu salmia

minkin kukoistaa sekä monumentaalisessa rakentamisessa että arkisessa ympäristössämme.

kohti muita vesiä. Pietilä luonnehti kirkon arkkitehtuuria seuraavasti: ”Kalevan kirkon pohjapiirustuksessa hajottavilla ja kokoavilla voimilla on yhtä suuri muotoa antava merkitys”.
Tämä Pietilän oma lause korostaa voimien pelin merkitystä arkkitehtuurin muodonan-

Kirjoitus perustuu Kalevan kirkon seurakunnan pyynnöstä kirkon 40-vuotisjuhlassa
elokuussa 2006 pidettyyn puheeseen

nossa harkitun geometrian ohella. Kalevan kirkossa voimme löytää Pietilän henkilökohtaisen
ilmaisun takaa yleispäteviä, ajattomia malleja voimien käytöstä arkkitehtuurissa. Luonteenomaista Kalevan kirkolle on tietoinen tiivistyminen yhdessä suunnassa ja voimakas laajentuminen kontrastina vastakkaisessa suunnassa. Tämä rinnakkaisuus koskee yhtä paljon kirkkosalin
ulkoseiniä, kirkkosalin penkkirivistöjä ja betoniin valettuja valaisimia.Valittu ekspressiivinen
muotoperiaate läpäisee kirkkorakennuksen eri osia vaihtelevissa mittakaavoissa. Syntynyt or42
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REI M A PI E T I L Ä AN D
DE S IG N I NG I M MA NEN C E

“Reason” is generally contrasted with “intuition” in the design disciplines. As a corollary,

architects and their designs are classi!ed as being of one or the other persuasion, despite the
inadequacy of these two categories as providing a comprehensive account of all design processes. Reason represents the rational or objective approach to seeking universally applicable responses; a speci!c work is simply an example of a general rule. Intuition, in contrast, represents
the irrational, the emotional and subjective, providing individual, idiosyncratic responses; a work
is the result of its own speci!c internal discourse. The non-rational registers as unpredictable
and unaccountable for systems seeking comprehensive accounts of existence. A disquieting aspect of intuition is its identi!cation with the non-rational, an aspect that is slighted and
suppressed at every turn given its destabilizing potential. Given this received tradition, there
persists a broad tendency to hold the rational over the non-rational, the mind over the body,
and reason over intuition in Western philosophy.
Within this matrix of possible categories, how might we locate the work of Reima Pietilä
(1923-1993)?1 This question is further complicated if we take into account his stated preference for dwelling in the “no-man’s land” between rationalism and irrationalism.2 In a world
where compelling arguments based on reason are usually preferred, such statements inevitably
produce consternation. What does Pietilä’s declaration that “My working methods differ from
that of rationalistic modernism”3 suggest for any analysis of his work, given the received juxtaposition of the rational with the irrational? The rational and irrational are kept at arms length,
yet each is required for the other to be conceptualized. Pietilä attempts to oscillate between
the two modes, claiming a mysterious interstitial ground.
Pietilä’s self-conscious distancing from the two standard paradigms reveals a desire for
alternative principles on which architecture could or should be based. For many, though, the
Dipoli sketches
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underlying design principles are not easily decipherable. We will be left unrewarded if we ap45

proach the work with normative expectations and assumptions; reason alone will not gain us

and Socrates conclude that Aistheta - sensory knowledge - do not belong to knowledge at all.

access. Rather than a linear process with each carefully constructed argument leading to the

‘True knowledge’ belonged to the permanent world of Forms accessible only through what

next, Pietilä’s approach to architecture operates as a perpetually evolving constellation, one that

Plato and Aristotle called the ‘psyche’ or the ‘spirit’ which was opposed to the body and its

always expands and revolves about itself. A continuous stream of quali!cations results in an

sensory experience of the world: “The spirit’s proper function is thought or re"ection, which

open-ended design process: there is no QeinB, only Qe5ominB in the search for form.

lays hold upon unseen reality and is best carried on when the spirit withdraws from the "esh

Architects rarely attempt to articulate their design methodologies, preferring to let the

to think by itself, untroubled by the senses.”4 The ‘true’ is reserved as the object of abstract

built work speak for them. The design process is so deeply imbedded that it proceeds in an of-

mental re"ection. Plato opposed aesthaesis with anamnesis, the Doctrine of Recollection

ten unidenti!able, unconscious manner. So vast are the myriad sources and in"uences that they

which claims that knowledge is acquired “by recollection in this life of realities and truths seen

elude comprehensive or concise description. In addition, the constituent elements of the proc-

and known by the soul before its incarnation.”5 The soul is immortal and thus already pos-

ess of design are so intertwined that it is not feasible to identify them as distinct activities. The

sesses all knowledge. To access this knowledge, one simply learns to recall it.

act of designing need not and cannot be explained at every step; to design is to be immersed

Not accepting the Platonic denial of perception as knowledge, the German philosopher

in the process itself, in an experience resistant to reason and articulation into language. Such

Alexander Gottlieb Baumgarten around the mid-eighteenth century argued for aesthesis

an approach involves giving oneself over to the process itself rather than relying on inherited

as providing valid knowledge. Instead of the common contemporary practice of associating

strategies. The non-rational is embraced by Pietilä in the design process since it offers an intel-

aesthetics with the study of beauty and/or art as a sort of elevated expression, Baumgarten

lectually liberating and fully viable mode of design. But what does it mean to design non-ration-

argued for the legitimacy of cognitio sensitiva, that is, the knowledge that sensory perception

ally? There is an unavoidable irony in attempting an exegesis of a non-rational model. At each

provides. Although cognitio sensitiva belonged to the ‘lower faculties’, Baumarten considered

turn, we are confronted with an intentionally devised armature of resistance. We are presented

it as both distinct and complementary to knowledge acquired through reason.6

with the opportunity to avoid treading the well-worn path of received critical models and con-

John Keats and the other poets labeled romantics did not consider 5oBnitio sensiti9a as

sider the eccentric agenda of Pietilä. The revelation of immanent form is at the core of Pietilä’s

belonging to the ‘lower faculties’. In the !rst half of the poem “The Poet”, from 1816, Keats

approach to architecture. The central question considered will be “What is an architecture of

describes the privileged perspective of innate poetic genius capable of accessing the hidden

immanen5eT? For our purposes, we may de!ne immanen5e as the search for an appropriate and

truths of nature:
At Morn, at Noon, at Eve, and Middle Night,

authentic architectural form of a Benius lo5i. This short essay is intended only as an introduction

He passes forth into the charmed air,

to a selection from the constellation of issues revolving around Pietilä’s design process.

With talisman to call up spirits rare

"

From plant, cave, rock, and fountain

Can the rift between the concepts of reason and intuition, the rational and irrational,

to his sight

The hush of natural objects opens quite

mind and body, be reconciled through a design process seeking immanence? This rift pits ab-

To the core: and every secret essence there

stract powers of the mind with visceral sensory experience. The questioning of aesthesis, that

Reveals the elements of good and fair;

is, sensory perception as knowledge, is a central theme in the Theaetetus of Plato. Theaetetus
46

Making him see, where Learning hath no light.7
47

The ‘secrets’ referred to, most critically, are not accessible to reason or, in Keats’s term,
in a realm “where Learning hath no light.” Combining the power of the senses with those of
the emotions, an essential understanding of nature through re"ection is realizable. What is at
stake for the poet is not just the possibility of externalizing the internal but, most importantly,
claiming individual provenance for any work. M. H. Abrams provides us with a well-known
description: “The primary source and subject matter of a poem . . . are attributes and actions
of the poet’s own mind; Or if aspects of the external world, then these only as they are
converted from fact to poetry by the feelings and operations of the poet’s mind.”8 The poet
acts as a medium through which the understanding is realized and made accessible to others
deprived of the gift of genius.
The romantic impulse can be seen as a brief and wistful counter to the pervasive rationalization of existence as engendered by the Enlightenment. Denying the domination of the
individual through reason, the artist reconciles the individual and nature through genius. René
Wellek has re"ected at length on the central motifs of romanticism and concludes that “The
Dipoli sketches

reconciliation of art and nature, language and reality is the romantic ambition,” an attempt “to
overcome the split between subject and object, the self and the world, and the conscious and
the unconscious.”9 This manifold ’reconciliation’ is itself a symbol of resistance since it is conceived outside of reason’s grasp. In this manner, the possibility of autonomy for the subject is
salvaged.
To identify Pietilä with the romantic notion of creative genius would, however, be unfair
since he has taken issue with the traditional concept of creativity: “Creativity has been so
abused as a cultural term, that it has become a mere empty platitude: ‘creative artist’, ‘creative
architect’. Creativity is seen as a kind of ability to !nd the truth granted only to the few. . .
That is why I avoid the word ‘create’ like the plague.”10 Pietilä calls for creativity to be more
socially engaged, for praxis: “We need another concept of creativity: one that is less greedy
for power, that accepts the peaceful coexistence of nature, integrates our cultural plurality,
deepens it, preserves the world’s cultural past.”11 The designer is obligated to acknowledge
the larger cultural context through architecture.

48
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Pietilä resorted to creating Finnish architectural neologisms to more satisfactorily ex-

topological architecture and space.”19 Speaking apparently creates particular physical vibra-

press and communicate design theory. He felt that images were complimented by language and

tions that are revealed as traces on paper. Designing in an authentic manner for Pietilä involved

that both, as a “meta-language”, were necessary for communicating the design and its process.

developing techniques not limited to existing normative models.

But what is the link between the two? Pietilä responded to this question in an interview: “Both

*

words and pictures are used to explain architectural form. Neither one nor the other alone

Pietilä was taken by the notion of genius loci that he came across in the writing of the

is enough to make architecture as a phenomenon suf!ciently comprehensible.” Instead of

architectural historian Christian Norberg-Schulz. In 1982, Pietilä offered his own de!nitions:

privileging one over the other, language and built form compliment each other in an attempt to

“Genius loci is an atmosphere; it compromises the associations or character of a place. In

reveal the inner working of the design process.

architecture the usage of genius loci follows no given idea or concept but varies according to

12

Pietilä’s statement that “An architect doesn’t create, he sketches” suggests that a design
13

the context. In general, genius loci is a hidden element, often inherent – inseparable from the

is not so much the product of an artist’s privileged genius but of the dif!cult and patient search

place or building”20 and “For me it is this: a geographical place which in relation to its surround-

for form.14 Through the process of sketching, viable form is arrived at. It is not so much a mat-

ings has its own particular individual atmosphere, which differs suf!ciently from the surround-

ter of making the internal external but of allowing the external to be revealed for what it is.

ing landscape.”21 Since each site possesses its own speci!c essence, each manifestation of form

The architect needs, above all, patience and powers of observation, as Pietilä explains: “Though

should be as distinct, as unique as its genius loci.

the sketch is beyond the limited categories of logic and such consequent thinking, the sketch

In Roman mythology, genii loci, also known as Lares were guardian spirits particular to

itself is not irrelevant or irrational. The good sketch is a multi-interpretative idea; it can give

a location. The benevolent Lares and the malevolent Lemures constituted the Manes. It was

suitable impulses for feasible alternatives.” Special talents are required to decipher a sketch:

prudent to keep them all molli!ed. In contemporary usage, “genius loci” usually refers to a

“We must then train ourselves to learn to read them, patiently, allowing much time.”

location’s distinctive atmosphere or identity or a ‘spirit of place’ rather than necessarily a

15
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The process of arriving at form is further complicated since, for Pietilä, “Form cannot be

guardian spirit.Yet we speak of a ‘spirit’ in both instances. To refer to a genius loci is to accept

the starting point in a method where one begins with inde!nite vague images that one keeps

that a spiritual entity possesses each site; a genius loci is not a creation of the human mind. The

perpetually augmenting without actually knowing when a so-called ‘form’ has been reached.

designer seeks to reveal the immanent identity of each site without applying external formulae.

The augmenting continues until a fairly late stage.” Form is not given a priori. The persistent

Such an identity, nonetheless, re"ects the desires of a subject operating just below the surface

sketching of layer after layer is an exercise in forbearance, an improvisation seeking the latent

of consciousness like the Manes themselves.

17

codes of a site otherwise hidden to those less patient. In this manner, to follow Keats, “The
hush of natural objects opens quite to the core.”
Pietilä also links sketching to his native language: “I think in my native language Finnish. I

How does one sort through the complex manifold of experience presented by a given
site to arrive at a coherent form and understanding? Let us return to Baumgarten: Cognitio
sensitiva operates in a manner distinct from cognitio intellectualis: instead of the breaking down

talk whilst I draw – the rhythm and intonation of Finnish govern the movements of my pen-

by reason of a phenomenon into its constituent parts, sensory perception realizes knowledge

cil.” He answers his own question of “Do I draw in Finnish?” by explaining that “My language

as a fusion of indivisible representations.22 Yet, as Ernst Cassirer explains, “such a con"uence

rhythm in"uences my drawing shapes, phrases my lines, outlines my surfaces. The local cases

creates no disorder; for this complex presents itself to direct perception as a de!nite and

and regional vocabulary of the Finnish language are the elements of my genuine way to express

harmonious whole.”23 What is critical for Baumgarten is for the human being to take advantage
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of the opportunities afforded by both the rational and sensuous faculties in all their diversity.

to do with ancient beasts: “I feel as though I’m standing inside the body of a huge animal!”28 Pietilä

Instead of setting one above and against the other, the goal is to accept the value of both

asks “Is it not a mythological saurian mass and also an individual exaggeration of the general

body and mind. For Pietilä this goal is sought by occupying the previously mentioned inter-

upheaval of our glacial ground?”29 The building itself manifests the ancient history of the land.

stitial ground between the rational and irrational, logos and soma.

Whether saurians in fact roamed on the site is neither here nor there in Pietilä’s land of imagina-

Given the elusive nature of genius loci, how is such a presence identi!ed? Let us take

tion.

the Dipoli Centre (competition 1961, completion 1966) at Helsinki University of Technology

Why should it be necessary or even desirable to describe architecture in these biomorphic

as an example of Pietilä’s understanding of the genius loci in a non-rational design process.

and metamorphic !gures of speech? Are the normative descriptors inadequate for the task? We

Unconventional in form, the structure provides an unexpected experience of space and

cannot avoid returning to the problematic notion of romantic genius reconciling subject and

tectonics. The building was controversial from the beginning. In response, Pietilä explained

object, man and nature. A noted critic has argued that “the high valuation of artistic creativity

that “Dipoli is not an entity in the classical sense of hierarchical ideas”24 or a product of

vested in privileged poetic tropes, especially metaphor and symbol” provides “access to a realm

“rationalistic modernism.” Pietilä offers Dipoli as an example of an alternative vision for

of intuitive or visionary insight where thought overcomes its enslavement to the laws of time,

architecture.

contingency, and change” that assumes “uni!ed perception.”30 The second half of Keats’s poem

Tectonic choices become critical for such a strategy. With Dipoli, the exterior cover-

con!rms this notion of privileged vision:

ing in many places can be mistaken for horizontal wood siding. In fact, it is copper. Pietilä

Sometimes, above the gross and palpable things

uses materials in such a way as to contradict the logic of standardized industrial elements.

Of this diurnal ball, his spirit "ies

Beyond the material play is the larger issue of metaphor: “Dipoli is an interpretation of this

On awful wing; and with its destin’d skies

materialistic idea: the relationship between building and nature. The heavy copper siding of

Holds premature and mystic communings:

the cantilevered eaves is therefore a ‘simile’ for the broken rock boulders. With the broken-

Till such unearthly intercourses shed

line form language can come as near as one likes to the irregularity of the natural shape.”25

A visible halo round his mortal head.31

The window mullions, as well, do their part to integrate the structure into its surroundings.

Agency is offered through non-rational ‘mystic communings’ with nature. For Pietilä, Dipoli

The irregular spacing and rhythm imitate that of the trees on the site suggesting a spatial

“!ghts against the irrelevance of irrationality.”32 As such, it resists, at least momentarily, the perva-

continuity from outside to inside; standardization is avoided at each opportunity. In contrast

siveness of instrumental reason. For Pietilä, “The seizing of an idea is a process which one doesn’t

to the logic of prefabricated architectural elements, Pietilä’s structural systems, materials,

seem to be able to in"uence consciously.”33 The non-rational unconscious provides a !ner tool

and details serve metaphoric form.

to bring to light the essences that lurk beneath the surface of consciousness since “Conscious-

Dipoli is informed by two main metaphors: one geological, the other biological. The

ness is too coarse an instrument.”34 One can imagine Pietilä at his drawing table, conjuring form,

ceilings, for example, are irregular, and reminiscent of a cave.26 Large granite boulders purged

sketching patiently to reveal a genius loci. Instead of a “visible halo,” he dons his more quotidian

from the interior of the site are distributed within and without. Dipoli was built into the site

skull cap.

“in order to create the idea of nature’s genius loci: the continuation of nature as architec-

Sketching, as already mentioned, is the essential medium for Pietilä’s non-rational approach.

ture.” Form thus reveals the site and its geological genius loci. The biological metaphor has

Sketching reveals clues along a path otherwise hidden: “There is a dreamlike atmosphere in the
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preliminary sketches for Dipoli. It was like clairvoyance, the welling up of surreal abstraction.”35

What is the nature of the work? What is the role of the maker in realizing a work? In the

Pietilä also mentions “automatic writing” and “sleep-walking in pictorial arts.”36 Such terms

essay “Building Dwelling Thinking” Heidegger explains that “To the Greeks techne means neither

are not usually used in describing an architect’s design process. They are, rather, reminiscent

art nor handicraft but rather to make something appear, within what is present ... producing, in

of more esoteric practices. Pietilä has indeed been referred to as a shaman.37 He would spend

terms of letting appear.”46 This conception is, indeed, related to the notion of a genius loci but it

many hours walking around a building site, becoming familiar with the physical elements and

entails more daunting challenges and responsibilities. Heidegger offers in his essay “The Thing”

atmosphere. A site analysis relied on the accumulation of appropriate cognitio sensitiva.38 Ac-

that “Man can represent ... only what has previously come to light of its own accord and has

cessing spiritual worlds, the shaman - like the poet - conjures up secret knowledge to share

shown itself to him in the light it brought with it”47 and “They do not appear by means of human

with others. In revealing such knowledge, they defend “the psychic integrity of the commu-

making. But neither do they appear without the vigilance of mortals. The !rst step toward such

nity.” Such conjuring is evident in statements by Pietilä such as: “Architecture is a cognitive

vigilance is the step back from the thinking that merely represents – that is, explaining

and at the same time a cultural product with a ‘sense of mind’ ... of our culture and nature,

thinking that responds and recalls.”48 The responsibility of mortals is to become open to the

both cosmic and earthbound.”40 This approach is not con!ned within the aesthesis/anamnesis

possibility of unconcealment outside of “explaining”. In a similar tone, Pietilä refers to Norberg-

opposition.

Schulz’s de!nition of the word “understand” as not meaning scienti!c knowledge, “it is rather an

39

*
Christian Norberg-Schulz introduced Pietilä to the late writings of Martin Heidegger.41
This incident proved a critical in"uence, offering Pietilä a broader plane on which to re"ect on
the role of design. Heidegger also offers us a helpful framework for a summary. Heidegger’s
‘late essays’ were written in the 1950s during the cold war and the expanding threat of nuclear
annihilation. Heidegger was deeply troubled by the modern world with its pervasive techno-

existential concept which denotes the experience of meanings.”49 But unlike Heidegger, Pietilä
frames this experience in terms related to aesthesis: “The experience is thus a poetic reconstruction of a real world, a phenomenological understanding of nature and things.”50 In a sympathetic
vein, the task of the mortal in Heidegger’s notion, in “Building Dwelling Thinking,” of the Fourfold
of the Gods and Mortals, Sky and Earth is to remain attentive to remembering. Only this way will
Being and the Fourfold receive due consideration as an absence.
Late Heidegger often deferred to the poetic language of Hölderlin in his etymological quest

logical and instrumental reality. In the essay “Origin of the Work of Art,” Heidegger states that:
“The artist is the origin of the work. The work is the origin of the artist. Neither is without
the other.”42 Heidegger dismisses clichés about the artist as ‘author’ or ‘creator’ or ‘source’ of

to recall Being. In his poem “Patmos” (1806), Hölderlin re"ected on the deus absconditus, the
tragic withdrawal of divine presence:51
The Almighty averts

the work. In fact, once the work is completed, “the artist remains inconsequential as compared

His face, leaving nothing

to the work, almost like a passageway that destroys itself in the creative process for the work

Immortal to be seen in the sky

to emerge.”43 In a related manner, Pietilä believes that “In architecture there is probably no

Or on green earth, what is this?52

initial event that is completely tied to the individual. It doesn’t involve a secret or internalized
miracle of creation.”44 The architect or poet or philosopher, then, is simply a medium through
which the work is realized. Once in the world, the work has a life of its own and, according to
Heidegger’s vision, “To be a work is to set up a world.”45
54
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Pekk a Pa s si nmäk i

S T U D IO - TA LK – PI ETI L ÄN
S U U NNI TT E L UP UH EEN J ÄL JI L LÄ

1

Tilatarha 1 & 2
JOHDANTO

TAPAUS TILATARHA

Arkkitehti ja akateemikko Reima Pietilä (1923–93) kehitteli suunnitelmiaan yhtä aikaa

Tilatarha-näyttely oli esillä Rakennustaiteen museossa keväällä 1971. 4 Se esitteli

sekä kielellisellä että kuvallisella tasolla. Työskentelymetodistaan ja sen suhteesta kieleen hän

Pietilän työskentelymetodia sanoin ja kuvin. Näyttely järjestettiin aikana, jolloin suomalaisen

on todennut näin: ”Arkkitehtuurin tekeminen on monivälinetapahtuma. Siinä ohjelmoidaan ja

arkki-tehtuurin vallitsevana linjana oli modernistinen rationalismi. Näyttelyssään, kuten

ohjataan sanallisesti; kuvannetaan hahmottelemalla pohjia, leikkauksia, julkisivuja; tilallistetaan

koko tuotannossaan, Pietilä kyseenalaisti tämän vallitsevan lähestymistavan. Hän saikin koko

pienoismallilla; esineistetään rakentamalla. Arkkitehtonista muotoa selitetään sanalla ja kuvalla

elämänsä ajan kovaa kritiikkiä käytännön työtä tekeviltä kollegoiltaan. Kuitenkin tässä yhtey-

yhdessä. Jompikumpi yksin ei tee arkkitehtuuria ilmiönä kyllin käsitettäväksi.” 2 Edelleen hän on

dessä nostan esiin kritiikin, joka tuli taidehistorian ja -teorian suunnalta.

todennut: ”Ajattelen äidinkielelläni, suomeksi. Puhun piirtäessäni, suomen kielen äänteellisyys ja

Taidehistorian ja -teorian professori Sixten Ringbom tutustui Tilatarha-näyttelyyn ja

rytmi hallitsevat kynän liikettä.” 3 Suomen kielellä oli siis tärkeä rooli Pietilän työskentelymeto-

kirjoitti siitä sapekkaan arvion. 5 Ringbomin mukaan taiteilijoille ja kirjailijoille on suvaittava

dissa.

se, että he puhuvat omista teoksistaan hämärästi, etenkin jos heidän teoksensa antavat
Esityksessäni tarkastelen lähemmin yhtä teemaa Pietilän arkkitehtuuritutkimuksissa. Pietilä

ihmisille tyydytystä ja huvia. Arkkitehtuuri- ja ympäristösuunnittelun parissa työskenteleville

järjesti elämänsä aikana useita näyttelyitä arkkitehtuuria koskevista pohdinnoistaan. Näyttelyi-

taiteilijoille hän ei kuitenkaan halua tällaista vapautta antaa. Ringbomin mukaan ympäristö-

den tarkoituksena oli viestiä kuvallisin ja kirjallisin muodoin oman suunnittelutyön todellisuutta

suunnittelu ei ole vain esteettinen kysymys, vaan siihen sisältyy suuria taloudellisia sijoituk-

näyttelyvieraalle. Näyttelyssä käytetty kieli kumpusi suoraan Pietilän työskentelymetodeista, ja

sia ja tuhansien ihmisten elämään vaikuttavia päätöksiä. Kielen täytyy toimia tällaisessa

tätä kieltä käyttäen ja esiintuoden hän pyrki saamaan näyttelyvieraansa mahdollisimman lähelle

tilanteessa tiedotusvälineenä.

arkkitehtuurinsa syntyprosessia. Samaa menetelmää hän käytti myös arkkitehtuurin opetukses-

Ringbom analysoi kirjoituksessaan ansiokkaasti arkkitehtuuriteoreettisten kirjoi-

sa, jossa hänen tavoitteenaan ei ollut vaikuttaa opiskelijoihinsa valmiiden teoreettisten mallien

tel-mien heikkouksia. On totta, että arkkitehtuurin yhteydessä esiintyy erityisen paljon

ja niiden soveltamisen avulla, vaan liikkumalla avoimesti ja vapaasti sillä esiteoreettisen alueella,

sekavaa kirjoittelua. Ringbom arvelee ainakin osasyyn tällaiseen kirjoitteluun löytyvän

jossa arkkitehtuurin synnyttäminen todellisuudessa tapahtuu. Esityksessäni jäljitän Pietilän

1920-luvun ohjelmakirjasista (Bauhaus, De Stijl, jne.).Varmasti myös se, että suomalaiseen

suunnittelupuheen keskeisiä piirteitä ja tuon esiin ajatuksiani esiteoreettisen alueella liikkuvan

arkkitehtikoulutukseen ei vielä tänäänkään juuri liity kirjoittamisen opettelemista, on yksi

tutkimusotteen mahdollisuuksista tämän päivän arkkitehtuuritutkimuksessa.

syy siihen, että kirjoitus- ja keskustelutaidot ovat jääneet puutteellisiksi. Ringbomin kritiikin
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heikkous on kuitenkin se, että hän ei ymmärrä Pietilän kirjoitusten liittyvän ensisijaisesti ark-

laajuudessaan ja monimerkityksellisyydessään. Pietilä ei pyrkinyt tieteellisen teorian luomiseen,

kitehdin työmetodiin ja aukeavan siksi vain osittain kaikille ymmärrettäviksi. Hän ei ymmärrä,

vaan oikeaan ongelmanasetteluun ja arkkitehtuurin perusteiden kartoittamiseen. Julkaisun

että tällainen suunnittelijan kieli ei ole kirjoittajan heikkoutta, vaan osa sitä tapaa, jolla taiteessa

Käsite kuva oivallus alussa hän toteaa liikkuvansa esitiedollisen kentän avoimessa piirissä ja

tunkeudutaan uudelle alueelle. Siksi Ringbomia ärsyttävät Pietilän luomat uudissanat. Hänen

toimivansa näin ”rajaamattomissa olosuhteissa, jotka näyttävät suorilta vastakohdilta tieteel-

mukaansa Pietilän sanallinen touhu vaikuttaa arveluttavalta aikansa ympäristöpolitiikan taus-

lisen ja järjestelmöivän työn menettelyille.” 12 Pietilä näki tällaisesta kartoittamisessa syntyvän

taa vasten: ”Samaan aikaan kuin puita kaatuu Ateneumin vieressä ja Kungsträdgzrdenissa, kun

sen todellisuuden, jota arkkitehtuurin luovassa suunnittelussa tarvitaan. 13

kunnanelimissä keplotellaan ilmoille uusia kaupungintalonentisöintejä ja Hötorgetin tapaisia

Pietilän tutkimuksissa arkkitehtuuri on koko ajan tulossa. Läpi elämänsä hän etsi uusia

keskuksia, istuu arkkiteh-tuuriteoreetikko ’kielitilassaan ’ joikuen: erie–eriö–erimä–eriymä–eriö-

mahdollisuuksia modernille arkkitehtuurille. Jokainen Oulussa pidetty luento oli suunnittelu-

itymä–eriöstö... ” 6

idean etsinnän demonstraatio. Luento oli matka tuntemattomaan sekä opiskelijoille että opet-

Ringbomille osoitetun vastineensa alussa Pietilä toteaa, että ”näyttelyn juoni on siinä, että

tajalle. 14 On kerrottu, että joskus luentojensa jälkeen Pietilä istuutui luentosaliin ja kopioi tau-

viestitään kuvallisin ja kirjallisin muodoin omaa suunnittelutyön todellisuutta näyttelyvieraalle,

lulta oppilailleen tekemänsä merkinnät. 15 Samalla kun hän etsi omaa tietään, hän loi avoimen ja

paljaastaan ja sellaisena, jona se itselle esiintyy. Puhutaan kieltä, joka toimii tässä tilanteessa ja

luovan ilmapiirin, jossa opiskelijat saattoivat kehitellä omaa arkkitehtuurinäkemystään. Oulun

jota suunnittelutoimistossa puhutaan. Studio-talk ja kuva, tuoreen esiasteiset, ovat näyttelyn

kausi oli kaikesta päätellen merkittävää yhdessä oppimisen aikaa sekä opettajalle että oppilaille.

välineet.” 7 Hän edelleen toteaa, että arkkitehtuuritutkimuksessa ei ole kyse luonnontieteel-

Oulun työnsä lopetettuaan Pietilä totesi: ”opettaja on nyt oppinut sen, minkä halusi oppia.” 16

lisestä teorianmuodostuksesta. Arkkitehtuuritutkimus – silloin kun se liittyy suunnittelutyöhön

ARKKITEHTUURIN TUTKIMISESTA

– on sen sijaan intuitiivista toimintaa, jossa etsitään ja löydetään muotoa, jolle suunnittelumenetelmin kehitetään käyttöä.

Mikä sitten on Pietilän anti tämän päivän arkkitehtuuritutkimukselle? Kuten jo aiemmin
kävi ilmi, Pietilä ei nähnyt työtään tieteellisenä tutkimuksena, vaan jonkinlaisena esiteoreettisen

PIETILÄN OPETUKSESTA

alueella liikkuvana kartoituksena ja ongelmanasetteluna. Totta onkin, että kaikista ansioistaan

Pietilä toimi arkkitehtuurin professorina Oulun yliopistossa 1973–79. Professorina olles-

huolimatta hänen työtään on vaikea lukea puhtaasti teoreettisen tutkimuksen piiriin, ainakaan

saan hänellä oli mahdollisuus kehitellä entistä perusteellisemmin omia tutkimuksiaan. Hänen

silloin, kun arkkitehtuuritutkimus ymmärretään – kuten se Pietilän aikaan Suomessa pääosin

mukaansa ”tutkijat, kriitikot ja historioitsijat hallitsevat hyvin arkkitehtuurin ammattikielen,

ymmärrettiin – luonnontieteelliseen tutkimukseen vertautuvana tutkimuksena. Toisaalta hän

kielen, josta ei kuitenkaan ole hyötyä suunnittelijoiden suunnittelutyölle.” 8 Oulussa pitämissään

on monissa yhteyksissä 17 tuonut julki kiinnostuksensa fenomenologiaan ja erityisesti Martin

luennoissa – jotka myöhemmin esiteltiin näyttelynä ja julkaisuna nimellä Käsite kuva oivallus9

Heideggerin (1889–1976) kirjoituksiin. Tässä kontekstissa hänen tutkimuksensa tulevatkin

– Pietilä pyrki tempaamaan opiskelijat irti seitsemänkymmentäluvun alkupuolen riippuvuudesta

huomattavasti helpommin ymmärretyiksi. Pietilä lähtee tutkimuksissaan omasta kokemuspii-

arkkitehtuuriin kuulumattomaan verbalismiin, ja saattamaan heidät takaisin ”arkkitehtonisen

ristään, johtaa käsitteistönsä tästä lähtökohdasta ja sallii tutkimustensa tulosten olla moniker-

suunnittelun piirustuskielen puitteisiin”. 10

roksisia ja monimerkityksellisiä. Kaikki nämä ovat fenomenologisen tutkimuksen piirteitä.

Pietilä sanoutui visusti irti seitsemänkymmentäluvun kapea-alaisesta teknokraattisesta ark-

Kaikkein luontevimmin Pietilä tutkimukset ovat kuitenkin liitettävissä viime vuosina

kitehtuuritutkimuksesta ja loogispositivistisesta argumentoinnista. 11 Sen sijaan hän toi tutkimuk-

yleistyneen taiteellisen tutkimisen piiriin. Akateemisena perinteenä tällainen tutkimistapa

sessaan ja opetuksessaan esiin arkkitehtuurin synnyttämisen ennakkoehtoja niiden kaikessa

on noussut kunnolla esiin vasta Pietilän kuoleman jälkeen, mutta käytäntönä se on – kuten
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myös muilla taiteen aloilla – syntynyt jo aikaisemmin. Pietilän tavoin taiteellisen tutkimistavan

soisroolissa. Usein valitetaan, ettei väitöskirjoista eikä tutkimuksista yleensäkään, juuri ole apua

pioneereja on aiemmin pidetty jonkinlaisina kummajaisina, mutta nykyään heidän toimintansa on

suunnitteleville arkkitehdeille. Teoreettisten tutkimusten koetaan olevan liian kaukana suun-

liitettävissä luontevaksi osaksi akateemista perinnettä.

nittelun arkikäytännöistä. Taiteellisella tutkimisella – mikäli se tapahtuu varsinaista suunnitte-

Pietilä on tietenkin vaikeaselkoinen kirjoittaja, mutta hänen tutkimuksistaan löytyy

lutyötä sanallisesti avaten – on ehkä parempi mahdollisuus tuottaa tuloksia, joilla on merkitystä

kuitenkin riittävästi kohtia, jotka avautuvat ymmärrettävästi. Hänen tutkimuksensa tuottivat

myös suunnittelijoille. Monilla muilla taiteen aloilla taiteellisia väitöskirjoja on Suomessa jo

uutta näkemyksellistä tietoa, josta lukija saattoi olla jotakin mieltä. Nähdäkseni taiteellisessa

tehty. Arkkitehtuurissa ne ovat vasta tulossa. Nykyisessä tilanteessa, jossa joudutaan miettimään

tutkimuksessa argumentoinnin ei tarvitsekaan olla sama logiikkaa seuraavaa kuin tieteellisen

arkkitehtuurin taiteellisten väitöskirjojen sisältöä ja tavoitteita Reima Pietilän tutkimukset ovat

tutkimuksen, pääasia on, että tekijä pystyy avaamaan omaa työskentelyään yleisölle myös sanal-

ajankohtaisia.

lisesti.
Suomessa ei ole arkkitehtuurin alalla tehty vielä yhtään taiteellisen tutkimuksen piiriin luettavaa väitöskirjaa.Yksi lisensiaatintutkimus on tehty – tekijänä Pia Ilonen

18

– ja muutamia muita

on ollut suunnitteilla.Yleensä näissä tutkimuksissa on nähty metodina se, että ensin suunnitel-

1 Ar tikkeli on jatkoa aikaisemmalle

Ilonen, Pia, Kaleidoskooppi. Lasipalatsin

Pietilä-ar tikkelilleni ”Reima Pietilä ja suun- restauroinnin suunnittelu- ja toteutusnittelukokeilut.” (Passinmäki, 2003.)

prosessin koko kuva. Suunnittelupohjainen

2 Norri 1985, 6.

lisensiaatintyö. TKK Arkkitehtiosasto, 2004.

Pietilä, Reima, Käsite kuva oivallus. Otakustantamo, Espoo 1975.

Pietilä, Reima, ”Tilatarha”. Arkkitehtipäivät
83. Rakennustaide ja ohjausjärjestelmät.

3 Norri 1985, 8.
4 Näyttely on esitelty ar tikkelissa Pietilä

Katainen, Juhani, Beginnings. Jäähyväis-

Suomen arkkitehtiliitto – Finlands Arkitek-

1983.

luento. Tampereen teknillisen yliopiston

tförbund r.y., Helsinki1983, 44–61.

Tutkimus on siis koostunut suunnittelutyöstä ja työn raportoinnista.Vilhelm Helander toteaakin

5 Ringbom 1971.

arkkitehtuurin osasto 28.9.2005.

Ilosen lisensiaatintutkimusta käsittelevässä artikkelissaan, että Teknillisen korkeakoulun lisen-

7 Pietilä 1972, 54.

Niskanen, Aino, ”Pietilän toinen puoli”.

lähestymistapaa: historiallinen ja moderni”.

8 Pietilä 1988, 27–29.

(Raili Pietilän haastattelu) Ark Arkkitehti

Teoksessa Malcom Quantrill (toim.)

9 Pietilä 1975.

5/2004, 28–35.

One man’s Odyssey in Search of Finnish

laan rakennus, ja tämän jälkeen kirjoitetaan jotakin tästä rakennuksesta ja sen suunnittelusta.

siaattiohjelmaa on viritelty juuri tähän suuntaan.

19

Ja hän toteaa edelleen, että ”lähtökohtana

[lisensiaatintutkimuksen tekemiselle] on ollut, että tekijä on saanut aikaan jonkin korkeatasoisen

Pietilä, Reima, ”Genius loci” – kaksi

6 Ringbom 1971, 509.

Architecture. An Anthology in Honour of

10 Quantrill 1987, 169.
11 Quantrill 1987, 160–161.

Norri, Marja-Riitta; Connah, Roger ;

Reima Pietilä. Suomalaisen arkkitehtuurin

12 Pietilä 1975, kohta I.

Kuosma, Kari ja Ar tto, Aaro (toim.), Pietilä.

etsijä. Omistettu Reima Pietilälle. Raken-

nen tutkimus voi alkaa vasta, kun koko taiteellinen osuus on jo tehty. Ongelmallista tällaisessa

13 Pietilä 1975, kohta II.

Modernin arkkitehtuurin välimaastossa.

nustietosäätiö, Rakennuskirja Oy, Helsinki

14 Quantrill 1987, 243 alav.21.

Helsinki ja Jyväskylä: Suomen rakennus-

1988, 21–33.

työskentelyssä on niin ikään se, että tekijä joutuu tavallaan jakautumaan kahtia, ensin suunnit-

15 Katainen 2005.

taiteen museo ja Alvar Aalto Museo, 1985.

rakennustaiteellisen teoksen”. 20 Lähtökohta on nurinkurinen, jos taiteellinen/suunnittelupohjai-

telemaan rakennuksen ja sitten jälkeenpäin, ikään kuin toisena henkilönä, kirjoittamaan tästä

Quantrill, Malcolm, Reima Pietilä. Otava,

16 Niskanen 2004, 32.
17 Esim. Pietilä 1983, 45; Pietilä 1988,

Norri, Marja-Riitta, ”Arkkitehtuuri ja

Keuruu 1987. (Reima Pietilä. Architecture,

rakennuksesta. Jos kyseessä on taiteellinen/suunnittelupohjainen tutkimus, omalla tekemisellä,

23–25; Norri 1985, 7.

kulttuuripaikallisuus – Reima Pietilän

context and modernism 1984).

18 Ilonen 2004.

haastattelu”. Teoksessa Marja-Riitta Norri

taiteella ja suunnittelemisella, tulisi olla tutkimistyössä keskeinen sija. Käsittääkseni arkkiteh-

19 Helander 2004.

et al (toim.) Pietilä. Modernin arkkitehtu-

Quantrill, Malcolm (toim.), One man’s

urin välimaastossa. Helsinki ja Jyväskylä:

Odyssey in Search of Finnish Architec-

Suomen rakennustaiteen museo ja Alvar

ture. An Anthology in Honour of Reima

Aalto Museo, 1985, 6–32.

Pietilä. Suomalaisen arkkitehtuurin etsijä.

tuurin alalla taiteellisen tutkimisen painopiste tulisi olla itse suunnittelussa, ei suunnittelutyön

LÄHTEET:

raportoinnissa.

Omistettu Reima Pietilälle. Rakennusti-

Helander, Vilhelm, ”Suunnittelupohjaista

Pietilän työskentelytavasta on johdettavissa uusi ja mielestäni edellä kuvattua parempi malli
arkkitehtuurin taiteelliselle tutkimiselle. Hänen tavassaan suunnittelu ja kirjoittaminen eivät ole
kaksi eri tapahtumaa, vaan kuten hän itse sanoo, suunnittelutyö on monivälinetapahtuma, jossa
suunnitteleminen ja sanallistaminen tapahtuvat samanaikaisesti. Tutkijan ei tarvitse esiintyä kak62

arkkitehtuurin tutkimusta – vihdoin”.

Passinmäki, Pekka, ”Reima Pietilä ja

Taiteentutkija 3, 2004. [WWW] [Ref.

suunnittelukokeilut”. Niin & näin Nro 38,

14.11.2005] Saatavana: http://www.raken-

3/2003, 84–85.

Pietilä, Reima, ”Kielimies arkkitehdin
sanatarhassa”. Aika 1, 1972, 53–56.
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Ringbom, Sixten, ”Arkkitehtuuria sanasumussa”. Aika 8, 1971. 508–509. (Arkitek-

nustaiteenseura.fi/taiteentutkija/20043/3_helander/index.htm

etosäätiö, Rakennuskirja Oy, Helsinki 1988.
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HAR MAA KISSA JA SINIS ET
VA RPA ANK YNNE T - lei kk i te e mana j a
met odi na Piet il öi den ar kki t e ht uu r i ssa

Esseessään Muumitalon arkkitehtuurista vuodelta 1991 Reima Pietilä pohti kulttuurimme nykytilaa. Komentosiltoineen, torneineen ja suojaavine sisätiloineen Muumitalon
arkkitehtuurissa kohtasivat rauha ja rauhattomuus. Pietilä näki talon edustaman kaipuun ja
nostalgisuuden parellelleina samanaikaiseen postmodernismiin ja eklektismiin. Hän kysyi,
mihin liittyi ajankohtainen taaksepäinkatsomisen tarve: Oliko funktionalismin rationalismi
tullut merkitsemään sitä, että aikuisten kyky leikkiä ja rakentaa mielikuvituksen avulla olivat
joutuneet syrjäytetyksi? 1
Ajatukset ovat lähellä Herbert Marcusen teoksessaan Yksiulotteinen ihminen (1964)
esittämää kritiikkiä teollistuneen yhteiskunnan instrumentaalista järkeä kohtaan. Marcusen
mukaan sen elämänmuoto ei antanut tilaa ihmisen kokonaispersoonan kehittymiselle. Hän
näki estetiikan ja leikin arvot keinoiksi kaikkialla läsnäolevat järjen pakkopaidan murtamiseen. 2 Marcusen kritiikin aikoihin taiteissa näkyivät vahvana rintamana leikilliset ja kokeelliset
aiheet: nonsense-runous, performanssit ja poptaide.Vapaat rytmit ja leikkaukset ilmaantuivat
musiikin, teatterin ja elokuvan alueelle. Beatnikit ja hipit nousivat vastustamaan työtä palvovaa
yhteiskuntaa. Pietilöiden lähipiiriin kuuluivat Reiman taiteilijasisar Tuulikki ja tämän elämänkumppani Tove Jansson, Muumien “äiti”, joiden kesäistä elämää 1960-luvun lopulla Raili Pietilä
kuvasi : “ silloin mentiin tuonne Tuulikin ja Toven luokse saareen ja nehän oli täyshippejä siellä
Tilatarha on arkkitehtuurissa ominainen kokemispiiri, ajanmukaisesti sanottuna Tilatarha
on johdantoa arkkitehtuurin fenomenologiaan.

ja Beatles soi radiosta vaan siellä kallioilla. Se oli kyllä aika riemukasta . . . ainakin Tove sinisissä
varpaankynsissä otti kaiken irti juuri siitä, että sai riehua, olla aamusta iltaan kukkaseppele
päässä.”
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Arkkitehtuurin kentässä oli näkynyt 1950-luvulta asti pyrkimys uudistaa modernismia
kokeilujen kautta. Uudistaviin näkökulmiin kuuluivat Sarah Williams Goldhagenin ja Réjean
Legaultin mukaan anti-arkkitehtuuri, primitivismi, kiinnostus historiaan, paikkaan, demokraattiseen vapauteen sekä leikkivän ihmisen, Homo Ludensin teema. 3 Latinankielinen termi tarkoittaa
ihmistä, joka kartuttaa taitojaan leikin avulla: leikkiminen liittyy valinnanvapauteen. Termin on
tehnyt tunnetuksi hollantilainen historioitsija Johan Huizinga jo 1938 Homo Ludens-teoksessaan. Siinä hän eritteli leikkiä inhimillisen toiminnan keskeisenä elementtinä; niin lainopilla, sodalla, runoudella kuin !loso!alla oli juuret “leikin primitiivisessä maaperässä”. 4 Samoina vuosina
julkaisi Herman Hesse romaaninsa Lasihelmipeli, jonka päähenkilön nimi on Ludo, “leikin”.
Leikin teemat nousivat Euroopan jälleenrakennuskaudella esiin monista syistä: vastkohdaksi totalitarismin ja sotavuosien paatokselle, tarpeesta rakentaa uutta arkiympäristöä, sodanjälkeisen suuren syntyvyydenkin tähden. Peter ja Alison Smithson nostivat CIAMin kokouksessa
1953 panelinsa pääaiheeksi Nigel Hendersonin valokuvat lasten leikistä Bethnal Greenin,
itälontoolaisen slummin kaduilla. Leikin arvot: improvisointi, kekseliäisyys, urbaani koreogra!a, alueellinen joustavuus ja spontaani sosiaalisuus nousivat eräiksi Team {:n piiriin kuuluvien

Reima Pietilä; Tilatarha, Forssa 1983

arkkitehtien ihanteista, mm. satoja leikkipaikkoja suunnitelleen ja luonnonkansojen rituaaleja
5

tutkineen Aldo van Eyckin. Aistimuksellisuutta, tunteita ja leikinomaisuutta sovelsivat myös
situationistit kokeiluissaan. 6

Haastatellessani Raili Pietilää toistui leikin teema hänen kuvatessaan Pietilöiden
työskentelytapaa. ”Dipoli oli jännittävä ja ihana työ...johon tuli koko ajan niin paljon ideoita...ja
jonne jäi toteuttamatta “lystejä ajatuksia”. Arkkitehtuurikilpailujen tekemiseen liittyi erityinen
ilmapiiri: Dubai Deran kilpailua tehtäessä “meillä oli soputeltta keskellä tuossa lattialla...kun se
oli jäänyt kesälomilta. Annukka oli pikkuinen... me tehtiin arabiteltta... se oli jännittävä paikka...

Tyypitystila

Reima kertoi satuja ja tarinoita. Sitten siinä istuttiin suuaukossa ja juotiin kahvit...” Kilpailuihin
liittyi oma kielensä, sanoja “jotka vain tulivat jostain” ja alkoivat viedä omaan suuntaansa. Raili
totesi Reiman puheesta: “Minä aina tiesin milloinka me taas nyt lähdetään ja lähestytään uutta
asiaa. Sen tuntu oli semmoinen... seikkailu. Ajatella että mihis nyt päädytään.” 7
Reima Pietilä rinnasti vauvan jokellukseen “muodon esiasteet”, hapuilevat skissiviivat,
joiden likiarvoista hahmotti linjansa. 8 Lähes kaikissa Pietilöiden töissä on ollut narratiivisia
aineksia. Reima Pietilä kehitteli sanan ja kuvan yhteensulauttavissa tutkielmissaan uudisssanoja
ja leikkasi niiden kuvitukseksi paperista sarjakuvamaisia hahmoja. Ruutukaavaa kritisoineessa
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Tyypitystila-tutkielmassa esiintyy perheen harmaa kissa, Misukka, jonka pyöreiden silmien kautta
pohditaan kaavaverkkoa. 9 Pietilä kaiketi pilkkasi ystävällisesti arkkitehtuuriesittelyille tavanomaista, juhlallista retoriikkaa kuvatessaan piirustuspöydällä loikoneen Misukan luoneen “täydellisen mielikuvan lepäävästä massasta” ja siten innoittaneen ehdotusta Malmin kirkkokilpailuun.10
Norjassa Pietilä piti Christian Norberg-Schulzin kutsumana luennon, jossa näytti itsetehtyjä
dioja: oli pantu tussia ja väriä lasin väliin. “Sitten niitä projisioitiin, niin ne kuumeni ja rupesi kiehumaan... Ne oli hyvin jännittäviä kuvia. Tuli yhtä äkkiä ... aivan yllätys, että ne oli semmoisia. Ne
muuttui ja deformoitui ne kuvat ihan hauskasti ...” 11
Pienen ja suuren, arkipäiväisen ja juhlallisen suruton sekoittaminen on ollut Pietilöiden
retoriikalle ominaista. Raili Pietilä kuvasi Lieksan kirkon valmistumista: “Ihan lopuksi oli jotain
pientä puutosta. Sieltä soitti hätääntynyt naisihminen. Kirkon vihkiäiset oli määrätty kahden
viikon tai jotain muuta, niin sitten tuli, että voi arkkitehti, ootteks työ ajatellut, että miun pitäis
leipoa piiras eikä siellä ole piiraslautaa missään. Ja näin tehtiin keittiöön lauta. ..” 12
Leikki on hämäräperäistä, mielikuvituksen, tarinoiden ja metamorfoosien maastoa.
Sen maastossa lapset liikkuvat ketterästi mutta aikuiset harvoin. Tuossa maassa Pietilät ovat

Muumitalo. Tampereen taidemuseo, Tampere 1991.Kuvassa Pentti Eistola, Tove Jansson und Tuulikki Pietilä

liikkuneet usein. Ja vaikka heidän arkkitehtuurinsa muotokieli on omanlaistaan monet lähestymistavat, kuten juuri leikillisyys yhdistävät heitä ajan kansainvälisiin kokeilijoihin.
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M a rj a Kup a rin e n

AR K KI T EHT I NA V IE R AA SSA
K ULTT U U R IS SA
Ra il i ja Re im a P iet il än ka up unk isu u nni tt elu ki lpa ilun
ehdo tu s “ Ci ty o f K uw ai t - a F utu r e C o ncept ”
KILPAILUKUTSU

Pietilät saivat 1969 Kuwaitin kaupunkisuunnittelun johtoelimeltä Planning Board´lta
kutsun Kuwait Cityn Vanhan Kaupungin yleissuunnittelukilpailuun. Kutsun taustavaikuttaja oli
englantilainen professori Sir Leslie Martin, joka toimi Kuwaitin silloisen pääministerin sheikki
Jaber Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabahin1 neuvonantajana. Martin oli vaikuttunut Pietilöiden arkkitehtuurista osallistuttuaan Dipolissa pidetyille Arkkitehtiliiton neuvottelupäiville. 2 Muut
kutsutut olivat englantilaiset Alison ja Peter Smithson, ranskalainen Georges Candilis sekä
italialainen toimisto PBR (arkkitehdit Peresutti, Belgioioso ja Rogers). 3 Suunnittelutyötä
ohjaamaan oli perustettu kansainvälinen neuvoa antava komitea International Advisory
Committee, jota johti Sir Leslie Martin, jäseniä olivat italialainen professori Franco Albini
ja libanonilainen tohtori Omar Azzam. 4 Komitean ohjeen mukaan ”suunnitelmien tulisi
ilmentää uutta islamilaista arkkitehtuuria sekä paikalliseen identiteettiin sovitettua henkeä”. 5
Näin ne täydentäisivät Colin Bunchana and Partnersin 1960-luvun lopulla laatimaa Kuwaitin
kehittämissuunnitelmaa, jossa oli esitelty moderni kahden miljoonan asukkaan kaupunki. 6 Se
oli melko rohkea visio, koska kuwaitilaisia oli tuohon aikaan runsas miljoona.7 Nykyisin heitä
on noin 960 000. 8
Planning Board toivoi kilpailijoiden tuovan raikkaita uusia näkemyksiä kaupungin
yleiskaavoituksen tueksi. Ennen työhön ryhtymistä kaikkien edellytettiin oleskelevan
Kuwaitissa 3-4 viikkoa ja tutustuvan maahan ja sen olosuhteisiin.9 Raili ja Reima Pietiläkin
noudattivat kehotusta ja viettivät maassa säädetyn ajan vuosien 1969 ja 1970 vaihteessa. He
Reima Pietilä ja paikallisia kalastajia Kuwaitissa

kiersivät Kuwaitia ja keräsivät vaikutelmia. Raili valokuvasi näkymiä ja kuwaitilaisten elämää.
Kuwait on itsenäinen valtio ja kuuluu Persianlahden rannalla sijaitseviin pieniin emiirikuntiin, jotka ovat rikastuneet öljykaupalla. Maata hallitsee al Sabah-emiirisuku. Kuwaitin
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pääkaupunki on Kuwait City. Kuwaitilaisten perinteiset elinkeinot ennen öljykauppaa olivat

perehtyminen oli oleellista, koska Pietilän mielestä kieli oli kuin arkkitehtuuria ja auttoi häntä

paimentolaisuus, tiikkilaivojen rakentaminen, kalastus ja kaupankäynti. Kilpailun järjestämisen

orientoitumaan paikkaan. 20 Yleisemminkin hänen arkkitehdintyössään sekä kieli että kuvat,

aikoihin maa oli vauras ja melko länsimainen islaminuskosta huolimatta. Naiset olivat euroop-

verbaalisuus ja visuaalisuus, olivat hyvin tärkeitä. Hän kuljetti ajatustaan eteenpäin kirjoittamalla,

palaisempia kuin miehet.10 Ennusmerkkejä tulevista vaikeuksista oli jo havaittavissa. Pietilät

puhumalla ja piirtämällä.

joutuivat silminnäkijöiksi, kun autopommi ajoi hotellin vieressä sijainneen Amerikan lähetystön
seinään. Se oli ensimmäisiä terroristitekoja alueella. 11
PAIKALLISUUS ARKKITEHTUURISUUNNITTELUSSA

Reima Pietilä on puhunut ja kirjoittanut paljon paikallisuuden, genius locin, merkittävyydestä arkkitehtuurisuunnittelussa. Hän määritteli termin esitelmässään Suomen Arkkitehtiliiton seminaarissa ”Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu” 1982 näin: ”Genius loci on ilmapiiri;

Raili ihastui maan monipuoliseen, perinteiseen käsityötaiteeseen. Sitä edustivat erittäin
värikkäät, punavoittoiset matot ja telttojen väliseinäkankaat. 21 Seinälaatoitusten muotokieli lopullisissa suunnitelmissa viittaa arabialaisen teltan kudottuun väliseinään. 22 Paikallisen musiikin
kuuntelu auttoi myös tutustumaan sikäläiseen mentaliteettiin. 23 Tiikkilaivojen valmistus ja kalastus olivat vielä 60- ja 70-lukujen vaihteessa tärkeitä elinkeinoja ja näkyvästi esillä. Ne antoivat
meren rannalle oman kuwaitilaisen merkittävyyden ja ilmeen. 24

se tarkoittaa jonkin paikan herättämiä mielleyhtymiä tai paikan luonnetta.” 12 Se on hänen

KAUPUNGIN MUOTOA ETSIMÄSSÄ

mukaansa sisäsyntyinen ja erottamaton osa paikkaa tai rakennusta. Hän jatkoi luonnehdintaansa:

Suunnitteluprosessien aikana yleensäkin Reima Pietilä työsti ja testasi ideoitaan suurella

”… ja – huomatkaa, tämä on oma tulkintani – genius loci käyttäytyy kuin biologinen kromo-

luonnosmäärällä. Hän piirsi yhä uusia skitsejä edellisten päälle, ”makusteli” 25 niitä ja keskusteli

somi; se on katalyyttinen ohjaaja.” 13 Hän tarkensi vielä: ”Genius locilla on … vaikutus identitee-

samalla työparinsa Railin kanssa. Kun eteen tuli vaikea kohta, hän hidasti vauhtia ja odotteli, että

tin kasvuun suunnitteluprosessin aikana.” 14 Pietilän mielestä genius locin olemukseen paneutu-

ratkaisu kypsyy. 26 Hän oli aktiivinen ja passiivinen samanaikaisesti. Pietilä on kirjoittanut luon-

minen auttaa arkkitehtia sovittamaan kulttuuriympäristön luonnonympäristöön. 15 Hän siteerasi

nosten merkittävyydestä: ”Olen kuitenkin ajatellut, että työnkulkuun vaikuttaneet luonnokset

esitelmässään Christian Norberg-Schulzin kirjoitusta: ”Arkkitehtuuri on genius locin visuaalis-

voisivat olla apunamme yrittäessämme ymmärtää, miten arkkitehtuuri muotoutuu pikkuosa-

tamista – ja arkkitehdin tehtävä on luoda merkityksellisiä paikkoja, auttaa ihmisiä asumaan.” 16

sista, tai miten arkkitehtuuri muotoutuu rajattomasta mahdollisuuksien määrästä, kaikesta siitä,

Pietilän ajatuskulun mukaan näyttäisi jopa siltä, että merkittävä arkkitehtuuri on väistämättä

mikä synnyttää arkkitehtoniset käsitteet.” 27 Niinpä tässäkin kirjoituksessa esitetään Reiman

paikkasidonnaista, koska rakennuksen muoto ja estetiikka lähtevät kasvamaan historiasta ja

ohjeen mukaisesti luonnossarjoja ideoiden kehittymisestä valmiiksi kilpailuehdotuksiksi. Pro-

kulttuurista, jotka ovat aina ihmisten tekemiä ja siksi siis paikallisia. 17 Vahva vaikuttaja on myös

sessin lopputulosta, toteutuneita rakennuksia, käsitellään rajoitetusti, ainoastaan kehityskuvion

luonto, joka on kaikkialla omaleimainen. Pietilä on kirjoittanut aiheesta: ”…arkkitehtuurin on

päätteenä. Pietilät koostivat kilpailusuunnitelmista raportin nimeltä ”City of Kuwait. A Future

toimittava luonnonympäristön ja ihmisen merkityssiteenä…”. 18

Concept”, 1970.
Kuwait Cityn maankäytön suunnittelu lähti metropoliajattelusta. Tuolloisen kehittämis-

SISÄLLE KUWAITILAISEEN MAAILMAAN

Oppiensa mukaisesti Pietilät tutustuivat huolellisesti arabialaiseen historiaan, kulttuu-riin,
elämäntapaan, luontoon, ilmastoon ja arkkitehtuuriin. Ensimmäisestä matkasta lähtien Reimalla
oli matkalukemisena englantilais-arabialainen kielioppi. 19 Railin mukaan kielen alkeet tulivat
vähitellen Reimalle tutuiksi ja lopulta hän luki sanomalehtiä ja koraaniakin jonkin verran. Kieleen
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suunnitelman mukaanhan kaupungin väkiluvun oletettiin kasvavan kahteen miljoonaan. Niinpä
riittävien, laadukkaiden ja helposti saavutettavien asuinalueiden osoittaminen oli avainkysymyksiä. Pietilä ratkaisi ongelman luonnostelemalla uuden 200 000 asukkaan asuinalueen, ”Panorama
Cityn”, Kuwaitin lahden toiselle puolelle, vastapäätä varsinaista Cityä. Hän perusteli ideaa
73

hyvällä sijainnilla. 28 Tuulet viilentäisivät, se olisi ilmatyynyalusliikenteen (hovercraft) ansiosta 15

ja vapaa-ajantoimintoja on sijoitettu keskustan ulkoreunoille ennen vihervyöhykettä. Rantaal-

minuu-tin matkan päässä varsinaisesta keskustasta ja alueelta olisi erinomaiset näkymät lahden

ueille on sijoitettu kongressikeskus, turistiterminaali, suuri moskeija, museo ja hotelleja.

yli kaupunkiin. Hänen mukaansa alueen käyttöönotto olisi välttämätöntä, jotta kaupunkirak-

LIIKENNEJÄRJESTELYT

enteen leviäminen autiomaahan voitaisiin estää. Tämä taas oli tärkeää kuwaitilaisille, koska heillä
on autiomaassa kesähuviloita ja viikonloppuisin he tekevät sinne telttaretkiä. 29 Uusi alue, ”urbaani kasauma” (urban agglomeration), helpottaisi lisäksi keskustan liikennejärjestelyjä.Yliopisto
voitaisiin sijoittaa samalle alueelle, jolloin siitä tulisi uusi keskus.

30

Pietilä hahmotteli kilpailuluonnoksissaan erilaisia kaaviomaisia kaupunkikeskustan tyyppejä, jotka on kuvattu myös lopullisessa kilpailuraportissa. Perustyypeistä hän on muokannut
yhdistelmän, joka sopii parhaiten Kuwait Cityn maantieteel-

Kuwaitissa liikenteen sujuvuuden järjestäminen oli erityisen polttava ongelma, koska maa
autoistui hurjaa vauhtia varallisuuden lisäännyttyä. Kuwaitilaiset olivat tuohon aikaan esimerkiksi maailman toiseksi suurin Cadillacien ostaja heti amerikkalaisten jälkeen. 33 Kuitenkin vanhankaupungin väylien rakenne periytyi keskiajalta eikä siten soveltunut kasvavalle liikenteelle.
Pietilä luonnosteli lähestymisliikennettä ja paikallisliikennettä sekä jalankulun järjestelyjä. Koska
oltiin kehittelemässä suurkaupunkia, kilpailuraportissa esiintyy ilmatyynyalusreittejä, monikerroksisia liikenneväyliä ja autopaikoitusjärjestelyjä, tunnelikatuja sekä jalankulkijoiden kuljettimia,

liseen sijaintiin ja olemassa olevaan rakenteeseen.Valtaosa

travelators. 34 Kilpailuehdotus on mielestäni edustava esimerkki 60- ja 70-lukujen yleismaailmal-

liikenteestä syötetään keskeltä kohti rantaa.Väylät haarau-

lisesta futurologisesta ajattelusta.

tuvat rantaa myötäileviksi ennen varsinaista kaupungin
RAKENNUSTEN PAIKALLINEN ILME

ydinosaa. Keskeisimmät toiminnot reunustavat pääväyliä.

Yksi tärkeä teema näyttää olleen toimintojen ja rakennusten sijoittaminen kuwaitilaisen

Jalankulun auringolta suojattu järjestäminen kuljettimia

hengen mukaisesti fyysiseen ympäristöönsä autiomaan ja meren välissä. Luonnoksissa on esitet-

apuna käyttäen on ollut tärkeänä vaikuttimena kaupungin

ty erilaisia suunnitelmassa käytettyjä rakennustyyppejä.Vasemmalla matalat rakennukset edus-

muotoa etsittäessä. 31

tavat Kuwaitin vanhaa arabialaista kaupunkirakennetta. Keskelle on piirretty ”Basra-tyyppisiä”
ALUEIDENKÄYTTZ

Panorama City luonnos

Koska kaupungin väestön oletettiin kasvavan voimakkaasti, oli laajenemiseen kiinnitettävä
erityistä huomiota. Pietilän kaavailemat pääkasvusuunnat täydentävät hänen kaupunkikaaviotaan
ydinkeskustasta rantojen suuntaan. Lisäksi hän ideoi kaupunkirakenteen sisälle erityisiä kasvuvyöhykkeitä, reserve zones.Vyöhykeajattelu näkyi silhuettiluonnoksissa, joissa rakennuskanta

kaksi- tai kolmikerroksisia rakennuksia. Hän sai niihin vaikutteita Basran vanhoista kaupunkitaloista. Oikealla on esitetty uutta Kuwait-tyyppistä korkeaa toimistorakentamista, jonka ylemmät
kerrokset suojaavat alimpia auringolta. Jäähdytysilma kulkee välipohjarakenteissa pääkerroksissa,
joiden välille on sijoitettu siirrettäviä sekundäärikerroksia. Rakennusten muotokielen löytymiseen näyttäisi luonnosten perusteella vaikuttaneen paikallisten savipyttyjen muoto. 35

lähtee nousemaan matalasta vanhasta arabikaupungista ja päätyy matalan, keskikorkean ja
korkean uuden arabikaupungin kautta korkeuteen ”utopic high rise”. 32
Kaupunkisuunnitelmilta edellytettiin kannanottoa vanhankaupungin alueeseen.

Arabialaisen kaupungin sykkivä sydän on shouk eli basaarialue, niin Kuwait Cityssäkin.
Reima Pietilä halusi säilyttää sen tunnelman uudistuvassa metropolissakin, mutta antoi alueen
Great Bazaar-suunnitelmalle modernin muodon.

Vaiheistus oli myös tärkeää alueidenkäytön suunnittelussa. Luonnostelu johti raportin ehdotukTULOSTEN JULKISTAMINEN JA JATKOSUUNNITTELU

seen, jossa kaupungin ytimen keskiössä on uudistunut basaarialue, shouk, eli Great Bazaar. Sen

Kilpailun loputtua 1970 ei julkistettu voittajaa, vaan kaikki osanottajat kutsuttiin syys-

ympärille keskiakselin varrelle on sijoitettu muita kaupan toimintoja sekä toimistorakennuksia.
Niiden takana rauhallisemmilla alueilla on asuntoja, kuten myös rantaväylien varrella. Koulutusta
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lokakuussa Lontooseen. 36 Kukin heistä sai tehtäväkseen näytesuunnitelman teon jostakin van75

hankaupungin osasta. 37 Pietilöiden osalle tuli keskeisen ranta-alueen ja sille sijoittuvan kolmen

vanhan palatsin mukaisesti. Uusille rakennuksille hän sen sijaan halusi luoda ”oman ja aidon

ministeriörakennuksen alustava suunnittelu ympäristöineen.

rakennustaiteellisen ilmeen”. 47 Siihen hän sai vaikutteita irakilaisesta arkeologiasta ja Urukin

Näytesuunnitelman perusteella Raili ja Reima Pietilä saivat Kuwaitin yleisten töiden mi-

kaupungin muureista. 48 Pietilä pohti tätä teemaa samanaikaisesti 1975 professorin työssään

nisteriöltä toimeksiannon em. ministeriörakennusten suunnittelusta. Projekti sai nimekseen Sief

Oulussa: ”Arkkitehtuuri luo omaehtoisesti olemassa olevan kulttuurisen tilaympäristön,

Palace Area Buildings (SPAB). Sopimus allekirjoitettiin vuonna 1973.

Johtaja Seppo Seppola ul-

tärkeintä on millä ilmeellä arkkitehtuuri palvelee, ei riitä, että se pelkästään hyödyttää.” 49

komaankauppaliitosta oli arkkitehtien apuna sopimusneuvotteluissa. 39 Suunnittelutehtävä käsitti

Paikallinen ilmasto vaikutti suunnitteluun rinnan historiallisten vaikutteiden kanssa.

vuonna 1963 arabialaiseen tyyliin rakennetun Old Sief Palacen (vanhan Rantapalatsin) laajennuk-

Rakennuksia auringolta suojaavien monien arkadien muotokieli ilmentää arabialaisuutta. Siinä

sen sekä Council of Ministers (ministerineuvosto) ja Ministry of Foreign Affairs (ulkoministeriö)

voi nähdä kamelikulkueen pro!ilin. 50 Arkkitehtuurikriitikko Neville Clouten taas koki suurten

-rakennukset. Suunnittelun yleisohjeeksi annettiin monumentaalisuuden välttäminen.40 Suunnit-

arkadiaukkojen ilmentävän moskeijan tornista kuuluvan äänen nousua ja laskua tai kaikuna

telu tuli suorittaa brittiläisten standardien mukaisesti. Ne poikkesivat huomattavasti suomalais-

kertautuvaa, kohoavaa ja laskevaa musiikkia, jonka lyhyt hiljaisuus säännöllisesti katkaisee. 51

38

esta käytännöstä mm. siinä, että arkkitehdin oli palkattava rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat ja
vastattava heidän työstään.
VAIKUTTEET [ IDEAT [ SUUNNITELMAT

Sief Palace –alue sijaitsee nimensä mukaisesti meren rannalla (sief on arabiaa ja tarkoittaa
rantaa). Lisävaivaa aiheutui alkuvaiheessa myös siitä, että emiirin vastaanottotiloina toimivan
vanhan palatsin alue oli hyvin ahdas. Pietilän luonnoksista näkee, että uusien rakennusten sijainnille on haettu paikkaa palatsin ympäriltä. 41 Lounaispuolella olevat maa-alueet olivat kuitenkin
kauppiaiden yksityisessä omistuksessa ja niiden lunastaminen olisi tullut kalliiksi. 42 Lopulta

Värikkäiden keraamisten laattojen runsautta seinissä ja suihkulähteissä on ihmetelty. 52 Ne
ovatkin outoja viileään ja pidättyvään pohjoismaiseen arkkitehtuuriin tottuneille. Myös Pietilät
vierastivat niitä aluksi. Raili Pietilän mukaan kuwaitilaiset kuitenkin halusivat niitä karun luontonsa vastapainoksi. 53 Arkkitehti hyväksyi sen ja sopeutui paikalliseen värimaailmaan.Voidaan
nähdä, että ulkoministeriön meriterassin, ministerineuvoston sisäänkäynnin ja pihojen suihkulähteiden kauniilla keraamisilla korallikukilla on yhtymäkohtia alueen merellisyyteen. 54 Värejä
käytettiin myös informatiivisesti opastamaan asiakkaita eri virastojen sisäänkäynneille, koska
osa kansalaisista oli lukutaidottomia. 55
Rakentamisen kuluessa poliittinen ilmapiiri Lähi-Idässä kiristyi ja vuonna 1980 alkoi Iranin

ministeriö päätti, että rakennukset tehdään täyttömaalle vanhan palatsin koillispuolelle. 43
Kohdetta esitellessään ja paikan historiaa kuvaillessaan Reima Pietilä on kertonut, että historiallisen Kuwaitin talot rakennettiin korallikivestä ja savesta. 44 Ne oli lähes kaikki raivattu pois
uuden rakentamisen tieltä, joskin museoalueita oli suunnitteilla. Ranta-alue oli aiemmin varattu
perinteisille, kuwaitilaisille, tiikkipuisille dhow-laivoille.
Kesäkuussa 1983 Pietilä kirjoitti Malcolm Quantrillille: ”Kuwaitin projektissa yritämme

sota. Palavien kohteiden savu näkyi vastarannalta Persianlahden yli. Tällöin toimeksiantoa muutettiin niin, että alueen rakennuksia täydennettiin vartijoiden talolla. Se sijoitettiin Council of
Ministers –rakennuksen eteläpuolelle. Kireys näkyi myös Raili Pietilän viimeisimmällä valokuvausmatkalla Kuwaitissa vuoden 1982 lopulla. Aseistettu vartija kulki koko ajan hänen vierellään
ja tarkisti jokaisen kuvan kameran etsijästä. Laukaisulupaan tarvittiin hänen nyökkäyksensä. 56
SPAB-projektin työpiirustusvaihe alkoi Pietilän toimistossa keväällä 1976, urakkasopimus

pyrkiä ystävällisiin suhteisiin perinteen kanssa, oli se sitten moderni tai eklektinen.” 45 Pietilän
mukaan suunnitelmien tavoitteena oli elvyttää vanha kaupunkikeskusta kaksikerroksisilla palatsimaisilla rakennuksilla. 46 Ne olisivat mereltä nähtyinä muistumia ranta-alueella olleista kauppiaid-

allekirjoitettiin 1978. 57 Rakennukset valmistuivat 1982. Rakennuskompleksin kokonaiskerrosala
on 27 300 m2 . 58

en palatseista, jotka oli purettu.Vastaanottopalatsin laajennus tuli rakentaa arabialaiseen tyyliin
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I NSINÖÖ RI A RKK ITE HT UU RIA
TOTEUTTA MAS SA

kelmat teimme muistaakseni noin vuonna 1972, minkä jälkeen seurasi tauko. Kun työtä pari
vuotta myöhemmin jatkettiin, tilojen käyttö ja rakenteet siinä mukana olivat muuttuneet
oleellisesti toisenlaisiksi, eräänlaisista kaukaloista melko tavanomaisiksi teräsbetonirungoiksi.
Varsinainen suunnittelu tehtiin vuonna 1975. Toteutussuunnittelun osalta työ oli hankkeen laajuuteen nähden lyhyt, alle yksi vuosi. Rakennesuunnittelun työryhmässä oli 15 suunnittelijaa. Työmaavaiheen kanssa hanke kesti noin 6 vuotta. Työmaalla oli Pietilän palkkalistoilla
kaksi suomalaista valvojaa ja yhteyttä pidettiin sen ajan viestivälineillä eli telexillä, satelliitin
kautta välitetyillä tilatuilla puheluilla, lentopostitse kulkeneilla kirjeillä ja loppuvaiheessa myös
telefaksilla. Pietilän toimistossa oli yhteydenpitoa avustamassa brittiläinen arkkitehtiopiskelija
Roger Connah, jonka moni tuntee hänen myöhemmästä julkaisutoiminnastaan. Connahin
kanssa muotoutui tapa laatia myös rakennepuolta koskeva kirjeenvaihto niin, että sanoma
saatiin perille kohteliaasti mutta selvästi.
Pietilä toimi Kuwaitin hankkeen aikaan Oulussa professorina, minkä vuoksi yhteisiä
palaveriaikoja oli otettava mistä löytyi. Lauantai pidettiin vapaapäivänä, mutta sunnuntaina oli
rauhallista aikaa mm. työselostusten tekemiseen. Niiden laatimisessa oli oleellinen apu englantilaisesta Quantity Surveyor-toimistosta Shaw & Hatton, joka tunsi paikalliset materiaalit,
työtavat ja rakennuttamismenettelyt. Heidän kanssaan käytiin kerrallaan aina viikon mittaisia
79

kokousperiodeja.Viimeiseen naulaan ja ruuviin asti vietyjen määräluettelojen tarpeellisuudesta

katon kaariratkaisussa piti nielaista pari kertaa tyhjää kun kerrottiin, että kattoikkunanauhojen

ja työtä kangistavasta vaikutuksesta voi olla monta mieltä. Myöhemmin työn aikana reikä- ja

pitää olla täysin aukinaiset yläristeystä lukuunottamatta, johon sai laittaa siteitä. Kaarien väleihin

varauspiirustusten tekemisessä mm. belgialaiset urakoitsijan edustajat olivat Helsingissä viikon

suunniteltiin ohuet betonikuoret ja kattokokonaisuus raudoitettiin pääasiassa jälkijännittämällä

kerrallaan, jolloin saatiin aina suuri määrä yksityiskohtia ratkotuksi. Reima Pietilän joustava ja

palkit. Telinetornien käyttäminen mahdollisti melko ylös tehtävien betonirakenteiden toteut-

ratkaisuhakuinen asenne on jäänyt mieleen, en muista että milloinkaan olisi jääty jumiin.

tamisen taloudellisesti.

Kuwaitin rakennusten lämmöneristys tehtiin kuuman ilmaston vuoksi toisin päin kuin

Arkkitehtikilpailuihin osallistuminen kuului luonnollisesti Pietilöiden toimintaan. Olin

täällä kylmässä ilmastossa: estämään ulkopuolisen kuumuuden tunkeutuminen sisätiloihin. Tiili-

Mikko Vahasen kanssa Pietilöiden rakennusteknisenä avustajana muutamien kilpailuehdotusten

villa-tiili-ulkoseinärakenteeseen sijoitettiin 50 mm ulkopinnaltaan alumiinikalvolla varustettua

kehittämisessä. Niitä työstettiin usein Viiskulman ylimmän kerroksen pienessä työhuoneessa,

mineraalivillaa, joka edusti siellä uudenlaista ajattelua ja osoittautui tehokkaaksi. Katot tehtiin

poissa toimiston häiriöistä. Toisinaan sai pohtia aika pitkään ennen kuin tilojen käytön aikomus

mahdollisuuksien mukaan valkoisiksi ja lämmöneristettiin tehokkaasti, myös vähentämään läm-

ja rakenneajatukset alkoivat selvitä. Niin oli mm. 1978 Tampereen Soidinkuvat-kirjastoehdotuk-

mön tunkeutumista sisälle. Auringon suunnan julkisivuille sijoitetut betonielementtivarjostimet

sessa. Sittemmin kirjastohanke toteutettiin kilpailuehdotuksen periaatteilla, mutta emme olleet

vähensivät ikkunoiden kautta siirtyvää lämpöä. Alueelle rakennettiin keraamiseen jäähdytystor-

siinä suunnittelijana.

niperiaatteeseen perustuva jäähdytyskeskus, jonka tarvitseman energian vähäisyyttä oli ihmetelty laitoksen oltua käytössä jonkin aikaa. LVIS-suunnittelusta vastasi Ekono Oy.
Kantaviksi rakenteiksi tuli jokseenkin samanlaisia teräsbetonisia pilareita, palkkeja laat-

Reima Pietilä nimitti osaa työskentelytavastaan hieno!ilaamiseksi.Vähittäisellä parantamisella hankkeet työstyivät arkkitehtia tyydyttäviksi. Pietilöiden toimistossa oli arkkitehtien
ja piirtäjien ohella yleensä myös joku rakennusmestari tai rakennusinsinööri, mikä käsittääkseni

toja ja seiniä mitä täällä ja muualla maailmassa käytetään. Maaperän happamuuden vuosi kaikki

auttoi tuomaan esille toteutettavuuden näkökulmaa jo alkuvaiheessa. Siihen aikaan piirrettiin

maakosketukseen tulevat betonit suojattiin bitumoinnilla, myös paaluanturoiden alapinnat.

vielä kynällä paperille ja muoville. Graa!sen esitysasun laatua toimisto pyrki pitämään korkealla.

Lyöntipaaluissa oli tyydyttävä mahdollisimman tiiviiseen ja lujaan sulfaatinkestävällä sementillä
valmistettuun betoniin.
Myöhemmät yhteydet Persianlahden alueelle ovat näyttäneet ihmisille ominaisen muutosvastarinnan voiman ja sen, kuinka vaikea ilmeisen edullisiakin uudistuksia on saada aikaan.

Pietilöiden arkkitehtitoimiston rutiineja katkaisivat silloin tällöin toimiston tiloissa järjestetyt rennot juhlat, joita järjestettiin hankkeiden sopiviin kohtiin sijoitettuina. Mm. Kuwaitin
juhliin kuului tulla orientaalisesti pukeutuneena. Erityisesti on jäänyt mieleen, että tanssimusiikkilevyjen valitsijat onnistuivat hyvin luottamustehtävässään.

Lämmöneristämisen hyödyistä puhuttaessa siellä vastattiin, että ”onpa tuota öljyä, poltetaan sitä
ja tehdään kylmää”.
Lieksan palaneen kirkon paikalle ja entisen kirkon pohjamuotoa noudattaen rakennettiin
uusi kirkko, joka valmistui vuonna 1982. Arkkitehtikutsukilpailu oli vuonna 1979, johon Pietilöiden idea syntyi kilpailuehdotusta työstettäessä näennäisen helposti. Rakenteet syntyivät myös
luontevasti; tosin muutamia asioita sai miettiä tavallista pitempään. Perustukset tulivat hieman
painuvalle silttialustalle kitkapaaluilla, mikä on Suomessa kohtalaisen harvinaista. Kirkkosalin
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SÄRES TÖNIEM EN HI RSITAL OT

Särestöniemen alueen luonnos, 1986

Taiteilija, professori Reidar Särestöniemen (1925-1981) sielunmaisema sai rikkautensa

ja voimansa Lapissa Kittilän Särestössä, taiteilijan synnyin- ja elinpaikassa.Vanha Särestö, Reidarin synnyinkoti peräpohjalaisine pihapiireineen on rakennettu 1800-luvulla. Särestöniemen
alueen ja siellä olevien 20 rakennuksen joukossa on kolme Raili ja Reima Pietilän suunnittelemaa hirsirakennusta. Galleria on vuodelta 1972, ateljee vuodelta 1978. Kolmisen vuotta
ateljeen valmistumisen jälkeen Reidar Särestöniemi kuoli. Hänen veljensä Anton Särestöniemi huolehti sen jälkeen perinnöstä, vuonna 1983 perustetun säätiön kanssa. Särestöniemen
museosäätiö rakennutti 1988 toimintakeskuksen, jonka Pietilät suunnittelivat pelkkahirrestä.
Näiden uudempien rakennusten ryhmä sijaitsee näköetäisyydellä perinteisestä rakennusryhmästä. Särestöniemi on esitetty suojeltavaksi rakennussuojelulailla.
Säätiö on Euroopan yhteisön aluekehitysrahaston tuella laadituttanut vuosina 2001-

2002 Särestöniemen kunnostusohjelman. Ohjelmaan sisältyy rakennusten värikäs historia,
suojelutavoitteet, rakennusten arviointi, sekä kunnostusohjelma aikatauluineen ja alustavine
kustannusarvioineen. Julkista rahoitusta ohjelman toteuttamiseen on tähän mennessä saatu
vain Särestön vanhan asuinrakennuksen korjaukseen Lapin ympäristökeskukselta 2004-2005.
Raili Pietilä ei unohda arkkitehtien ensikäyntiä Särestössä lyhyenä talvipäivänä 1970-

luvun alussa. Reidar oli ostanut kilometreittäin kelohonkaa, jonka muodostamaa röykkiötä
arkkitehdeille osoittaessaan hän sanoi, että suurin piirtein tältä sen valmiinakin pitäisi näyttää! Gallerian mitoiksi tulivat komeat 9 x 23 metriä. Epäsäännöllisen pituisin pitkänurkin
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pyöröhirrestä salvottu kelohirsirakennus on kaksikerroksinen. Pohjoispään kookkaille maalauksille varattu kuusimetrinen tila liittyy eteläpään näyttelytiloihin, josta on portaat toisen kerroksen sauna- ja uima-allasosastoon.
Vaikuttavan rakennuksen yleishahmossa voi nähdä yhtäläisyyttä sekä savottakämppiin että
karjalaistaloihin. Uima-allas viittaa tosin aivan eri ilmansuuntiin. Karjalaiseen rakentamiseen voi
ajatella viittaavan ulkoportaiden lisäksi myös pääoven, joka on muihin mittasuhteisiin nähden
vaatimaton sivuseinän matala aukko.
Kun vanhan ateljeen tuhonnut tulipalo syttyi uudenvuodenaattona 1977, saattoi palokunta
keskittyä vain sen vieressä olleen gallerian pelastamiseen. Uuden ateljeerakennuksen suunnittelu aloitettiin melko pian tulipalon jälkeen. Reidar matkusti Helsinkiin Pietilöiden luo vuoden
1978 alussa. Uuden ateljeen paikaksi tuli Reidarin toiveesta Vaarapellon takaosa, josta oli komea
näköala kohti tuntureita. Reidar tuli lentokoneessa tehneeksi myös spontaanit ikkunakaupat.
Arkkitehtien oli sommiteltava rakennus ostettujen ikkunoiden mukaan. Rakennus tehtiin pelkatusta hirrestä. Ulkoinen hahmo on kolmijakoinen. Kookkain osa on pohjoispään ateljee, johon
keski- ja eteläosa liittyvät sisäkkäisinä jatkeina. Keskimmäisen osan edustalla on lähes mahtipontinen pääporras.

Särestöniemen rakennukset
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K ESKUSTE LUH ARJ OITUKSI A
YMP Ä RISTÖLLISES TÄ TIE DO STA

Reima Pietilä aloitti vuonna 1973 Oulun yliopiston arkkitehtiosaston professorin virassa
opettaen nykyarkkitehtuurin kolmatta ja neljättä vuosikurssia.Virkaanastujaisesitelmässään hän
korosti arkkitehtuurin tietoperinteen kehittämistä kokonaisuutena. Arkkitehtonisen muodonannon perimmäisenä tarkoituksena tulisi olla uusintaa ympäristöön sitoutunutta kulttuurista
syvärakennetta. Alan tietoteoriallinen analyysi voisi lisätä käytettävissä olevia keinoja toteuttaa
arkkitehtuurin kokonaisvaltaista tehtävää. 1
Professori Reima Pietilä oli opettajani hänen kahtena viimeisenä opetusvuotenaan
1977–79. Pietilä oli alastaan innostunut ja innoittava professori. Opetus perustui luottamukseen
arkkitehtuurin kyvystä parantaa maailmaa ja välittää syvällistä tietoa todellisuudesta. Hänen
luentonsa ja opetusmateriaalinsa olivat etsimisessään ja kokeilevaisuudessaan oivaltavia, rohkaisevia ja hämmentäviä.Vaikka hän suhtautui tasaveroisesti opiskelijoihin, hän turhautui opettajan
monologiin. Puhumattomuus ei ollut vain Oulun yliopiston ongelma, vaan koski Pietilän mukaan
koko suomalaisen arkkitehtuurin kenttää. 2
Pietilä oli arkkitehtiosaston opetushenkilöstön joukossa kummajainen kalotteineen ja
kirjoja täynnä olevine matkalaukkuineen, joita hän toi luennoille Helsingin koneesta. Hän oli
opetustyössään progressiivinen, niinpä luennot kehittyivät vuosittain yhä viitteellisemmäksi ja
korkealentoisemmaksi. Opetus oli välillä englanninkielistä tai sisälsi pitkiä sitaatteja saksaksi. Kalvoja saattoi olla myös ranskaksi, jota harva opiskelijoista ymmärsi. Osa vuosikurssinsa jo suorittaneita niin sanottuja n’s-kurssien opiskelijoita, joiden tavan mukaan olisi pitänyt omistautua

Vastakielet-luentominosteen kuvitusta, joka havainnollistaa Mies van der Rohen, Walter Gropiuksen, Alvar Aallon ja Hugo Häringen ”tilareplikat, jotka erottuvat heidän henkilökohtaiseksi tyyliksi erottuvien töiden takaa.”
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kokopäiväiseen toimistotyöskentelyyn tai diplomityön viimeistelyyn, istuivat edelleen luennoilla.
He myös yrittivät ylläpitää osaltaan sitä keskustelua nykyarkkitehtuurista, minkä Pietilä oli avannut alkuvuosina. 3 Kun professori halusi keskustella vaikkapa arkkitehtuurin fenomenologisesta
mallista, syntyi kuitenkin kiusallinen hiljaisuus. Tilanne tuntui nuorena opiskelijana haasteelliselta.
Uskon kuitenkin meidän tulokkaidenkin ymmärtäneen olevamme mukana poikkeuksellisen
luovassa prosessissa, jossa merkityksellisyyden tuntemus voitti ahdistumisen opetuksen vaikeaselkoisuudesta.
ONGELMAN RAKENTAMINEN

Nykyaikaisen arkkitehtuurin ensimmäisten vuosien opetus oli käsitellyt kansainvälisen
ja kotimaisen ”terävän kärjen” suunnittelijoiden töitä jugendista 1960-luvulle. Arkkitehtuuri
auktorisoitiin ”suurille nimille.” Arkkitehtiosaston kirjastoon tilatut kansainväliset arkkitehtuurilehdet esittelivät ajankohtaisia amerikkalaisia, japanilaisia ja eurooppalaisiakin projekteja ja
niiden kuvia tutkittiin tarkkaan. Näiden tyylisuuntien aatesisällön käsittäminen oli useimmiten
yksittäisten haastattelujen, eri manifestien ja koottujen väittämien varassa.
Pietilän pyrkimyksenä oli arkkitehtuuritiedon ja -!loso!an riippuvuuksien kokonaisvaltaisempi hahmottaminen. Luentojen yhteydessä esitettiin kirjallisuusluettelo opiskelijoiden
tutustuttavaksi huomattavasti laaja-alaisempana kuin arkkitehtiosaston kirjaston ”eristetty,
atomisoitu tieto” ilman liityntää aikaan. Pelkästään alansa tietoon perehtymällä opiskelijasta
kehittyy, Pietilän sanoin, ”tuo tunnettu ahdasmielinen arkkiteknoraatti.” 4
Pietilä korosti arkkitehtoniseen ongelmanasetteluun paneutumista. Arkkitehdin yhteiskunnallinen rooli oli yleistietäjän, jonka ongelmanasettelu sisälsi pragmaattisia, menetelmällisiä, käsitteellisiä ja myös !loso!sia lähestymistapoja.Vaihtelevat lähestymistavat valottivat ratkaisuja eri
puolilta. Käytännöllisiin rakennus- ja arkkitehtonisiin ongelmiin suuntautunut työstää välittömiä
ratkaisuja 1:100 mittakaavassa. Käsitteitä ja välineitä järjestävä erittelee keinoja ja menetelmiä
etäämmältä, 1:200 mittakaavassa. Teoreetikko koodittaa ja yleistää menetelmiä tutkimalla
kokonaisuuksia 1:500. Arkkitehdit (maallikko)!losofeina antavat palautetta, kriteereitä, uusia im-

Luonto-arkkitehtuurin lähtökohtia Pietilän tukiluentomonisteesta. Iäkkäiden kaupungissa ”kokeminen on katsomista”
par vekkeilta ulos luontoon. Se, että kasvukausi kestää Kemissä ehkä vain kaksi kuukautta jäi vähemmälle huomiolle.
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pulsseja ongelmanratkaisuun kirjallisina muistiinpanoina ja vapaakätisinä luonnoksina. Opiskelijan

Pietilälle arkkitehtuurin !loso!a oli ennen kaikkea soveltamista, ajankohtaista kannanottoa

tulisi käydä läpi nämä erilaiset roolit kussakin suunnittelutehtävässä. 5

kehityksen kulkuun ja argumentoinnin kehittämistä arkkitehtuuriin kuuluviin toiminnallisiin,

Pietilän !loso!set pohdinnat lähtivät liikkeelle yksinkertaisista kysymyksistä. Professori

muoto- ja rakenne-ehtoihin. Pietilän tiivistetty lähiajan arkkitehtuuri!loso!an kehityslinja

kertoi ”Luentokurssin keskusteluharjoitukset”-luentomonisteessaan voivansa kysyä opiskelijalta

kulki 1950-luvun ”mielestä”; intuitiivisesta terveen järjen käytöstä suunnittelu!loso!an

lopputentissä: ”mikä on kantasi arkkitehtuuriin, puolesta vai vastaan?” Ärsyttävä kysymys pystyi

riittävänä lähtökohtana 1960-luvun tietopainotteiseen ja politisoitumisen myötä myös

avaamaan keskustelun jännittyneessä tilanteessa. Tai kysymys saattoi kuulua: ”miten kuvailet työsi

tavoitelähtöiseen asennoitumiseen, 70- luvun viestinnän merkityksen korostumiseen sekä

arkkitehtonisen luonteen?” Vastaus tuli jäsentää viidestä osa-alueesta; ympäristökulttuurisen

semioottisena että suunnittelumenetelmänä. Ehkä kaikki muoto on viestiä, Pietilä pohti, ja

sijainnin määrityksestä, toiminnallisista yleispiirteistä, rakenteen ja rakennusaineen vaikutuksista,

tyhjästä ilmaisusta saattaa tulla ”semanttista saastetta”.Väärien, tyhjien merkitysten pai-

rakennuksen rakennuskulttuurisesta tavoitteesta ja käytetyistä nykyrakennustaiteen keinoista.

nottaminen saattoi olla vahingollista, ”pelkkä muotokurin höllentäminen ei johda uuden

ARKKITEHTUURIN SUKUPOLVET

Pietilän kevään 1978 luentojakson työnimenä oli ”Kevyen arkkitehtuurin vuosisata”,
joka oli muunnos televisiossa pyörineestä ohjelmasta ”Kevyen musiikin vuosisata”. Luentojen

muotokielen syntyyn. Siihen tarvitaan uutta muodostoa luovia, uusia eheyden ideoita.” Nyt,
1980-luvun kynnyksellä, oltiin kiinnostumassa uudestaan mielestä. Tiedon, tavoitteen, viestin
ja mielen oikean yhdistämisen Pietilä näkikin suunnittelu!loso!an keskeisenä perusvalintana.
Samassa luentomonisteessa esiteltiin kuudelta nykyarkkitehtuurin vuosisadan kahteen

tarkoituksena oli hahmottaa laajoja 1900-luvun arkkitehtuurin kokonaisuuksia esittelemällä ne
”neljän nykyarkkitehtuurin vuosisadan sukupolven” metaforan kautta. Uranuurtajana oli ”taiteen
sukupolvi”, jonka sukupolvilaatuna oli ihanneusko, tavoitteena luovuus ja tehtävän innovaatioiden
kehittäminen. Luonnontiede inspiroi seuraavaa, vuosien 1925–50 sukupolvea, joka oli laadullisesti
rationaalinen, ihannemuotoja tavoitteleva ja erityisyyttä etsivä. Seuraavan ”science !ction sukupolven” ominaispiirteenä oli pakkotieteisyys ja tavoitteena ”järjestelmöity” hallinta.Vuosisadan
viimeisen sukupolven laatuna tulisi olla tiedostaminen, kokoaminen, sovittelu ja tasapainottaminen
kehityksen mahdollistajana. Se edellytti pysähtymistä kulttuurin pitkien linjojen tunnistamiseksi. 6
Tämä rooli poikkesi Alvar Aallon ympärille kehkeytyneestä yksinäisen sankariarkkitehdin mallista.
”Meidän tulisi ryhtyä puhumaan menetetystä tulevaisuuden lupauksista ja menetetyistä menneisyyden pyrkimyksistä. ’Ratkaisemattomalla nykysuunnalla’ on oma syntymätön arkkitehtuurinsa, jonka olemme menettäneet kiirehtiessämme liikaa ja liian nopeasti.” 7
Luentomoniste ”Vastakielet suomalainen aihe” nosti nykyarkkitehtuurin johdannoksi

ensimmäiseen sukupolveen kuuluvalta arkkitehdilta sitaatteja heidän keskeisiksi arvotetuista
teksteistään sekä alkukielellä että Pietilän suomentamana.Yksilöllisiä puheenvuoroja saivat
Hugo Häring, Walter Gropius, Alvar Aalto, Paolo Soleri, Charles Moore ja Herb Greene.
Kolme ensimmäistä olivat nykyarkkitehtuurin pioneerien sukupolvea, kolme jälkimmäistä
siirtymäpolvea, joille funktionalistinen näkemys oli haaste uuden pohjan etsimiseen. Häring
ja Soleri edustivat henkistä maailmankuvaa, Gropius ja Moore uskoivat ihmisten yhteistoimintaan, Aallolle ja Greenelle arkkitehtuurin tehtävänä oli toimia tasapainoa etsivän
kehityksen välineenä. Katkelma Pietilän fragmentaarista lainausta Paolo Solerin tekstistä jäi
huoneentaulukseni: ”…on kahdenlaista tietoa: synteesistä ja ympäristöllistä. Synteesisillä
tiedoilla…on taipumus suosia julmuutta.--- Väärät tiedot kätkevät hämäyksen --- ympäristöllisistä tiedoista tulee tieto. Eli, jos elämä on ehyesti eletty; kestetty.--- Sen kautta rakenteesta
tulee muoto. Ja sellainen teko on osa myötätunnon – kauniin – tapahtumaa.” 8

Vitruviukselta kuusi arkkitehtuurin perusperiaatetta, jotka soveltuisivat myös arkkitehtuurin

”HAHMOTA ENNEN KUIN MUOTOILET”

peruskurssin rungoksi: järjestyssuhteet, jäsennys ja sijoittelu, eurytmia eli jäsenten liitynnän

Pietilän mukaan puhutulla arkkitehtuurilla on yhtä tärkeä tehtävä kuin piirretyllä. Luen-

sopusuhde, symmetria eli osien kokonaisvaltaisuus, proprieta eli sommittelu sekä taloudellisuus.

noillaan Pietilä yritti saada opiskelijat miettimään suomalaisen arkkitehtuurin ajankohtaista
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tehtävää ja tutkailemaan sitä myös suomen kielestä: ”Joka kielessä – siis myös suomen – on sen
oma ja ominainen ulottumisen, sijaitsemisen ja jäsentymisen arkkitehtoninen malli.” Kansallisen
ominaislaadun tunnistaminen auttaisi paikallisten erityispiirteiden etsimisessä. ”Pohjois-Suomen
on saatava oma suomalaisen arkkitehtuurin alalajinsa,” haastoi Pietilä opiskelijoita. 9
Syksyn 1978 neljännen vuoden luentokurssiin kuului keskusteluharjoituksia, joiden tarkoitus oli kehittää opiskelijan suullisen ilmaisemisen valmiuksia. Epäyhtenäistä tietoa pursuvassa
maailmassa on pystyttävä arvioimaan saamansa tiedon tasoa: ”virheellisyyksiä vilisevä pintaomaksunta ei saisi tulla vakavan tiedon kysymisen paikalle.” Luentomoniste tähdensi että vaikka
tiedon määrä ja tiedon käsittelyn menetelmät kasvavat ja kehittyvät vauhdilla, tiedon hankinta
tapahtuu edelleen oman arviointikyvyn avulla. Arviointikyky kehittyy mittaamalla ja punnitsemalla tietoa keskusteluissa ja siten sitä prosessoimalla. Pohdiskeleva ja testaava kysyminen on
ongelman rakentamisen keskeinen väline; ongelman oikea muotoilu on hyvän ratkaisun edellytys. Pietilän painotti, että valpas ja selvyyteen pyrkivä asennoituminen on opittava, se ei synny
itsestään. 10
Kyseleminen on yksi muoto tiedon välittämistä, josta eniten oppii kysyjä. Pietilä halusi
rohkaista opiskelijoitaan vilpittömään kyselyyn. Näin sanoman vastaanottoon väistämättömästi
kuuluvaa tiedon muuntumista toiseksi voidaan tarkistaa ja viestiä parantaa toisin sanoen menettelyllä. Myös kysyjä oppii miten hänen vastaviestinsä vaikuttaa. Pietilä rohkaisi opiskelijaa myös
keskeyttämään vastaajan, jos tämä on ymmärtänyt väärin kysymyksen, oppiakseen parantamaan
kysymystään. 11
Pietilä ohjasi kysymyksenasettelua varoittamalla täysvalmiista kysymyksestä ”joka on
jo kuin vastannut itsensä”, samoin tulisi välttää luennoitsijaa vähättelevää liian yksinkertaista
kysymystä tai liian muotopuhdasta, ”akateemista” kysymystä. ”Opi hahmottamaan sanalla kuin
luonnostelisit ajatusta”, kuului professorin ohje; viestinä oli viedä ideaa eteenpäin kehimällä, hällä
väliä miten, kunhan ei pudota sitä pois matkasta. 12
Kulttuuri-arkkitehtuurin ongelmanasettelu lähti liikkeelle tutkimalla paikan kulttuuria: puita, rakennuksia,
paikan geometriaa ja tilasarjojen avautumista, tilarakenteen kulmien käsittelyä ja tilallisen järjestyksen
rakentumista. Pietilän mukaan tämä lähestymistapa harjaannuttaa sekä kulttuuriarkkitehtuurin luomista että
perinteen tunnistamista.
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Pietilä ei etsinyt ajanmukaisia vastauksia, vaan pohdittavia kysymyksiä opiskelijoiden

kuitenkin, edelleenkin Vastakielet-luentomonisteen mukaan, ”kolme myytillistä piirrettä: koris-

kanssa keskusteltavaksi: onko hyvä arkkitehtuuri poikkeus? Onko arkkitehtuurilla oma kult-

teellisen säännönmukaisuuden myytti, muotojen alkukielen myytti” ja ”…turvallisuuden koke-

tuurinen arvo ja tehtävä? Voiko suomalainen arkkitehtuuri erota tunnusomaiseksi omaksi

minen rationaalisesti muodostetussa tilassa.” ”Näin arkkitehtuuri paikantaa geometrian avulla

suunnakseen kansainvälisessä kehityksessä? Suomalaisen arkkitehtuurin ominaispiirteet – onko

ihmisen ja kulttuurin oman pienoiskosmoksen kiintopisteet kosmisen kokonaisuuden osaksi.” 15

niitä? Voiko nykyinen teknokulttuurinen rakentaminen eriytyä paikallisuuden mukaisesti ja

Pietilän mielestä 1970-luku oli väärinkäsittänyt funktionalismin ja tyylitellyt sen henget-

ilmentää seudullista omaleimaa? Voiko maisema-arkkitehtuurin teoria elvyttää rakennusark-

tömäksi. Funktionalismia ei kuitenkaan tulisi sen takia hylätä, vaan sen kantamaa ”hyvää” oli yhä

kitehtuuria? Voi-daanko luoda pienseudullinen kulttuuri-ekologinen säännöstö? 13 Pietilä sai

kehitettävä, etsien sen jatkamisen arvoisia ominaisuuksia. Tukeutumalla kosmiseen geometriaan

ongelmanhakuisella ja ennakkoluulottomalla opetuksellaan opiskelijansa levottomiksi, pani

ilman eksistentiaalista jäsentämistä ”Bauhaus kielsi ihmisen sisäisen liittymisen elämän kehityk-

heidät liikkeelle uskomaan etsikkoaikaansa. Muistiinpanoissani on merkintä: ”Rohkeutta!

seen, sen fundamentaalisen taustan”, unohtaen että ”arkkitehtuuri on morfologiaa.” Bauhaus-

Muista: meidän 80-luku.”

modernismin kadottama paikallisuuden olemus olisi löydettävä uudestaan paikkoihin kuuluvien

”ARKKITEHTUURIPERINTEENSIIRTÄJIÄ” OPPIMASSA

luonnonmaiseman ja kulttuurin kautta. 16
Maisemalla on ominainen, inhimillisestä erillään oleva mittakaavansa – vaikkakin koke-

Pietilän mukaan ominta kussakin kulttuurissa on juuri sen geometrinen rakenne. ”On
kummaa, miten kunkin sukupolven on yhä ja aina uudelleen löydettävä ominaisgeometriset
aiheet ja ainekset”, kirjoittaa Pietilä Vastakielet- luentomonisteessaan. ”On myös kummaa”, hän
jatkaa, ”miten sitkeitä mukanasiirtäjiä arkkitehtuuriperinteensiirtäjät ovat. Rakennukset raunioituvat, mutta niiden viimeisistä jäänteistäkin kykenee vielä erottamaan kokonaisuuden ilmeisen
muodon, geometrisuuden peruslaadun.”
Nykyajan käytettävissä on koko ihmiskunnan muotohistoria, ongelmana on että ”tilageometristen perusjaontojen sisällysmerkitykset” – jotka ovat sidoksissa niitä käyttäneeseen
kulttuuriin – eivät enää avaudu syvällisesti; ”antaudumme muodolle.” Funktionalismi oli ”suoran
toiminnan teoria” ja sen ympäristöön liittävät elementit ovat vajaasti kehittyneitä. Nykyarkkitehtuuri suorittaa kuitenkin yhä ”tuon ikuisen rituaalin – tilan geometrisen jäsentämisen,
säännöttävien verkostojen asettamisen, kuviointien ja pisteikköjen kudonnan.” 14

muksen inhimillistämä. On varottava, etteivät arkkitehtuurin teollisesti toistuvat samanlaiset
kerrokset lyö maiseman jatkuvuutta korville ja vääristä maiseman suhteita. 17 Esimerkiksi
asuinkerrostalo – funktionalismin ”perirakennus” – tuli olla suhteessa maiseman mittakaavaan.
Niinpä se oli suunniteltava puunlatvojen yläpuolella erinäköisenä kuin latvuksen tasalla tai
puunrungon korkeudella. Rakennuksella pitäisi olla arkkitehtonisesti yhteisöllinen piirre, kyky
istua kaupunkikuvassa ja mukautua eri maisemaympäristöihin. Rakennukselle synnytettiin näin
”omaehtoisesti eli käyttäytyvästi toimivaa muistia”.” 18 Oheislukemiseksi suositeltu Bruce
Allsopp sisällytti paikkaan sitä käyttävät ihmiset: ”Arkkitehdin tulee kuolettaa itsensä voidakseen
välittää paikan hengen ja ihmisten tunteet, ja ”ihmiset” eivät tarkoita vain yhden sukupolven
ihmisiä.” 19 Pietilän synteesi kuului: ”On etsittävä pysyvyyden indikaattorit ja niiden synty – sillä
niillä voi-daan nykyarkkitehtuuri muuttaa kulttuurisesti myönteiseksi voimaksi.” 20

Bauhaus-funktionalistit olivat valinneet kuution arkkitehtuurin perustilaksi – ja Pietilä

LUONTO, KULTTUURI TAI TOIMINNOT

jäi arvuuttamaan opiskelijoita onko perusgeometrinen arkkitehtuuri ihmisestä irronnut vai

Lukuvuoden 1978-79 harjoitustyönä oli iäkkäiden kaupunki, Kemin kaupungin tilaama

ihmisen peruslatuun todella kuuluva asia. Funktionalistinen ympäristötila oli eritymätöntä, joka

vanhusten palvelukeskus-suunnitelma kolmelle vaihtoehtoiselle tontille. Laajaan hankeohjelmaan

jatkui homomor!sena kaikkiin suuntiin – myös ylöspäin – ilman keskipistettä tai hierarkiaa.

kuului noin vanhainkoti, palvelutalo, palveluasema, päiväsairaala, invalidi-, vanhusten-, oppilas- ja

Näin se oli muun olemassa olevan kulttuurin ja luonnontilan kumoavaa. Arkkitehtuurilla oli

muita asuntoja, korttelimyymälä sekä teknistä tilaa, yhteensä noin 9500 m2. Kaupunki halusi
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hyödyntää opiskelijatöitä selvittäessään hankkeelle sopivaa tonttia.
Hankkeelle esitetyt vaihtoehtoiset sijoituspaikat määrittivät kukin omanlaisensa suunnittelutavan ja arkkitehtuurin tavoitteet. Niitä lähestyttiin kolmen lähestymistavan kautta: N(ature)-,
C(ulture) ja F(unction). N-arkkitehtuuri kuvasi luontoon sopeutuvaa ja liittyvää, kasvillisuutta
hyödyntävää, luonnonvaraista, ekologista suunnittelua. C-arkkitehtuuri kulttuuri-arkkitehtonista
suunnittelua, joka kehittää kulttuuri- ja ”meistä taaksepäin olevien” teemoja. F-arkkitehtuuri
uljasta uutta funktionalismia, kosmisen tilan avointa suunnittelua. N-lähtökohtaista suunnitteluotetta tuli käyttää puistomaiseen niemeen kaupunkirakenteen ulkopuolelle sijoittuvalla tontilla, C-arkkitehtuuri tuli olla lähtökohtana kaupunkirakenteeseen, puutalojen keskelle sijoittuvassa
korttelissa, jossa oli vanhaa rakennuskantaa jäljellä ja F-arkkitehtuuri uusien asuinkerrostalojen
viereen sijoittuvalla tontille. Esimerkkeinä luonto-arkkitehdeista mainittiin Rudolf Steiner (!),
Bruce Goff ja Frank Lloyd Wright, kulttuuri-arkkitehdeista Robert Venturi, Aldo Rossi ja Paul
Rudolf. Funktio-arkkitehteja ovat muun muassa Cesar Pelli, James Stirling ja Charles Moore. 21
Pietilää itseään inspiroi selvästikin luontoon pohjautuva arkkitehtuuri.
Professori esitteli harjoitustyön prosessoinnin kalvoille näyttäen oman tapansa lähteä
rakentamaan arkkitehtonista ongelmanasettelua kullekin tontille. Työn suoritus jakaantui
neljään osaan; identi!ointi, koordinointi, integrointi ja synteesi. Alun tunnistusvaiheeseen kuului
aineiston kerääminen ja hahmottaminen käyttäen tarkistuslistoja. Koordinointivaiheessa aineistoa jäsennettiin laatuvalintoja tekemällä. Integroinnissa aineistoa muokattiin yhteen liittyviksi
kokonaisuuksiksi, jossa huomioitiin tekniset vaatimukset. Synteesivaiheessa muodostettiin laaja
kokonaisuus huomioiden teknologiset ja käytölliset sekä kulttuuriset arkkitehtuurinmuodon
ominaisuudet. Työskentelyssä mentiin yhä tarkempiin mittakaavoihin päätyen 1:1. 22
Työ alkoi hankkeen huonetilaohjelman 1:500 tarkastelulla, jossa jo tuli mennä rakennukseen sisään tutkien sitä kolmiulotteisesti, luonnostellen kattoja ja tehden leikkauksia myös
diagonaalisesti, kuvitellen tilan tuntua ja sen voimalinjoja. Lintuperspektiivi oli saanut arkkitehdit
kuvittelemaan itsensä jumalan kaltaiseksi; ”vältä alas maahan katsomista!” kuului ohje, ”arkHorisontaalisessa kulttuuri-arkkitehtuurin luonnoksessa Pietilä sijoittaa kahden puuempireä olevan rakennuksen väliin katoskäytävän, jossa puutalojen piilossa olevat ullakkojen kattorakenteet ovat uudessa rakenteessa
”näkyvissä”. ”Älkää käyttäkö tässä valmiita profiileja tai PVC-muovisia tuotteita!”
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kitehtuuri syntyy kun asiat nähdään oikeasta suunnasta, horisontaalisesti”. Katon muodonannon

muassa arkkitehti James Stirlingin ja kurssin harjoitustöiden kriitikoiksi arkkitehti Elissa Aallon

suunnittelu on vielä tärkeämpää kuin seinien koska tilan muuttuvat korkeudet ohjaavat ihmisen

ja jo mainitun professori Malcolm Quantrillin.
Luennoissa nousivat esille arkkitehti!losofeina Louis Kahn sisäistetyn sanan taitajana sekä

suunnistautumista. Pohjapiirustukset olivat tarpeellisia toimintojen suunnitteluun. 23
Huonetilaohjelma tuli tarkistaa uudestaan, kun siirryttiin 1:200 mittakaavaan jättämällä

Aulis Blomstedt, jolla oli taito vangita mieli aforistisilla väittämillä. Pietilä itse arkkitehti!loso!na

kaikki epäolennaiset yksityiskohdat pois ja keskittymällä hahmottamaan kokonaisuutta. Luon-

oli minulle laajassa lukeneisuudessaan ennen kaikkea inspiroija ja välittäjä, joka sovelsi muiden

noksia tuli pitää mahdollisimman pitkään avoimina ja vastaanottavaisina. Sen jälkeen oli vuorossa

alojen tutkimusta arkkitehtuurin. Myös luentomonisteiden tekstit heijastavat esikuvia, ne ovat

tilojen primääri pragmaattisen käytön analyysi, joka oli ”triviaali mutta välttämätön” vaihe. Tästä

monitulkintaisia ja pakostakin fragmentaarista. Teksti on samalla hyväntahtoisen provokatiivista.

voitiin siirtyä alustavaan toiminnalliseen suunnitteluun, josta päästiin koko korttelin luon-

Ne ovat usein Pietilän jo aiemmissa teksteissä esitettyjä väittämiä, mahdollisesti uusissa yhteyk-

nosteluun 1:1000 mittakaavassa. Rakennusten väliin jääviä tiloja tutkittiin ”niin kuin ne olisivat

sissä.

sisätiloja”, solmien samalla sisä- ja ulkotilojen välille yhteyksiä.

Pietilän ongelmanasetteluihin ei kuulunut arkkitehtuurin kätkeytyvä valta ja vallankäyttö

24

Tehtävän suoritus päättyi ryhmäarviointiin ja palautteeseen, johon professori Malcolm

sellaisenaan, myös sosiaalinen etiikka oli hänelle toissijaista. Hänen yhteiskunnallisuutensa vi-

Quantrill oli kutsuttu arvioijaksi. Sen perusteella valittiin kuusi (jos muistan oikein) erilaiseen

hersi, hän puhui kulttuuriekologisista lisäehdoista kuten ”ympäristön arkkitehtonisen varusteen

ongelmanasetteluun perustuvaa harjoitustyötä esiteltäväksi työn tilanneille Kemin kaupungin

uudelleenkäytöstä”, ylinopean muutoshalun hillitsemisestä ja arkkitehtuurin tilapäistuotteen

virkamiehille. Joukossa oli yhteen korkeaan, pohjakaavaltaan ellipsin muotoiseen rakennusmas-

tunnun vastustamisesta.26 Pietilä oli edelläkävijä myös suhteessa arkkitehtiosastomme opetuk-

saan tilaohjelman mahduttanut F-ratkaisu. Toisessa, ajallisesti ja paikallisesti etäisestä kaupungin-

seen. Hän pyrki arkkitehtiosastolla yhteistyöhön muiden laitosten – yhdyskuntasuunnittelun,

muuri-ideasta lähtökohdan ottaneessa suunnitelmassa valkoiset slammatut muurinpätkät kort-

taide- ja arkkitehtuurin historian – kanssa, mikä olisi epätavallista mutta mitä suotavinta.

telin samansuuntaisilla sivuilla rajasivat sen muusta kaupunkirakenteesta. Kussakin muurissa oli

Jättäessään opetustyön Pietilä oli turhautunut myös yliopiston byrokratiaan. Arkkitehtuurin

yksi eksistentiaalinen oviaukko, toisessa saapumista ja toisessa poislähtöä varten. Harjoitustyöni

opetus suuntautui hänestä vain muotoon unohtaen sisällön.

sai edustaa kaupunkirakennetta ja sen mittakaavaa säilyttävää C-vaihtoehtoa. Suunnitelmani

Pietilän kuuden vuoden opetuskausi perifeerisen yliopiston arkkitehtiosastolla osoittautui

ei ollut miellyttänyt assistentteja ohjausvaiheessa nykyarkkitehtuurin harjoitustyönä, mutta

kuitenkin hedelmälliseksi alueen arkkitehtuurin kehitykselle. Pietilän nykyarkkitehtuurin luen-

Quantrill näki siinä onnellisten mummojen kanojen kuopivan piharakennusten portaiden vier-

not opastivat paikan merkitysten hahmottamiseen ja käsitteellistämiseen, mikä loi uudenlaisia

essä – mikä varmaan olikin työni suurin ansio.Yhtä kaikki, mieleenpainuvinta oli paikkaan sisäl-

lähtökohtia. Minulle muodostui keskeiseksi ympäristöllisen tiedon käsite. Sen sisällön, Rainer

tyvän ympäristöllisen tiedon merkityksen oivaltaminen ja kokemus paikallisuudesta tarjoutuvien

Maria Rilken sanoja vapaasti soveltaen, tyhjentävää ymmärtämistä ei kannata odottaakaan,

ratkaisujen laajasta kirjosta.

mutta se voi antaa suunnan elämänikäisille pyrkimyksille.27

Tehtävänä on saattaa tiede ja runous jälleen yhteen. 25
Reima Pietilä oli 1970-luvulla yksi niistä harvoista suomalaisista arkkitehdista, jotka osallistuivat kansainväliseen arkkitehtikeskusteluun, kehittivät arkkitehtuurin !loso!aa seuraten
laaja-alaisesti kansainvälistä tieteellistä ja taiteellista työskentelyä. Hän kävi vuolaalla assosiaatiovirralla läpi luennoille mukanaan tuomaa kirjallisuutta ja kutsui vieraileviksi luennoitsijaksi muun
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ja estetiikka” luentojakso 3/4-9/5, kevät 1978, 4/4 78.

20 Luentomoniste Vastakielet, 4:3.

5 Luentomoniste “Demonstrations or methodical /

21 Luentomuistiinpano 18.11.1978.

pragmatical approach to design problem or gestural and

22 Luentomoniste, ”Nykyarkkitehtuuri filosofiakokeessa.”

nonverbal action drama and immediate verbal ideas for

23 Luentomoniste “Demonstrations or methodical / prag-

the first sketches of 3 directions of possible architec-

matical approach…, 5.

ture of 80ies in Finland, N.architecture C-architecture

24 Ibid.

F-architecture N+C+F- or C+F- or F+C-architectural

25 Viittaan Lewis Mumfordin ar tikkeliin Frank Lloyd

alternatives, autumn period 1978 suppor t lectures, 2.

Wrightista hänen essseessään “The social back ground of

6 Luentomoniste Arkkitehtuurin filosofia ja estetiikka,

Frank Lloyd Wright”, julkaistu The Work of Frank Lloyd

luentojakso 3 /4 - 9/5, kevät 1978.

Wright, The Wendingen edition, USA, 1965, 79. Pietilä

7 Omat muistiinpanot, viitteenä Reima Pietilä, Ratkaisu-

esitteli Frank Lloyd Wrightin esikuvallisena modernina ark-

ton nykysuunta 1979.

kitehtina, joka on pystynyt yhdistämään taiteellis-henkisen,

8 Pietilän lainaus kirjasta The new environment The

runollisuuden ja käsityöläismäisen ammattiosaamisen.

bridge between matter and spirit is matter becoming

26 Luentomoniste Vastakielet 6:2.

spirit The arcology of Paolo Soleri, 1973. Lyhennykset

27 Rainer Maria Rilke, Malte Laurids Brigge: ”Ich glaube,

ja käännös suomeksi Reima Pietilän, Vastakielet-luento-

es giebt keine Erfüllung, aber es giebt Wünsche, die lange

moniste, 15:2.

vorhalten, das ganze Leben lang, so dass man die Erfüllung

9 Omat puhtaaksikirjoitetut muistiinpanot, päiväämätön,

doch gar nicht abwar ten könnte.” Rainer Maria Rilke,

Tilatarha-Space garden 71-näyttelyluettelo, 10:4.

Werke, Band III Prosa, Insel Verlag Frankfur t am Main 1966,

10 Reima Pietilän luentomoniste, ”Nykyarkkitehtuuri

188.

Pietilän tekemät harjoitustyön demonstraatiot kopioitiin vihkoseksi tukiluentojen luentomonisteeseen. Tässä toimintolähtökohtaisen arkkitehtuurin luonnostelua.
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M

M a tt i K . Mäki n en

TÄ HD EN VÄ LEJÄ - L EA RNING
FROM REI MA P IETILÄ

Pietilä – outo omassa maassa? Näin otsikoi Malcolm Quantrill puheenvuoroaan Rakennustaiteen seuran Pietilä- konferenssissa 2005.

Amerikkalainen arkkitehtuurin kriitikko Kenneth Frampton puolestaan toteaa, kuinka
”se, että Pietilä oli eräänlainen syrjään työnnetty nero (genius manqué) jäi yleiseksi käsitykseksi
hänen urastaan, niin epäoikeutettua kuin tämä olikin”. Tavalla tai toisella – Frampton jatkaa
– Pietilä ei voinut koskaan välttää nemesistään, New Delhiä ja presidentin virka-asuntoa
lukuunottamatta hän kulkeutui yhä uusille harhapoluille. 1
Vielä niin myöhään kuin 1966 englantilainen J. M. Richards suomalaista arkkitehtuuria
kuvaavassa kirjassaan kuittaa Reima Pietilän olemassaolon yhdellä lauseella. Hän vain noteeraa
silloin rakenteilla olleen Kalevan kirkon, jonka ”outo romboidiplaani muodostuu kaarevista
teräsbetonipaneleista”. 2
UNOHTAMISEN TAIDE

Pietilöiden työskentelyä lähietäisyydeltä seuraillut kulttuurikriitikko Roger Connah toteaa
1989 että “unohtamisen taide valtaa alaa. Tuloksena on, että miestä kunnioitetaan, juhlitaan,
institutionalisoidaan, värjätään leijonaksi, mutta suurin piirtein ohitetaan silloin, kun haussa on
ammatillinen tai kriittinen ymmärtäminen. “ 3
Todella, ajattelin 2005 Pietilä-konferenssin esityksiä seuratessani, mikä oli tämä valoilmiö
arkkitehtuurimme taivaankannella? Oliko Reima Pietilä tähti vai tähdenlento? Kiintotähdeksi
kiinnittyvä vai ohikiitävä komeetta, joka alkuvärinän jälkeen leimahtaa hämmästeltäväksi, sitten
etääntyy ja hiipuu mustaan aukkoon tähtien välillä? Outona monet Pietilä-ilmiötä tarkkailevat
Architecture’s free-style. Reima Pietilän kirje Matti K. Mäkiselle 1988

sen varmaan kokivat, luoden pohjaa Quantrillin retoriselle kysymykselle.
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On jo aika katsoa uusin silmin Reima Pietilän työtä ja etsiä täydentäviä tulkintoja hänen
aivoittelujensa laskemattomille käänteille.
Outo ilmiö omassa maassaan? Onko jossakin maa, jossa Pietilä- ilmiö olisi ollut vähemmän outo? Tuskin, ellei nyt sitten mennä Unkariin, jossa enemmän tai vähemmän Reiman
aikalaiseksi katsottava Imre Makovecz sekoitti arkkitehtuurin pelikenttää otteilla, joissa on
nähty tiettyä henkistä sukulaisuutta Pietilän radikaaliin omaehtoisuuteen.Vertailussa on
kuitenkin syytä olla varovainen, unkarilaisen mestarin kansallinen romantiikka saattaa olla
etäälläkin Pietilän kansallisista tulevaisuusnäyistä.
Olen joskus lausahtanut, että Suomessa väärät ihmiset eivät koskaan tee oikeita tekoja
– eivätkä oikeat ihmiset vääriä. Pietilä- konferenssin eräässä saumassa heitinkin pöytään kysymyksen siitä, oliko juhlakalumme väärien vai oikeiden joukossa tässä maassa, jonka arkkitehtuuripiireissä on ajasta aikaan nähty tiettyä kuppikuntaisuutta, tyylilajien välisiä jännitteitä yhtyneinä enemmän ja vähemmän kollegiaaliseen kilpailuun elinkeinon harjoittamisen arkipäivässä.
Teema oli arka, kenties hämmentäväkin arkkitehtiemme voimakkaita esiintuloja vältKuutin ura. Reima Pietilän kirje Matti K. Mäkiselle

televässä keskustelukulttuurissa. Pietilän tekstien jälkitarkastelussa kysymys saa muodon, oliko
tuo toisinajattelija oikea toimija väärässä ajassa tai väärä toimija oikeassa ajassa. Tässä vaiheessa
tuntuu luontevalta ajatella, että hän oli ajastaan edellä, raivaamassa polkuja jollekin, joka vielä

Eräänä selityksenä torjuntatulitukselle mainitaan Aulis Blomstedtin opetuksen jälkimainingit,
joilla modernismi/ neokonstruktivismi/ strukturalismi- nimikkeitä varsin estottomasti käyttänyt

tänäänkin on vasta tulossa.

ryhmittymä surffaili. Asia oli aikanaan sen verran meluisasti esillä, etten näe aihetta siihen tässä
ELÄMÄÄ TÄHTIEN VÄLISSÄ_

puuttua. Kiinnostavampaa on antaa puolustukselle puheenvuoro.

Sukupolvien saattoon liittyen Pietilä kirjoittaa 1988:

Kun Roger Connah kuvaa Pietilän puheita ja tekoja omalla ei-niin-helposti kääntyvällä

Kaikkea ei siis olisikaan vielä sanottu ja tekemättömyyttä riittää....En väitä että
minun sukupolveni olisi ”väliinpudonnut” Le Corbusierin tai Aallon näkijänkatseen edessä, Blomstedtin leveän selän taakse ”kätkeytynyt”, vain jo valmiin

kotikielellään, lähellä on mielikuva kahdesta toisiaan takaa ajavasta oravasta, kertoja ja kerronnan
kohde. Connah kirjoittaa 1981: 5

työn jatkajaksi kelvollinen sukupolvi, osansa toimittamaan kelvollinen arkkite-

Kun puu kaatui, orava siirtyi pikapikaa toisiin puihin. Kukaan ei ole tarkalleen

htien sukupolviko? Oliko tuo edellinen välipolvi (1925-55) neljännesvuosisadan

keksinyt, missä orava on nyt eikä kukaan ole tullut ajatelleeksi, että oravasta

vaikuttanut polvi ylioptimistinen? Mutta seuraava polvi puolestaan liiankin pes-

itsestään on tullut puu. Kansainvälinen. keskustelu on käyty muualla.

simistinen? Minäkö olen siis sellainen? Sellaiseksi syntynyt. Kuka

tietää. 4

Vähäisemmät miehet eivät ole edes yrittäneet sitä, mitä Pietilä on koettanut

Mutta oli myös toisia ajastaan edelle kiirehtiviä, osa tosin suomalaisen funktionalismin

rakentaa, luoda ja sanoa. He estivät häntä istuttamasta omaa puutaan kuusikymmentäluvun lopulla – tai niin he ajattelivat! Vieläkin he yrittävät samaa, suoraan

retrokelkan kyydissä. Mainitsemani ulkomaiset kirjoittajat panivat merkille kritiikin, jonka

tai epäsuorasti.

1960- 70 luvuilla esiin marssineet nuoret modernistit kohdistivat Pietilän työhön ja ajatteluun.
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keinotekoa - tulee ammentaa inspiraatio luomistamme nykyajan koneellisen
maailman elementeistä, maailman, jonka arkkitehtuurin on oltava kaunein
ilmennys, täydellisin synteesi, tehokkain yhdentymä;
8. (kahdeksanneksi) Näin käsitetystä arkkitehtuurista ei voi syntyä mitään
ulotteisesti tai viivallisesti tavanomaista, sillä futuristinen arkkitehtuuri on
olennaisesti muuttuva ja katoava. E s i n e e t k e s t ä v ä t v ä h e m m ä n
kuin me . Jokaisen sukupolven on rakennettava oma
kaupunkinsa .
Luin eräitä kohtia italialaisen arkkitehdin, Sant’ Elian kirjoittamasta futuristisen arkkitehtuurin manifestista. Tämä, 11.7.1914 julkistettu asiakirja6 on
kuin läpileikkausta oman nykypäivämme arkkitehtuurista - sen olemuksen
luotaamista. Nykyaikaisen arkkitehtuurin perinteen kannalta, sen kehityskulun ymmärtämisen takia, on pantava merkille, että jo 60 vuotta sitten kyettiin

OULUSA KOULUSA

näkemään taustavoimat, jotka luovat nykyajan kaupunkitodellisuuden.

Reima Pietilä aloitti professorina Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla 1973. Hän
oli silloin 50-vuotias, ja voitaneen olettaa, että eräät henkilökohtaiset valinnat olivat ehti-

Nuoren, 26 vuotiaan Sant’Elian onnistui kartoittaa oman ajankohdan mah-

neet pitkään kypsyä.Virkaanastujaisesitelmässä saattaa ajatella selkänojana olleen vastuun,

dollisuudet miltei kokonaisuudessaan.

joka opettamiseen aina liittyy. Katsotaanpa kuka Reima silloin oli ja mitä hän sanoi Oulussa

Nykyajan arkkitehtuurin kunnianhimoinen tavoite oli sittemmin vu-

5.12.1973 otsikolla

osikymmenien halki tuo sama: a r k k i t e h t u u r i n t e h t ä v ä n ä o n
aikakauden todellisen luonteen ilmentäminen .

ARKKITEHTUURI JA TEKNOKULTTUURIN MAAILMA
Ja teen tiettäväksi :

Sant’Elian ja futuristisen arkkitehtuurin tavoite oli vielä rohkeampi: u u s i e n
edellytysten syntyessä myös arkkitehtuurin on uusi-

1. (ensimmäiseksi) Että futuristinen arkkitehtuuri on laskelman, uskaliaan

u d u t t a v a - P E R U S T E I TA M Y 0 T E N

huimapäisyyden ja yksinkertaisuuden teräsbetonin, raudan, lasin, kartongin,
tekstiilikuidun, kaikkien puu-, kivi- ja tiilituotteiden arkkitehtuuria, millä voidaan

Sillä vain täten arkkitehtuuri on mitä sen tulee olla: y h t e n ä i n e n j a

saavuttaa kaikkein suurin joustavuus ja keveys

j o h d o n m u k a i n e n S Y N T E E S I . Ja synteesin arkkitehtuuri on verrattomasti enemmän kuin pelkkä rakentaminen.

2. (toiseksi) Että futuristinen arkkitehtuuri ei ole pelkkä käytännön kokemuksen

Tekstin korosteet yllä ovat koneella kirjoitetusta Pietilän alkuperäistekstistä. Futuris-

ja hyötynäkökohtien kuiva yhdistelmä, vaan pysyy taiteena, toisin sanoen synteesinä, ilmaisuna
----5 ..(viidenneksi) Että vastaavasti kuin entiset polvet saivat taiteellisen herätteensä luonnon aineksista, niin meidän - jotka olemme aineellisesti ja henkisesti
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tinen manifesti on vain alkuosa Pietilän virkaanastujaisesitelmästä. Kokonaisuus on julkaistu
arkkitehtilehdessä seuraavana vuonna 1974. – Luen tätä esitelmää eräänlaisena credona, jota
Pietilä-tulkitsijoiden kannattaa kahdestikin katsoa.
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MENNYT JOTA EI OLLUT

Italialaisen futuristiryhmän 1914 kokoama manifesti sai haasteellisen roolin Reiman avauksena Oulussa odottavaan opetustehtävään. Mielenkiintoinen on myös viestikapulan kulku, miten
Reiman avauspuheenvuoronaan kertaaman Sant’Elian voimakkaan tulevaisuuspainotteisesta julistuksesta kehkeytyi nuoren kuulijakunnan mielissä arkkitehtuurin kielioppi etsimään inspiraatiota

tuurikeskusteluille avautui Vasabladetissa, joka jo 1980 sai Safa-palkinnon. Reipasta ropinaa käy
lehdessä 1981, jolloin nuoret rakennustaiteilijat Pietilää puolustaessaan samalla antoivat kyytiä
kymmenen vuoden takaisille nuorille radikaaleille, helsinkiläisen sisärenkaan konstruktivisteille,
Olof Hanssonin mukaan arkkitehtuuristalinisteille.
“Varför är den !nländska arkitekturdiskussionen sz fastlzst som den är och

regionaalisesta menneisyydestä, !ktiona jota ei koskaan ollut. Niin tai näin, Pietilän kuusi vuotta

varför blir alla försök att fz igzng en mera öppen diskussion snabbt avvisade av

Oulussa jättivät syviä henkisiä jälkiä. Innostuneet opiskelijat halusivat näkyvästi seurata kunni-

en liten grupp helsingforsiska inreringare tillhörande den ideologiskt styrande

oitetun opettajan jälkeä ja vetosivat esikuvaansa myös yhteyksissä, joihin esikuva itse halusi pitää

och ställande arkitekturstilen?”

etäisyyttä.

En arkitektstuderande säger att Reima Pietilä konsekvent gjorts till den !nländska arkitekturens pellejöns som man menar att man helt enkelt inte skall

Pietilän Oulun vuosien päättymisestä alkaa viesti kulkea syyskauden 1978 lopulla. Onko

ta pz allvar. Studerar man förbundets of!ciella sprzkrör och ansikte utzt, Finsk

kysymyksessä jonkinlainen protesti ja mitä vastaan? Tätä voi arvioida vaikka Helsingin Sanomissa

arkitekturtidskrift, kan man ocksz se hur lzgt Pietilä hzlls där. Hans artiklar är

näkyvästi julkaistussa haastattelussa, jonka mukaan Pietilä haluaa tehdä tilaa nuoremmille. 7

i allmänhet “nedredigerade” med smz rubriker och smz bilder och !nns ofta

”Ennen lähtöään Pietilä haluaa julistaa keskustelun alan opetuksesta ja jättää testamenttinsa ark-

lzngt bak i tidningen.”

kitehtuurin seisovasta vedestä, joka on jäädyttämässä myös opetuksen nollapisteen alapuolelle.”

En mästare som Reima Pietilä hzlls konsekvent väldigt lzgt i denna tidskrift och

Haastateltava kantaa huolta opiskelijoiden tulevaisuudesta, joka ”painaa hyvien nuorten hartiat

hans banbrytande arbete i Tammerforsförstaden Hervanta skyf"as undan lzngt

lysyyn. Mitään luovaa ei synny....Kun he laativat harjoitustöitä, heillä on mielessään mörkö, tuo

bak i tidningen med smz rubriker och nästan frimärksstora bilder medan olika
!loso!ska och psykologiska nonsenstexter ges ett stort utrymme.

mielikuvitukseton tilaaja joka kahlitsee heidät.”
Pietilä jatkaa: ” 60-luvun opiskelijat olivat jollakin tavoin ’hulluja’. Nämä nykyiset taas
ihmeellisellä tavalla pehmennetty sukupolvi. He tyytyvät laatimaan laatikoita vanhan mallin mukaan.” Hänen mielestään opiskelijat ovat liian helposti manipuloitavissa. He saavat paljon tietoa
mutta eivät pysty käyttämään sitä hyväksi, vaan mieluummin kopioivat ulkomaisista lehdistä. He
eivät usko suomalaiseen arkkitehtuuriin.
Lähtökuoppiaan kaivava opettaja antaa haastattelussa myös tunnustusta todeten, että

Sekä valtakunnallisissa että maakuntalehdissä avautui 80-luvulle tultaessa vertaistaan
hakeva arkkitehtuurikeskustelu. Eräänä herätteenä oli arkkitehtuurin laatikkolinjan kritiikki,
näkyvinä mausteina myös helsinkiläiset ajankohtaisuudet, kuten arkkitehtiliiton vaatima ja
kaupungin johdon vastustama Helsingin keskustakilpailu ja räväkkä taistelu Linnanmäelle kaavaillusta liki satametrisestä Helsinki-tornista. Reima Pietilä osallistui vahvoilla kannanotoilla kaikkiin
näihin teemoihin.

Oulun koulun oppilaat olivat hyvin menestyneet kilpailuissa. ”Heillä oli mahdollisuus opiskella

KIELEN KIELTÄ

rauhallisesti silloin, kun Otaniemessä riepoivat kaikenlaiset virtaukset. Oulussa oli myös hu-

Pauline von Bonsdorff kosketteli konferenssissa Pietilän kahta kieltä, ainekieltä ja muo-

maanisempi vire, joka johtuu Aallon perinteen arvostamisesta.”

tokieltä. Hän toi mukaan myös runon kielen, mm. Gaston Bachelard’in teksteihin viitaten

Kuin opiskelijoiden vastauksena luovuushaasteeseen Oulun koulu-ryhmittymä tiivistyi

(Poetics of space). Tässä yhteydessä ei voi sivuuttaa kielen kieltä. Reima Pietilä käytti vahvaa ja

1980-luvulle tultaessa, jolloin Pietilän kuusi Oulun vuotta jo olivat ohi. Eräs puhetorvi arkkiteh-

omaehtoista kieltä, suomeksi ja englanniksi. Koska kielet nojaavat yhteiseen sopimukseen, tuot-
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Yllä olen kirjannut hajanaisia sirpaleita omasta Pietilä- mosaiikistani, mieleen juolahduksia

taa pitkälle viety luovuus myös omia ongelmiaan, vaikkapa tekstejä muille kielille käännettäessä.
Malliksi pari lausetta Pietilän opetusmonisteesta:
~ rakennus on ympäristöjen monikerto ja ympäristö puolestaan tilatapahtumien

Pietilä –konferenssista marraskuun lopulla 2005, jossa istuin puheenvuorojen jakajan tehtävässä
ja esitysten edetessä annoin muistumien virrata.

moneus
~ moneus on poikaa

Ja vieressä sama kolmannella kotimaisella:
~ building is a multiform of environments so also an environment is a multiform
of spatial events

Rakennustaiteen seura teki merkittävän kulttuuriteon organisoidessaan Pietilä-konferenssin. Tilaisuuden tuottamasta aineistosta koostuvaa raporttia odotellessani olen jälkilukemisena lähtenyt kertaamaan Pietilä-tekstejä ja antanut myös tilaa henkilökohtaisten kontaktien
muistoille. Samalla olen tajunnut, miten paljon opittavaa meillä vielä olisi Raili ja Reima Pietilän
ajatuksista ja töistä.
Pietilä-tutkimuksessa on nyt aika siirtyä syventäviin opintoihin.

~ multiplicity is great

MUODON ETYMOLOGIASTA

Martin Heidegger nojasi mielellään etymologioihin ja toi pohdintamme piiriin useitakin

Jätän loppusanat Reima Pietilälle ajalta, jolloin hän tähysi tulevaisuuteen, jota hän henkilö-

arkkitehtuuriin liittyviä kielen kehitysketjuja. Olkoon esimerkkinä tästä vaikkapa varhaisgermaaninen verbi ”buan”, josta Heidegger johdatteli pitkän rivin asumiseen, olemiseen, viljelemi-

kohtaisesti ei ollut koskaan näkemässä.
Minusta tuntuu että kone muuttuu eniten sitten asuminen ja liikenne sekä va-

seen ja rakentamiseen liittyvää sanastoa.

paa-aika. Käsitteinä ne ’vanhettuvat’ eniten.

Pietilän kiinnostus etymologiaan johtaa myös vähemmän avatuille urille. Hän kirjoittaa

Jos arkkitehtuurin on seurattava noita monia muuttujia, niin kuinka se voi olla

esimerkiksi otsikolla: Moderni kehitys monentuu 8

uskottavasti, luotettavasti rationaalista! Ellei pelisääntöjä muuteta nykyisestä

Vielä 60- 70 luvulla urautumisen uhalla ajateltiin, ”tästä ura urkeaa” (vrt sana

poikkeavasti, niin etteivät tietyt seurailut törmäile toisiinsa.

’urakka’ tai kuutin, hylkeen poikasen lumeen kaivama käytävä, Suursaaren, Virolahden murre ktso Suomenkielen etymologinen sanakirja; sivu 1545; Suomal.ugr.

Sullivanin ”Form follows function” ei ole kai ollut pitkään aikaan ’ymmärrettävää

seura, Helsinki 1975)

kieltä’. Modernilla muodolla ei ole koskaan ollutkaan etymologiaa, muotojen
merkitysteoriaa! 9

Teksti jatkuu piirroksella modernin kehityksen vesakkomaisuudesta.Välillä palataan kuutin
viileään vaellukseen.

1 Alkusanat kirjassa Malcolm Quantrill: Finnish Architecture

aikaisemmin julkaistu Le Carré Bleu-lehdessä. Käännös

and the Modernist Tradition, 1995 E&FN SPON London

englannista MKM.

2 J.M.Richards: a guide to Finnish architecture,

6 Umbro Apollonio: Antonio Sant’Elia, 1958, Il Balcone

1966 Hugh Evelyn Ltd London

Milano; s. 35-36

3 Roger Connah: Writing Architecture,

7 Toimittaja Marja Salmela otsikoi ”Reima Pietilä: On aika

Jollakin noista 3.sta voisi yrittää. Aluksi on helpompaa yrittää kuvin; piilokuvin ja

1989 Rakennuskirja Oy, Helsinki

puhua arkkitehtuurista. Ympäristön laatikkolinja ei kelpaa

havaintokuvin; ’Kyllä se siitä’ - tavalla.

4 Kommentointia ”Kaikki on jo sanottu?” – otsikoidun

90-luvulla” Helsingin Sanomat 21.11.1978

Sinisen paperini johdosta, kirje Matti K. Mäkiselle 2.12.1988

8 Kirje Matti K. Mäkiselle 22.11.1988, julkaisematon

5 Kts. Roger Connahin ar viointi ”Il Labirinto dei Sabba”

9 Kirjeestä Matti K. Mäkiselle 2.12.1988

”Onko aika keskustella? Miten ajatus suomalaisesta arkkitehtuurista muhii? Regionaali idea, mutta kolmesti! Globaalisesti, historiallisesti, perusmodernisti.

Tuli vaikeita ongelmia – mutta urateoria auttaa. – Ura? Kuutin ryömittävä lumitunneli kotiavannolle ja siihen takaisin – ei siis progressiivinen, mutta funktionaalinen toki riittämiin.”
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italialaisen Carmine Benincasan kirjasta, joka Connahin
mukaan on ensimmäinen maailmassa julkaistu kirja Pietilän

(kirjetekstien kieliasu on välimerkkeineen ym. piir teineen

töistä ja ajatuksista. a/arkkitehtiopiskelija 2-3/81 Otaniemi,

Pietilän alkuperäistekstistä).
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Re i ma P ie ti lä

PURE A RC HITECTURE *
* RP’s personal lecture notes (with his later add-ins) for the seminar directed
by him at the Jyväskylä Summer Arts Festival, July 4-10, 1965, Jyväskylä, Finland
Notes recompiled by Jorma Mänty from separately, later and limitedly distributed parts of mimeographed text and tables. Obvious illegible or unclear passages of the text have been proofread and corrected by Gareth Grif!ths and
Jorma Mänty, April 2005.

INTRODUCTORY REMARKS

We are architects, professionals or students, never mind.
Architecture is our medium, we move easily within it, we prefer
it, we feel steady – the outsiders are insecure, unbalanced in our
sphere, in our !eld of activity. In this seminar, we are moving all
over the !eld of architecture, within the “interplay of forces”.
The !eld of forces is present, it moves, it rami!es the past. The protuberance penetrates to the time before us. The !eld of dynamics,
the society in architecture, the common realm of all our seminars.
Designed material: architecture.
Designed immaterial: society.
Intimate ones, less intimate ones, in"uence us: the !eld of architecture, the !eld of all phenomena in"uencing architecture, truly, possibly.

We move into this reality; it is this: we settle the fate of our architecture, our culture, circumstances and conditions, hopes and terrors, inclinations, disinclinations, traits and trends.
We are inside of this medium; architecture is no more a library of illustrated books. The best
documentation is not enough. This is not a compilation, this is analysis, no matter how vague
Illustrations on pages 102-124
from the RP`s lecture notes
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or how fragmentary. This is a deliberate attempt to give structure to something that really is
differentiating and integrating.
11 3

I have listed here 12 trends, and I have named them as best as I could – but never mind, this is not

It should be de!ned before we start going through the list of architectures.

a learned dissertation. This is a seminar for problem !nding – if there is any problem. We know

This word has a content for us, because our seminar is for !nding questions.

anyhow, we can !nd the proper gist, a name is only a random sign.

It is a clue word in a special sense.

The question may be, here, more valuable than the answer and everyone has his way to ask, and

Pure: to be explicit, to try to qualify to be analytical, methodical, consequential, selective.

some way to !nd the answer is valid.
This is a showroom of ideas.
Is it dangerous to have an open door exposure of such speculative art? You know, we architects
are so allergic to ideas. Or is it so, on the contrary, that we are grown-ups, we don’t approach
softly. In one way we are weak. We are either broad-minded or too narrow-minded; or what is
worse, both at the same time.
We think, e.g.: “All is architecture; it IS.” The most general principles of nature and laws of universal order are the very principles of architecture.
And the architectural structure is perceptible anywhere in the reality. But in contradiction to this
we claim: “only these or only those phenomena are architecture”. Or we admit that there are
many rules of order, but exactly just these few happen to be architectural laws.
How, then, are they extracted from the unsurpassable amount of past human vision?

List of architectures:
Note the arrows: trends to interact with or to in"uence other directions.
Note that now, two weeks after the seminar, I am rewriting my lecture notes, and I am free to
make additions and corrections to my verbal account.
You may remember that I !rst called the architecture No 1, “Moral Formal•ism”, but, because the
seminar was to become a bit too moral, next day I
changed the name to “Formal Purism”.
Moreover, “formalism” has so negative a "avour in
the talk of architects I know that the concept does
not !t into this context.
FORMAL PURISM

In other words, architecture and the universe are almost one, substantially.
Do I think in this way? Not exactly, but, I think the !eld of architectural dynamics has stayed

“Less is more”.

almost unchanged.

The saying of Mies expresses one idea of this purism.
The minimum of formal means is valued highest

Please notice the concept of “pure”.

(Economy in general has a high social status.)

This attribute has a strong social appeal to architects: the breakthrough of the Modern Movement

Neoplasticism and Purism of the 1920s.

in the 1920s, the brilliant early manifestations of new ideas, the long periods of regression in the

Bauhaus teaching, e.g. the approach of Kandinsky.

1930s and 1940s.

Trends in Finland: continuation of the ideas of the Mod-

Or, architecture as high-standard design, architects as disinterested quali!ed designers, in contrast

ern Movement of the 1920s.

to pro!t-gaining design, to commercial enterprises of design. As professionals we are very af-

In the beginning of the 1950s: Rewell, Petäjä, Eerikäinen (the competition for the Palace of!ce

fected: when we hear this word, we become moralists.

building. Later: Toivo Korhonen (YKK, e.g., Social Sciences Institute in Tampere ). Professor

“Pure”, the most moral word in the world. Conceptually overloaded. Several dictionary interpre-

Aulis Blomstedt, the main !gure of the movement: theoretical surveys in the numerics of archi-

tations: clear, simple, original, genuine; virgin, highly moral, uninterested, uncorrupted; absolute,

tecture, giving a positive meaning to the concept of “formalism”.

perfect, unmixed quality; unapplied, theoretical.
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THESES:

PURISM OF CULTURAL CONFORMITY

- architecture conceived as independent formal structure

Our general theme has been Society in Architecture. Then the analyses of the character of tra-

- co-ordination of all the content of architecture by a consequent formal system

ditionality and the in"uence of static social factors on architecture are related to our seminar.

- the valid criteria of architecture can be derived only by conceiving of architecture as a pure

Prototypes: the Japanese culture is an integrated unity; the habits, institutions, and architectural

formal whole

forms interact and organise all social behaviour.

But what is it to be that kind of a whole?
How can any formal criteria be related to the other usual criteria of architectural form?
To social, technical, economical, and functional criteria?
Theory starts with questions.
There is the necessity to construct theories, more comprehensive structures:
- really quali!ed systems of models, models of architecture
- the formal surveys may develop a special axiomatic set; this could be analoguous to certain
systems in the visual arts
- a new theory of composition will be derived
- new architectural solutions will result when a theory is applied.
We are here examining systems which have certain analogues to pure formal constructions. The
rules of composition function as formal means in symbolic logic. The scope of these theories is,
however, limited, compared with scienti!c theories in general, which possibly could !nd applications in architecture, or which could give impulses to new analogous theories.

The upper part of the following table is freely compiled according to the seminar lecture by
Paavo Koli, professor at Oulu University.
These features are particular to Finns living in a rural, static, society. This kind of man is still
prevalent in Finland. The urbanization of our culture has not yet changed the traditional pattern of behaviour.You can still see these !gures, archetypal Finns of our old mythical tales
Kalevala (Väinämöinen, Joukahainen, Ilmarinen) move and act in towns and in the countryside.
The lower part of the table shows analogical architectural character proper to the present day
Finnish architecture.
Clue ideas:
- architecture is analoguous model to social
hierarchy,
- architecture is the Highest Form materialised
and objecti!ed,
- the Highest Form and the Highest Order

I think that formal purism cannot develop effectively enough if it continuously stays in the hands

generate the Highest Good,

of our profession. I hold the opinion that we architects alone are capable enough to develop our

- their relations are unchangeable,

theoretical discoveries without severe crises and wasting time.
There is the danger that our theories would soon get petri!ed into stiff doctrines, or be worn
to clumsy rules of thumb. To avoid pitfalls and to induce valid and fruitful survey methods, the
means of scienti!c processing should be employed. There would exist a permanent interchange
of ideas and a team work between young theorist architects and scientists. I don’t say that these
scientists should be occupied in so-called pure sciences. I believe that communication would be
more fruitful if they were recruited from applied philosophical or mathematical sciences.
116

In traditional cultures the kinds of formations
maintain, e.g., the conception of the absolute
form. Architecture is a tightly !tting suit on
the ceremonial way of life. The idea of complete harmony is simultaneously the expression of extreme discipline and compulsion.
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Society in Architecture: inside this conformist hierarchy the things become more valuable

architect’s brain in special institutes: let it be the

than man. The objects function as comprehended symbolic entities, stabilising the cult, and

academy, high school or public school.

originating the real meaning of the world. Architecture is the Supreme Art of the Mother of

The dualistic controversy re"ects in similar ways in

Arts. Within a culture only conforming expressions are valid. Plausible ethics of unity become

verbal and nonverbal constructs. Archaic cosmol-

distorted into inhuman practices by a totalitarian government. The architecture of Nazism and

ogy produced a set of abstract formations, labelled

Stalinism are modern versions of conformism. Neoformalistic architecture can break out now,

and classi!ed by language. I can simply suggest that

and also in the future, as a visible symptom of this trend.

please try and study the writings of Mies, Lloyd

THE MORAL OF FORM.

You have here two kinds of tokens: signs and words. The signs are in groups of three, so also

Wright, or Kahn: you can discern how eagerly the
mind is clasping the ancient body of learning.

the words. These signs are alphabets of a nonverbal language of architecture. These words are

However, this is not a seminar that thoroughly analy-

social attributes or meanings conventionally given a elementary con!gurations of architecture,

ses our professional verbal habits, our existing social
and cultural con!nements. Our errors and illusions,
or our opinions that there should prevail a congruence of meaning and form, etc. Let the social scientists prepare a survey of the architect’s
set of cultural relations. Perhaps they can !nd out what is the satisfying truth of architecture.
Perhaps they could help us to see what are the most paradoxical moments in our professional
attitudes, our worst inhibitions, which still block channels between society and architecture.
Perhaps society has already cleared the barriers which, at this moment, prevent architecture
from creating new and valid references.
Therefore, I have added the third group of signs and word characters. What is III? It simply
means that we have the possibility to do otherwise. Then, why not do it? But how to keep
alive the strong feed-line from the old thinking to a new one?
PURISM OF IDEAL FORM

What is this kind of form? I like to give two different de!nitions in this connection:
rational and irrational. (You could recognize that I am teaching so clearly and convincingly!). I

- Ideal form 1: The most perfect type and case of form; it is always a special event and special

could still add: there does not exist any so-called “third possibility”. It is inconsequent, super"u-

reality

ous, and without practical value.

- Ideal form 2: An abstract or general type, model, scheme, or any other formal structure

But I choose to state: we thus are educated to conceive. This system is installed in every

without the attribute of perfection.
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The latter is a pure theoretical formation and cannot get built. The former is of interest. I

1S H(54ite5tu(e o% 4ie(a(54i5 o()e(

suppose it would become a manifest trend in architecture of our days. It would develop a new
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‘ism’. (It is quite possible that a special case can be a general case, e.g.Volkswagen).

Architecture is divided in two, and inconsistency prevails. Does architecture so precisely agree

But how can we !nd the most perfect case form in the art of building? How can we !nd such

with empirical determination? An answer to this question depends on our cultural viewpoint.

an architectural design that holds its validity in all circumstances, on all latitudes, in all regions,

A psychological balance of forces or a vision of the optimum use of cultural potentialities is

and in all provinces of our world? It surely would be a very good form and a very useful form. (I

perhaps a more creative approach in every phase of development than a stiff-necked decision

realise the Volkswagen form as mentally imperfect, too anxious, and too introvert a design.)

attitude. The fate and conduct of architecture is analogous to the visual arts. Those cultural

This form should be mentally a generally acceptable form. Is it the function of UIA or UNESCO

phenomena prognosticating all other ones, with the utmost sensibility they will result in their

to institute special committees to survey and to prepare this form? Or could it be more rea-

conclusions. Please, let us give them space to act.

sonable to entrust the job to a single person? Mies van der Rohe, e.g., would get the full power
to create it? Mies could then decide independently, what would be the valid architectural idea
and starting point. He could do all the basic selections. He could de!ne what formal references
were adequate enough. He could derive methods or systems to develop form. He also had to
!nd criteria to determine when any form is ideal and when not. He had to invent ideas how
elementary compositions form more compound structures or completed architectural entities.
But how is it? Is he really trying to do so? He has been at work a long time already, from 1925
to 1965. Perhaps he has not quite succeeded so much, however, that we can see that the conception of the ideal perfection of architecture is not senseless.
TREND OF EMPIRICISM

The amount of empirical data produced by different natural sciences, and sciences related to
them, grow much more rapidly than technique and application. In architecture, I believe the
gap is alarming already. How to !ll it? With a series of intermediate surveys? Forty or !fty applicative, semi-technical surveys should be started immediately in addition to a reorganisation
of the existing ones. But how to program this comprehensive reformation? How to educate
architects to pro!t from surveys? How to bring them to use analogous approach techniques
or methods necessary to the empirical research? How could we understand the nature of
scienti!c knowledge? How would the new and urgent environmental factors get alert and
truthful observers among us and competent interpreters?
Data and money are needed before we have proper foundations laid for the empirical archi-

Environment and man.

tecture, to this future important trend. I think several new theoretical structures will come

All the !eld of empirical experience.

with it. Our actual conception of organic architecture and of the organic structure of architec-

All empirical scienti!c knowledge or data.

ture is vague and intuitive. An architectural whole, as a functional or behaving organism, should

How to proceed from empirical reality to architectural solutions?
How to exploit and apply data of natural sciences. Of which ones and what of them?
I see that we have here more questions and few answers. And any statement concerning these

be newly surveyed and analysed.
New morphological analyses of geographical and demographic relevancies applied to town and
country planning is intermediate to the study of humanistic and natural sciences.

problems would illustrate the well-established discrepancy of humanistic and natural sciences.

TREND OF PRAGMATISM

In architecture, we have an analogous paradoxical situation. We could characterise it as a

There is a group of interacting traits that I have here collected under the headline “pragma-

dualism of:

tism”. Common to all of them, an operation with complex real unities, situations, data and
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means; and above all, the domination of instrumental values.

The reasoning declines into trivialities. We see that purposes are taboos, somehow, and the

Louis Sullivan’s epigram, “form follows function” is an architect’s viewpoint concerning these ideas

ways and means by which we strive to realise them are so very true – or are they not?

that were already permeating the atmosphere around him when he started his new building.
In 1878 C. S. Peirce had published his “How to Make our Ideas Clear”, and the ideological structure of philosophical pragmatism then took shape.
In Finland, I suppose, Alvar Aalto has, during forty years, followed and developed these trends with
continuous success. The best proof of the living force and fruitfulness of them is his own professional planning approach where the idea, “every problem has its own architectural solution”,
functions brilliantly. Mr. Aalto has never been misled to de!ne with direct abstract terms what
architecture is. When asked, he could perhaps simply note: “Architecture? That is building.” Or:
“Only 5€ of buildings constructed in our country are architecture.”
As in political and social life, the rules of conduct become heavily loaded verbal missiles, so also in
the !eld of building.

CULTURE OF DEVICE

I have had dif!culties in naming it. It is so tremendous. It is a monster with two dozen heads
and with hundreds of legs, and it moves. It moves in order to move us.
The mechanical graciousness of its members. Its behaviour is more ingenious than ours, we
like it, so we go after it. Machines like living beings are managed by men like machines.
Digital computers, electronic tooling, programmed processing spoons, spoons, spoons, a fork,
Ilmari Tapiovaara had lectured.
This is not what I intended to say, but I cannot do without it. To do without all these gadgets
and devices, here are some of them: articles for everyone, for every use, every day.
It is just here when things become articles.
What is the archetype of the thing?

- Only experience and proved methods count, not paper ideas.
- An architectural solution is always a compromise, but good compromises are shortcuts to good

I ask, what is a thing? I am not sure. My mother tongue is Finnish; I open my Universal

architecture.

English Dictionary:

- Personal dominance and authority is the only way to preserve architectural wholeness.

THING:

- Common sense preconceptions and abstract motivations bring architecture to deadline.

Old English. Middle English, … Old Saxon, Old Norse, Old High German, ‘ding’.

In a pragmatic view we could restore the Sullivanian thesis, “The only valid criteria of form is, ‘how

The old meanings included those of “object”, “action”, “event”, “condition”, “meeting”; cognate

the form serves’”. It should not be mixed with the more direct rule or principle of maximum

with Old English ‘thingian’, “to determinate, settle, arrange”; perhaps connected with Gothic

usefulness.

‘theihs’, “time, season”, and ‘theihan’, “to advance, thrive”, from Germanic base ‘thingch’; Aryan

Maximum selections: the forms that do the same services are equivalent.

‘tenkkw’ ……

What is “function”?

This is one of those words most highly pregnant with meaning.

- A structural whole of services. I say, here, structural, I don’t say organic.) “Structural” depends on

Any object that exists or is thought to exist: whatever is conceived of as a separate object of

organisation.

thought, fact, idea; …

- The “whole”: a set of parts proportioned and adjusted according to the serving organisation.

I see it is a curious thing, somewhere between real and dreamed. The thing of a dictionary. But

- “Service”: the human purpose of building.

the vision is here. The primordial meetings, when the in unarticulated cosmos around man be-

- “Human”: all practical activity.

gan to take design. The density of meanings surrounding the word ‘thing’ is immense, I cannot

- “Practical”: all that serves human purposes.
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get through it, but I should, from the past to this moment, from the present to the future.
12 3

I remember Seppuku. The !lm ‘Harakiri’ by Kobayashi, taught me that actions can be things and

THE FUTURE OF ARCHITECTURE:

things are compound events.

Le Corbusier has once coined the phrase “machine for living”. Now it is a complete ap-

In the socio-drama of traditional culture things are, many times, actors, men spectators.

paratus of machine organs, machine-controlled, moving slowly, monstruously, in a foreign

The thing is the material coef!cient of culture: revered, cared for, worshipped, cherished.

planetary landscape. In the atmosphere of earthly mild airy light, humanly warm things like

All our devotion, attention and homage is paid to objects. To the objects of a cult.

ourselves can seem more friendly. If we like to have it so.

In a new world of science !ction, on a remote unknown planet the symbioses of man and
machine is perfect.
Two books to appear, “How to Live with Machines” and “How to Keep The Nature of Things”.
MAaIMS OF CULTURE:

SYNCHRETIST’S VIEW

Prevalent view, the most important, the most in"uential, the popular, the popular trend of
modern architecture, the nine-tenths of it. The host of educational ideas. Thechnical institute education of architects. Idea of technological culture, compiled culture.

- There is thorough, meaningful structure in any material whole. It is.

Architecture: application !eld of applied technical knowledge.

- Architecture is !ction. It is not architecture that designates our real environment, but objects.

Architecture: marriage of principles of eternal beauty and up-to-date technical data.

- Objects only can in"uence sensibly as acting elements.

Architecture: standard set of standard !ttings, ready-made modular sets of squares col-

- Objects only communicate, objects are meanings, messages.

oured in normal tone sets, elements of doors and windows, window elements in doors of

- Objects are meaningful sets as sentences in the language of culture.

door-windows, insides, outsides in and out of doors, a very impressive work of art.

Architecture is the syntax of culture. Is there any syntax? Certainly, there are many of them in

The role of architect, to explain why he will have it so. Educated architecture 1935 - 1965.

function. I think architecture exists. Architecture is a society of things and devices.

Why does the architect learn so little after school? Theory and practice are so excellently

A social group of devices, house, a really nitrifying design. A space housing families of objects,

related that they are almost the same.

house is a garden, architecture, hortus siccus. A sheltering enclosure surrounds all, an articulated space, immaterial form.
In material form there are only objects, articles, or things, gadgets and arti!ces, devices and
items, !ttings and inventions. Slabs, posts and beams, "oors, chairs or tables, are equivalent

Syncretist credo I:
There was once an excellent theory of architecture. Formerly, theory was possible, formerly it was useful; today it is otherwise, today any theory of architecture is very dangerous.

parts. Their groupings can vary and move limitlessly. With in!nite accuracy (with all their objec-

Syncretist credo II:

tivity), they follow the life functions of individual and social man. Depending on the change of

The architect is a magic man of architectural composition. An analysis of composition is

role parts are added and removed.

hardly possible. Architectural composition has always a value in itself. It is an indivisible

PSYCHOLOGY OF THE BEHAVING THING:

- Objects are extrovert or introvert, interacting and isolating. We are involved in planning and
designing according to their needs.
- Standardisation means to accommodate devices.
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entity. It is secretion of an authoritative personality. Quality of composition is a professional
taboo.
Syncretist credo III:
Formalism: all puristic or ideologially identi!able trends. Syncretic functionalism; be always
12 5

genuine, put together whatever; however, let people see how it is and what it is. Earnestness

trust only my instincts and faculties to !nd a way I follow after some vague inclinations in

before all and taste.

my mind with utmost alertness. I will !nd the course somehow. Now I am advancing, I am

Architecture, the display window of social status, architecture for everybody.
TREND TO SYNTHESES

penetrating boldly into the unknown, something in myself prepares to retreat. But it functions. My insight develops. I begin to see the intrinsic design of it. The inherent relations
are already integrating. The separate elements unite into complete ones. My real intention

How to !nd an architectural solution? What kind of solution?

has found true meaning in this form. I have it now. I have come to my synthesis. Perhaps it

- The solution that is the true symbol of our time?

is mine alone. Perhaps it is more; more constant than my intentions were. But the story of

- Which embodies the spirit of our era?

how I came to it is all my own. There is no consequence in it. But if I could give you a clue

- Or gives the real meaning to the ethos of the modern society?

you Yourself would probably, intuitively !nd how it was.

- Where the humanistic vision has been brought to syntheses, and our intuitive discoveries
resulted in a full-"edged work of art?

Here come clues:
- Truth, principle, idea, organic, original, intrinsic, inherent nature of Frank Lloyd Wright, Spirit

You understand what I mean? In spite of my old-fashioned phrasing?

of Mies,

Even if I use a forbidden language? And use so bad utterances?

- Functional, rational inducible Corbu,

The empiric school of architects and young natural scientists now become angry with me. Be-

- Coordinator and common denomination Gropius,

cause of my scholastic, Cartesian, dialect. They say I have an Aristotelian petri!ed soul. That I am

- Organic humanist Aalto.

an out-of-date fellow. Because I am mixing old and new in a dubious way. Because my thought is

The architect’s verbal and nonverbal expression, how are these related? I believe the prob-

no longer clear. Thus, I am an impurist architect. A very bad one.

lem is intangible to us. We cannot construct the logical junctions of words and deeds. But

What to do? How is it? Should I excuse myself for my error? Should I say that maybe you do
not see that this is a seminar, and try to smile perplexedly?
No. I don’t joke, I am only just objective.You think you are progressive, and I am conservative,
if not purely reactionary, If I speak of spirit, of truths or other “underlying principles”.You think
you are superior to me if you know “spirit” came !rst to “mind”, and mind came then to some
as “sensory base of responses”, etc. If I should mind it? But I mind just nothing about it. Simply,
I say what I have to say, and just how I will – according to my character and my mood. With all
my vigor, energy, and !re, if I am inspired. Life, vivacity, and sensitiveness, all are here now.
When I am groping my way towards a clear vision of the whole, I make again and again my

the common trend is discernable. Project and building are visible statements. The whole is
more than the sum of its parts, in architecture, beyond comparison.
See in Zodiac, Sydney Opera House by J‚rn Utzon, or what Kenzo Tange says of his Tokyo
Sport Hall.
When is there an architectural synthesis?
When apparently separate elements are united (no matter how intricate or invisible the
logic may be) to the harmonious whole. Synthesis by means of: painting and sculpture;
new constructions; materials; programming techniques; teamwork; … whatsoever? These
together and some of them.

tentative attempts to overcome these dif!culties, these many doubts and boding errors. I can
126
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METHOD OF DEVIATION

Here I have sketched the idea.

Even if we know our practice is saturated with these expressions. I think the function of
them is not well balanced in architecture. There is a technological theory of form, or idea
of form effecting architecture, that is confused and perplexed. How is pure architectural

The concept valued form means a form changeable by numerical operations. Problem. What to

form different from technological form? Can any form at one time be at its perceptual

do if an ideal form, de!ned in Purism of Ideal Form, does not function in all cases?

optimum and at its technological best?

If we have no powers to eliminate such improper cases?

And also be used?

If we must count exceptions. If we must declare deviations allowed.

Is the only way to pro!t from technological form, an easy going, one-sided application or

We are to accomodate the form, to make it modi!able. But how?

simply naive imitation?

So that the quality of the form, architectural or else, does not get lost. A sensibly accommodated

What to do when technological ideas and practice have overtaken, are overabundant.

form.

What is the architect’s affair in this world of industrialized building and rigorous standards?

If we try to be methodical we have to settle:

To try to be rational? Rational?

- the problem of deviation factors

What is the function of this concept in technique and architecture? It functions with all

- the problem of deviation limits

ordinary ways as in everyday life. Then, we have no use of it, or a bit, however.

- problems of linear or nonlinear measure deviations

When we are accepting the principle ‘every form must have a reason’ an architect should

- problems of perceptible deviation

always !nd some explanation for his design. If he does not !nd one, he must think this

- problems of coef!cients, e.g. the problem of how to

form is arbitrary and not valid architectural form, and it should be avoided. And he lets it

develop this theory to practical applications. Experi-

be so, with a slight frustration, certainly. Because there is no rational form without rational

ments, troubles, handicaps, few successes.

motivation. Because of his mischievous technique of reasoning.

The !eld is open for architects, or scientists, if architecture starts to become science.

(I think an architectural solution is never too rational; rational is always a positive quality,
but a solution is, e.g., poor, trivial, monotonous, because the chain of the internal relationship in not ingeniously organized; psychologically, it is not rational enough.)

METHOD OF OPTIMUM FORM

What is optimum?

There are surely three separate “rationals” at least, each pertaining to different planning

A point of practical value, the best suitable, perhaps?

processes:

How is optimum form different from normal form? If

- rational organization of functions, rational 1

the former is a rationally preferable form, the latter is determined by pure statistical preference.

- rational order of forms, rational 2

Standard = optimum + normal. Or the only available.

- rational application of techniques, rational 4.

Norm, standard, minimum dimension, optimum conditioning, optimising, maximum tolerance: e.g.:
technological concepts, well-established in the sciences of engineering. How is it in architecture?
128

Maybe there is a possibility to !nd some common architectural denominator to all these
usually isolated rational factors. Is this the idea of rationalism in architecture, or is this a
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commonsense idea of every architect, who is more ambitious in his approach? I suppose that

not my intention. It was to have an excursion, to move freely all over the !eld of architecture,

the rationalist’s view has one premise more, that is, there are certain formal denominators that

past and known, future and unknown.

make rational architecture different from all other architecture and, thus, also superior.

Why do I have a twelve-item list, not, e.g., seventeen numbers? Is there some meaning lying

It is possible that architectural rationalism has not yet laid its foundations in a proper way many

behind this honourable number? No, no additional meanings.

unsettled problems are lying in wait for opportunity to break up.

Only it happens that we are coming to the eleventh item. There are psychological moments in

The same goes for the so-called constructivism in architecture, which tries to found a com-

architecture as in a happening. In these realms we are touring now, there are no more clear

prehensive architectural theory that expresses validly our technological ideology and gives

directions or real landmarks or horizon to stop our eyes.

an answer to the main problem. How can we logically continue from technical premises to a

Instead of a steady line, there is a shivering distance of lights, as if in Medieval Limbo, a hem-

complete architectural work?

ming region between heaven and hell, to which the souls of unbaptized infants passed to

I see there is a considerable !eld of experimentation open to the younger generation that is

death.

more familiar with systematic approach: e.g. how to found “pure technical architecture”?

A place of neglected and forgotten things, pure or impure.

Would we evolve into it if we drive the use of optimums as design factors to the utmost con-

They (these two) are our only assistants to aid us in avoiding too hazardous rules in this ar-

clusions and if we can get exactly the same operation basis than, e.g., a construction engineer?

chitectural game. This aid would be of considerable value now, when we are to design a new

That is, we follow the rule: maximum quantity of optimum qualities. That is a clear idea, provid-

theory of form, particular to the sociological and psychological sciences. We are designing a

ed that intelligent optimums are used. In addition, a good result depends also on the intelligent

set of methods and means for our everyday practice. We examine to see if there is any use

selection between different possible optimums.

in that old theory of psychological wholes (Gestalt theory), if it is possible to found a new

There is, then, a necessity to have an intelligent program to control selection and application

design technique on the concept of approximate form.

processes, etc. Quite a well known idea. Perhaps, in principle, it is similar to that program

We scrutinize the traditional, anthropomorphic conceptions in architecture.

Alvar Aalto sketched about twenty years ago in his paper on “architectural standardization”.

An exponent of these surveys you can !nd in Le Carré Bleu 3/65. It is a little more classically

Perhaps there are new ideas grown in the meantime.

conceived study of Mr. Milos Zachystal. The new conceptions or theoretical formations of

SOCIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL TRENDS

I see you have soon just tired of this mosaic of traits and trends.You are surely frustrated,
I promise to tell you about pure architecture, or isolate some trends where this trait would
dominate or develop.
I have tried my best to be clear, but the structure of architecture is too complicated, too inter-

the psychological have nothing to do with classical theatre or classical roles and characters.
The layman attribute is changed totally. An architecture multi-shaped like human behaviour.
Psychologically valid individual architecture. A biopsychological theory of material shapes and
structures. A sociological theory of form: necessary and of much use, if properly constructed.
Presumably this is enough to give an idea.

related to overcome.

SCIENTIFIC TREND

If this had been considered a lesson of moral – how to catch the pure and how to avoid the

Mr. Aalto introduced our seminar of architecture bringing out the age-old controversy of the

impure form? I would have already concluded after the two !rst points of my list. But it was

rational and intuitive trends. We here feel the impact of these forces when we are discussing
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architecture in general terms.

A political balance in our minds.

Our assertions have distinctly a philosophical "avour.

We architects are somehow to overcome our professional verbal apathy. Our minds are

Our words and phrases come from some kind of a system of verbal abstraction, of a speci!c lan-

adjusted to the slogan truths, because our axiom is: perfect form conveys truth. (Truth trans-

guage. Of inducible beginnings.

mitters = architects). We are to observe our verbal behaviour and our nonverbal habits. We

Language, architectural hierarchy of preconceived meanings, reign of universals. We still believe, by

ourselves should settle the schisms from the ‘inside’, and open the lines of communication to

force of language, that science is opposed to art, or that practice is opposed to theory, in a very

other islands of culture. Do we have the capacity to initiate?

harmful way.

The question is urgent, it concerns architecture exclusively, not so much visual arts, painting

That they are originally separate, incompatible categories, that one denies the truth of another.

and sculpture. Do I mean that architecture is not properly a visual art also? I do almost, but I

We believe unconsciously that there are two sources of truth:

am-not yet sure. The gist is just here.

1. Intuition, vision, imagination, instinct, spontaneous

discovery, …

2. Reason, observation, scrutiny, logical operation, rational
thought, … Then there are two qualities of truth, purism of our intuitive behaviour demands to hold this old
classi!cation, by saying theory is dangerous. We will, in
addition, believe also in the third category that includes:
3. Practice, action, strategy, techniques, policy, skill, gov-

Today architecture strives to be an art more than at any time previous. It should be.
We argue vigorously, architecture is an art, and we protest we are to keep it as an art and we
are to bar corruption. We feel so uneasy, we are so heavily responsible at this moment.
We are terri!ed, now we speak silently of science, techniques or policy, now we become provocative, we attack our inside foes trying to uncover their designs. We are inhibited, because
we know, we don’t have the proper means to settle this problem.

ernment, … We say, theory and practice are different

The discussion is sometimes impassionated, sometimes plainly avoided. The tendency is, how-

things.

ever, justi!ed. Then the position of architecture as an indicative cultural current is menaced

In architecture we have then, Art, Techniques, and Sci-

frequently.

ence, three goddess systems, three classes of values,

Science is a label for the whole group of powers threatening our domain. Science sancti!es the

three closed circles, in our minds, in our topics, (but

attacks. There are many other sancti!ed weapons in active use, but science is more dangerous

not in our deeds, fortunately). We speak ponderously

– in the hands of architects, who are not yet experienced to handle the powerful conclusion

of the danger in specialization.

producing systems of Scienti!c research. Surveys and researches are social- validity winning

But we will, however, keep our don’t-touch-my-circles attitude. Our speech unveils us with its idealistic accent.

mechanisms, useful or harmful: all depends on how to feed them, what to give them to eat, the
product is a function of managing and material.
We are deliverers of material, there is our responsibility.

It reveals our preconceived idea of art, science and practice; everyone of them has its own deter-

But we should gain a better view of our own productive ground,

mined function, the very domain, and a balance prevails if the borders are well guarded.

What is the condition of our !elds now?
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We are to know its actual state, and to prepare prognoses of the probable development. Pre-

Ma l c ol m Qu a n t ri l l

pare surveys. Surveys of its factorial design. “Two currents” is my impulse sketch.
Surveys of approach methods, “From theory to practice”.

REI MA PI ETI LÄ : AN A LI EN PRESEN CE
IN H IS NATI VE LA ND

Surveys of analogies of architectural systems. Surveys of models of possible architectures: past,

existing, new ones. Surveys of application of scienti!c methods in architecture. Survey of theoretical approach and coordination. What are the means of general strategic operations? What
does it mean to forestall dangers?

It was the German playwright, Berthold Brecht, who !rst observed that “Die Finnen
Schweigen Zweisprach” - “The Finns are silent in two languages” (a reference to Finland’s two
of!cial - languages – both Finnish and Swedish). Although Reima Pietilä perfectly understood
the controls imposed on conversational freedom in Finland, he was unable to conform to
such arbitrary restrictions imposed on freedom of speech. While explaining the (ationale of his
design for the Finnish Pavilion at the 1958 Brussels World Fair, he seemingly already engaged
in a form of double-speak, telling the waiting journalists that his concept was Qot4 natu(al an)
intelle5tual at t4e same timeS
When Alvar Aalto chose the name for his land-locked boat at Muuratsalo, he took the
Latin slogan Nemo P(o:4eta in Pat(ia - No one is a P(o:4et in Wne7s W&n ?ount(=S But was Professor Aalto strictly honest about a lack of approbation he suffered in his own country at the
hands of fellow Finns? While Nemo P(o:4eta in Pat(ia was certainly the case for Pietilä, especially
between the mid-60s and the mid-70s, this still doesn’t really tell us much about his alienation
from Finnish society and the Pietiläs´ exclusion from the realm of Finnish culture during that
period.
THE NATURAL AND THE INTELLECTUAL

The concept of a natu(al an) intelle5tual matrix hardly represents the experiencial framework of the average Finn, who would surely discriminate between doing what comes natu(all=
rather than succumbing to a random intellectual urge. Of course there are Finns who would
protest that they are better able to solve abstract and mechanical problems when they are
naked and taking a sauna bath than when they are fully clothed. But such delusions may be
speedily dissolved in a couple of bottles of 6a:in Xulta.
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This would account for his rejection of Le Corbusier’s modular rigidity at much the same

Finnish Pavilion at the Brussels World Fair,
1956-1958

time – i.e. in the period 1962-69. Does it also suggest that, to some degree at least, Pietilä was
a follower of Alvar Aalto? I therefore asked him to what degree he might consider himself a
disciple of Aalto, in his persistent fragmentation of design elements, also Aalto’s )is5ontinuous
5ontinuit= and sense of incompleteness that linked fundamental Modernism to the vernacular
and other traditions? Pietilä answered:
“I am not a rationalist in that innocent 1920s positivistic way, neither in the
Way of Gropius … I am related very much to Aalto’s wandering way of approaching problems, letting them all rest at the bottom of one’s mind, appearing to meditate on something else instead of the actual problem itself. Perhaps,

I would like to begin by focusing on a little known example of natu(al Y intelle5tual activity

also, I am more conscious of applying an artistic approach towards making

in a New York gentleman’s club. On the walls of the dining room of this Club is a collection

architecture, and this may be the difference between Aalto and myself.”

of paintings, portraying various studies of the female nude. The pose of one young lady seems
ON LANGUAGE

to capture the spirit of being natu(al an) intelle5tual at t4e same time. While most of her body

With his 1(itinB H(54ite5tu(e (MIT, 1995), Roger Connah undertook a deep, almost

is natural enough, she continues to wear just one item of daily apparel – 4e( s:e5ta5les – projecting a more provocative sexuality than that conveyed by the artist’s rendering of her "esh.
Moreover, the aura of intelligence implied by her spectacles, the sense that this young woman
is not only a sex symbol but also a (ea)e(@ who with her focused stare cautions the onlooker
not to tou54 4e( unt4ouB4t%ul :a(tsS This particular nude offers intellectually erotic terrain beyond
the geographic limits of mere physical desire.
More than a century ago,Viennese author, Arthur Schnitzler, expressed the view that
“Form ist Nicht Nur Formalität”. Was Pietilä transmitting a similar message when he spoke
of a fusion of the natural with the intellectual? Almost a decade later, when he explained his
intentions for the Malmi Church project of 1967 he spoke of Zlite(al mo(:4oloB=T (as opposed to
Zmeta:4o(i5 mo(:4oloB=T), then he went on to invent a further category of natu(al Y intelle5tual
form in architecture, which he described as Zlan)-s4a:e a(54ite5tu(eTS Does Pietilä’s morphological canon advocate a 6ess-HQst(a5t, Go(e Natu(al Go)e(nism, for which Su9ikum:u housing clearly
serves as his :(ime e/am:le. Suvikumpu, although super!cially connected to and deriving from
)e Stijl@ is also indicative of Pietilä’s developing preference for a more natural (less aQst(a5t) form
of Modernism.
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exhaustive excavation of Pietilä’s doings and sayings. His intention was to plumb the depths of
the architect’s mind. As the architect’s amanuensis it might be thought that Connah had a better chance of understanding his Finnish Master than most of us. In my own case, for instance,
I can only claim a working relationship with Pietilä over the two decades from 1974 until his
death in 1993. On the other hand, it could be argued that Connah might have been more easily thrown off course by his day-to-day proximity to his suQje5t - or as Pietilä insisted ZoQje5tT.
Might not certain peculiarities intrude into the unraveling of Pietilä&e(k, perhaps adding further
layers to the already Byzantine geometry of Pietilä’s \eist&e(k? Furthermore, there are other
obstacles within Pietilä’s BiQels:(u54, hints of elusive concepts that remain inaccessibly buried
within the architect’s attempts to frame his a:oloBia :(o 9ita suaS The reference Cardinal John
Henry Newman is deliberate here, my purpose being to stress that Pietilä also underwent a
process of conversion – although in his case it was from the modularity of Le Corbusier and
Aulis Blomstedt towards the free-form and intelligent nature developed at Dipoli, in Kaleva
Church, in the New Delhi Embassy, all of which echo the freedom that Le Corbusier explored
in his Pilgrimage Chapel of Notre Dame des Hautes at Ronchamp. Le Corbusier’s earliest
13 7

work already hints at a search for freedom beyond the limitations and constraints of classical

Malmi Church, Helsinki.

order and its vocabulary but this exploration was cut short by a change of route as he sought a

Competition project 1967

new and modern theory of architecture. Pietilä enjoyed the account of John Henry Newman’s
reception into the Catholic Church by an Italian priest, Father Barbieri. The Italian cleric’s command of English was far from perfect: thus he rendered his favorite phrase - “Without Aait4 you
cannot be Sa9e)” - as ”Without AH?M you cannot be SIH]MO”. Pietilä loved to trace the use of
English puns, as we shall see.
I believe, that the feisty traces of Roger Connah’s Pietilä archaeology will continue to
make an imprint on our deliberations. It has become natu(al for me to !nd myself positioned

RECIPES

between Geiste( un) S54(eiQBe4il%e as I attempt to read Pietilä’s cartography and map my own
highways and byways through the landscape of his ideas. By comparing recordings of the
Spanish guitar master, Andres Segovia, with those of his gifted Australian pupil, John Williams,
a similar demonstration emerges. 14at is im:o(tant in 5lassi5al musi5 is not t4e non-uni%o(mit= o%
:e(%o(man5e o( :la=inB st=le@ Qut t4e e/:lo(ation@ t(anslation an) 5eleQ(ation o% su54 5om:ose(s as
^o4an SeQastian Ba54 o( Ae(nan)o So(S We now know this to have been the underlying intention
also of the great Canadian pianist, Glenn Gould, in his revolutionary recordings of keyboard
music by Bach and Beethoven, the earliest of which were made half a century ago.
Pietilä’s theoretical language is certainly unique, and like much 20th century theory not

We might view the harshness of the cultural climate in Helsinki as a form of punishment
for the Pietiläs and their dogged insistence upon being their eccentric selves. Even in my text
here you may detect a certain ambiguity when it comes to questions of singularity versus
plurality, whether it is more correct to speak of IIS work or of TIMIR work? In this context I
can only report that while I was writing Reima Pietilä` a(54ite5tu(e@ 5onte/t an) mo)e(nism@ in the
period 1981-1984, I suggested to Raili that the title for my book should be changed to read as:
RMIGH an) RHI6I PIMTI6a et 5ete(aS She threw up her hands to ward off my proposal, protesting: “Oh, no. That’s just his kind of architecture. It has nothing to do with me”. She went on to
insist that my title should include Reima’s name only.

readily accessible. In order to get close to that language, Connah coined the term archi-babble,
a sort of speech pattern that suggests childlike origins. Unlike baby-babble, however, Pietilä’s
rhythms and references are deceptively sophisticated, and often quite beyond the comprehension of well-educated, worldly adults, or professionals like ourselves. Pietilä was not at all

Armi Ratia, the founder of Ga(imekko arranged my !rst meeting with Reima Pietilä in
1960. Pietilä then invited me to contribute a piece to 6e ?a((< BleuS So began also my privileged
relationship with that provocative Master of Post-War Finnish architecture, Reima Pietilä and
his wife Raili.

worldly in the conventional sense. Rather, he was almost entirely other-worldly, possessing very
little in common with our regularized academic and intellectual worlds. In cartographic terms,
therefore, we have to accept that Pietilä’s ideas were characteristically “off the map”. Perhaps
it was because Pietilä held such tough, other-worldly convictions that he was able to survive
several harsh winters of Finnish critical abuse.

Reima and I, with help from Roger Connah, designed the basic layout for my !rst Pietilä
book on yellow sketch paper stretched around the kitchen walls of the Pietiläs’ Laivurinrinne
apartment. While Raili cheered us on, topping up our Koskenkorva and issuing promising
aromas from her stove-top, constructing a sort of culinary foreplay for the dishes she was conjuring up for our evening meal. After Reima’s departure from this built world, Raili con!dently
supervised the !nal details of the Finnish President’s Residence? It was Raili Pietilä, a commit-
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ted architect in her own right, who !nished the job. I was a proud member just a few years ago

5e:ts t4at Pietilä :(oje5te) %o( a(54ite5tu(e &e(e o:en to misun)e(stan)inB@ Qe5ause t4e= a::ea(e)

of a committee that successfully nominated Raili Pietilä for membership of the prestigious Col-

to suBBest t4at t4e(e &as a )is5(e:an5= Qet&een T4eo(= an) P(a5ti5eS The result was that the facile

lege of Honorary Fellows of the American Institute of Architects. Deservedly, Raili has joined

sign-oriented rationalists equated Pietilä with a kind of non-sensical verbalism, and that this

Reima on the roll of Honor Roll of that College.

coincided with the very moment when Gaston Bachelard was suffering similar attacks from

To eat with the Pietiläs always provided a provocative occasion. Two kinds of food were

traditionalist, establishment critics. Pietilä’s critics complained that his Theory did not match his

offered at the Pietilä’s table in Laivurinrinne: Aoo) %o( T4ouB4t and Basi5 Ainnis4 ReBional ?ook-

characteristic free-form approach, arguing that sign (siBni!e)) appeared to cancel out all logical

inB: the two experiences were not separated one from the other, and their combination might

methods. Therefore, they dismissed Pietilä’s ideas as failing on both counts, construing Pietilä’s

be described as a sort of edible version of ?(iti5al ReBionalism. I recall the time when Raili had

theory as some kind of anti-t4eo(=. But, as Connah reminds us the use of free-form approaches

wholeheartedly embraced a vegetarian diet. Neither Connah nor I have any enthusiasm for

in philosophical explorations and even poetry itself, were at that time still subject to what

vegetarian dishes, unless they are cunningly disguised by the spices of the Indian or Pakistani

amounted to censorship. Conventional criticism held that the basis for such techniques was

kitchens. So, we wanted in the politest, most sensitive way to bring our non-vegetarian orienta-

not only implausible but also offered little possibility of helping us solve creative problems in

tion to Raili’s attention. Suddenly one evening, Reima intuitively de!ned the dif!cult situation in

general or those of poetry in particular.

which we found ourselves, saying: “I can remember those times when we used to eat meat. And

RABBITS

in those days there was no problem with having our meetings. But now we no longer eat meat
there seems to be some dif!culty in meeting”.
The notion of ZNo meetinBs i% t4e(e is no meatT was typical of Reima’s keen eye for a pun
in the English language. But it meant much more than that, its primary intention was to con!rm
the necessity for architects to steadfastly resist the imposition of tyrannical rules that would
restrict or “corrupt” the OesiBn P(o5ess or, as he preferred to call it – OesiBn P(oB(ess. Reima
often reminded me that OesiBn P(oB(ess may take its origin from any source of inspiration,
any notion or idea whatsoever. He believed passionately that a OesiBn I)ea can originate from
any form or model; from any object or incident; from any metaphor or even from any poetic
reference; from any source that serves to fertilize a design “egg” within the human imagination,
generating in turn a “design recipe”.
With the invocation of a “recipe” Reima returned once again to the realm of food. He
several times told me how important it was for the Architect to be well-nourished. In this connection I remember one of his phrases: “If you starve the stomach it will complain, distracting
the imagination with its incessant growlings”. Connah has observed that, during the rather hazy

With little chance of succeeding on the surface, at the M()Bes54oss or ground level, the
Pietiläs had no alternative but to go Zun)e( B(oun)T, to enter as it were the free-range of space
and movement, and social intercourse we recognize in Lewis Carroll’s Hli5e in 1on)e(lan). Appropriately for Reima it is in such a suQte((anean &a((en that the rabbit assumes a constructive
role. Somewhere there, beneath the surface appearance of reality, we may discover the roots
of an alternative language, of a more complex non-apparent unorthodoxy. Such truth, because
of its nagging and uncompromising "exibility of exploration, cannot be tamed like that of a domesticated rabbit, and therefore its \eist pounds up and down an irregular warren, converting
his subversive homeland of labyrinthine passages into a realm of under-ground language. This
Pnte((i()is54s:(a54 spans beneath and beyond the restrictions imposed upon the tamed rabbit
that is con!ned by its hutch. Such a subterranean world is at once both a loose lattice of protective tunnels and an instrument whose taut strings are persistently plucked by the hind-legs
of our wild la:o(i)a laBomo(:4a. It is that wild, untamable rabbit we refer to here and not the
(aQi) (aQQit invented by Pietilä’s sternest critics in a manic state of intellectual paralysis. Perhaps
in the context of Finland’s urgeoning economy of the 1960s, and the rapid in"ation of Finnish

scientism that prevailed in Post-War Finland and elsewhere during the 1960s, t4e %o(mal 5on140
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Pietilä spoke neither of OesiBn Get4o)s, nor of OesiBn P(o5ess, rather the terms he used

middle-class values, rabbits might be viewed in the same category as the male contraceptive,
the condom. In other words it was some kind of delicacy, to be savored in the privacy of one’s

were OesiBn St(ateB= and OesiBn P(oB(ess. In 1983 Pietilä explained to me that the term “Meth-

home, but never to be mentioned in mixed company.

ods” implied the use of techniques in other words a lower order of intellectual activity than

Confronted by the problems of construction within the truly alien culture of India, Pietilä

that involved in design thinking. While “Process” seemed to be connected with food produc-

described the context of his Finnish Embassy building in New Delhi as “a Finnish island "oat-

tion – an obvious example being the manufacture of the tasteless, “processed” American

ing within the Indian Sub-Continent”. It is such !ne perceptions that connect Pietilä with the

cheese. Su(el=@ &4en )esiBn t4inke(s assume t4e (ole o% a(54ite5tu(al tou(ist@ t4e= also Bain o::o(tuni-

mainstream of Modernism in the second half of the 20 century. Conceptual clarity of this

ties to (e9isit :(oje5ts in t4e %o(mati9e Qut in5om:lete staBe o% )esiBn :(oB(essS In so55e( te(ms t4is

order is quite rare: the capacity to match an idea with time or occasion; the putting of objects

&oul) amount to :la=inB Ze/t(a timeT &it4 t4e oQje5ti9e o% se5u(inB t4at Z&inninB BoalTS

th

not merely together but precisely in place; the objective restatement of some existing thing as
a “new thing” – )as OinB – in which the architectural idea is securely vested.
We might perhaps translate Pietilä’s metaphor like this: A Finnish island was projected

The anathema of Design Methodology was that it allowed its practitioners to come up
with predigested solutions in less time than is necessary for research into and exploration of a
project, in other words, “the deliberate and considered advancement of the design itself” to be

to land in the heart of New Delhi; a satellite sent mo(e to (e5ei9e siBnals (at4e( t4an to t(ansmit

bypassed. It offered the impossible, a short cut through unknown terrain, the essential wilder-

t4emS But, far from bringing back to the architect some sense of cultural familiarization that

ness of the rabbit warren, with the object of avoiding all free-range, unpredictable patterns of

he sought, it resulted in inducing further alienation in its sender. Indeed, Connah quotes Reima

creative thought, intent on capturing the wild rabbit and incarcerating it in a thoughtless cage

as saying: “My experiences in designing this building are rather like those (one might have) in

or “hutch”.

writing a story. For as I proceeded with the story-telling I remembered less and less of its plot,

If Pietilä’s critics thought of him as just Z(aQQitinB onT they were right. However, they were

which seemed to sink more and more into oblivion. In fact I found myself looking at my own

totally incapable of understanding his subterranean thought patterns, his Zun)e(B(oun) :4iloso-

design as if it were some unfamiliar object. It is in this way that the architect assumes the role

:4=TS Pietilä spoke of story-telling. As the result of spending four years teaching at Louisiana

of a tourist, in the process of visiting his own work for he !rst time”.

State University in the late-50s, I developed an interest in the literature of the Deep South of

But what exactly does that mean, the notion of: “The architect becoming a tourist in
his own creations?” Isn’t that precisely the kind of theory those hostile critics were biting

the United States. I therefore gained privileged view of Uncle Reima, as my daughters called
him, linking him with that great Southern story-teller, Uncle Remus of B(e7( RaQQit fame.

on? Doesn’t that make it clear, once and for all, that Pietilä was deranged, a virtual madman

ON DISCONTINUITY AND DESIGN STRATEGIES

who compares intelligent creative genius with the dumbest of all human activities – tourism?
Not a bit of it! Instead, I suggest, Pietilä was describing the dif!culty of sustaining the ethos
or condition necessary to allow the continuing development of architectural ideas, from their
conception to their realization. My metaphor for his intervention is T4e B(i)e o% OesiBn Get4o)s
St(i::e) Ba(e to reveal what a 14o(e o% BaQ=lon she was. Impregnated by the Design Methodologists, she was destined to give birth to the “box-like” – in Pietiläs:(a54 Z(aQQit-4ut54 a(54ite5-

Roger Connah has proposed that Pietilä used: “architecture as a poetic language, a
mirror both for philosophy and language-as-poetry, as &ell as a mi((o( o% natu(e”. Through his
explorations of form and symbol – creating some sort of architectural choreography – Pietilä succeeded in transforming conventional approaches while initially appearing to follow
the accepted canon. The established and conformist canon in this case had its sources in the
teachings of Aulis Blomstedt. Back in 1958, Pietilä had spoken of his Brussels Pavilion as being

tu(eT of the 1960s and 70s. 14i54 5o((es:on)s &it4 a some&4at su((eal imaBeS
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“both natural and intellectual at the same time”, in other words he had constructed a kind of

identi!cation with its site, while the intellectual component of the Brussels Pavilion becomes

Blomste)tian 4=Q(i). What was it, then, about Dipoli that signaled Goodbye to All That?

mythic (hence its references to dinosaurs long before Peter Eisenman came up with the idea

Back in 1983 I proposed the concept of Z)is5ontinuous 5ontinuit=T with reference to Aalto’s

of “site archeology”). Incidentally, from 1985 with the publication of my monograph Reima

detailing of the Villa Mairea, The National Pensions Institute and Saynatsalo Town Hall where, in

Pietilä` H(54ite5tu(e@ ?onte/t an) Go)e(nism@ Eisenman showed a marked interest in Pietilä’s ideas.

all those cases, the perceived building form interrupts the structural logic of elemental order

Dipoli is an experiment to determine the possibility of “designing a surrealist building that also

and construction. In 1(itinB H(54ite5tu(e, Connah suggests that “In literary terms, Dipoli is a

performs adequately from a functional viewpoint;

mirror of surrealist strategy, where the experience of architecture is only possible within the

( 3 ) Suvikumpu Housing provides the clearest evidence of Pietilä’s sources in European

5ontinuous e/:(ession o% )is5ontinuit=”. Such discontinuity might occur in a gap between what

Modernism, particularly in the Dutch )e Stijl Movement : it is modular in the same sense as

is revealed and what s concealed. In this context, some refer to Marcel Duchamp; Connah

the Brussels Pavilion, while at the same time it is natural in its accommodation of ecological

and I must be included among them. Reference here is to T4e XinB an) bueen Su((oun)e) Q=

underpinnings. It is again “both natural and intellectual at the same time” in its extension of

S&i%t Nu)es or PassaBe %(om ]i(Bin to B(i)e where the title is merely an abstract signal for visual

Blomstedtian theory, but now for the last time;

imagery that could have any number of quite different and equally disconnected portrayals of

( 4 ) Malmi Church Competition Project promised to build on the structural experimen-

activity. One has only to look at Pietilä’s sketches for Dipoli to sense that Duchamp, rather like

tation of Kaleva Church, by allowing a free-form plan to generate an enclosing envelope that is

Polonius, is lurking there behind Shakespeare’s arras. Somewhere, beneath the various layers

no longer subject to the restrictions of conventional, vertical-wall construction. By abandon-

of possible cultural connections, of the fusion of Surrealism and Dadaism, I detect a songbird

ing the loBos of te54ne, Pietilä was also able to invent a totally natural building. The simulation

singing: Z6eQen als Xunstc Xunst als 6eQenTS And that song seems to ring true for Pietilä’s H(54i-

of rock forms translated into super-scale recalls those massive outcrops of granite stranded

6ie)e(@ too. For Reima very much wanted his buildings to have an immediacy, a tactile quality, a

by the glacial drifts that once "owed over the land mass of present-day Finland. In the Malmi

%eelinB to Qe %eltS And Kaleva Church, Suvikumpu Housing, Dipoli Centre, Lieksa Church and the

Church Project (1967) Pietilä formulated a new design strategy he called Zlite(al mo(:4oloB=TS

Mantyniemi Residence have sparked such affection for the architect. These buildings plus the

Unlike the metaphoric approach, the literal form actually simulates the appearance of its design

Malmi Church Competition Project constitute his most provocative inventions in the decade

source.

between 1957 and 1967. Despite the considerable range of his exploration and expression,

Dipoli Student Centre was Pietilä’s attempt to have architecture “grow out” of the

he never aspired to be “popular” and in the !nal analysis he was, after all, T4e T4inkinB Gan7s

landscape (rather than impact upon it, as in Suvikumpu), an implosion in fact; while the Malmi

H(54ite5tS From the end of the 50s to the end of the 60s Pietilä was grappling with four radically

Church Project was organic not in the sense of an ecological growth pattern, rather it was

different formal design strategies:

projected as a model of literal morphology. Its Quilt aQst(a5tion would have been a different

( 1 ) Kaleva Church demonstrates a combination of te54ne (constructive means) with a

kind of super-collider – the super-simulator or super-real expression of Natu(e as H(54ite5-

highly experimental nave plan (a free interpretation of the Christian !sh symbol that builds) on

tu(e. Between Brussels, Suvikumpu, Dipoli and Malmi Church, Pietilä revealed the full creative

the repetitive elemental notion of the Brussels Pavilion, yet manages to achieve a "uid as well as

spectrum of his “ecological explorations”. Pietilä was an avid reader, a bookish man: a natural

a spiritually emotive space;

professor but more than somewhat abstract in his architecture. This meant that when, as in

( 2 ) Dipoli Student Centre continues Pietilä’s multitheory thrust, being natural in its
144

Malmi Church, his intention was to practice a natural form of construction, he nevertheless
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managed to keep the principles of abstract thought alive and kicking, readily merging alien

While the intimacy of the Finnish President’s interiors derives from Finnish mansions of the

forests with unfamiliar cultural earthworks”. Importantly, it’s all too easy to lose our quarry in

National-Romantic period with their consummate use of materials and textures, con!rmation

Daedalus’ subterranean labyrinth. In the sublimal passages, also, of 1(itinB H(54ite5tu(e we !nd

of Pietilä’s adaptation to Aalto’s furnishing of interior spaces, a :(oB(ess he described as his

ourselves asking: “Is this a question of Connah looking over Pietilä’s shoulder, OR Pietilä casting

“artistic approach towards making architecture”.

sidelong glances at Connah’s notebook. Even Mit4e(Y W( or Bot4Y Hn)?. ”

I will close with a tale about Tampere’s Getso Library. Here is a building that seem-

As with Flann O’Brien’s novel@ Ht S&im T&o Bi()s@ we cannot be altogether sure which is

ingly de!es formal analysis, consisting of a m<lanBe of Neo-Classical, organic and zoomorphic

which. What we have here is the essence of some analytic detective story in the tradition of

references, yet the librarians employed at Getso became so fond of their workplace that they

Edgar Allan Poe or Jorge Luis Borges, in other words a classic framework for what John Irwin

commissioned a leading textile artist to design a commemorative sweater. This garment has a

refers to as: T4e G=ste(= To&a()s a Solution (1994) rather than the other way around.

waistband of the now legendary 5a:e(5aillie ("ightless grouse) that was one of Pietilä´s sources

What is certain, however, is that these remarkable Pietilä constructs stand up boldly out
of the forest of architectural uncertainty in the second half of the twentieth century, provid-

for this project. Whatever else may be said of this extraordinary work, there can be little
doubt that it is “user friendly”.

ing balanced, intelligent provocations from his original and creative Finnish mind. Reima Pietilä
broke the culture of silence, fracturing the cultural ice that had frozen much of Finnish creativity following the Second World War – a con"ict that left many painful scars on Finnish society
and great dif!culties in day-to-day QeinB.
He has also left us convincing evidence of his incisive and witty incursions into the Body
of Modern Architecture. And his anatomical explorations within that 5o(:us continued from the
late 1950s to his all too early death in 1993. His quite unique achievements, in both theory and
architecture, continue to speak out against the anechoic chambers of Finnish cultural convention.
Reima‘s architecture is never monumental, not the great Brussels shed, nor the Dipoli
fragment, nor the lite(al mo(:4oloB= of Malmi Church, not Lieksa Church (with its dome suppressed as if in 4ommaBe to Engel’s vestigial tower), nor even Tampere’s Getso Library (with its
dome tilted rakishly to distinguish its more friendly modernist interpretation from the earnestness of its Neo-Classical originals). Pietilä chose instead to focus on the interiors from which
his buildings grow outwards, expanding into exterior volumes of surprising, even outrageous
geometry. Pietilä described the interior of Kaleva Church as being “monumental in a friendly
way”, a reference perhaps to the great Dutch Protestant churches of the 17th century, with
their uncluttered barn-like interiors, as recorded by the painter, Pieter Saenredam (1597-1665).
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K
O l l i -Paa vo Kopo n en

MYYTTI RE IMA PIETILÄN A RKK ITEHT UU RIN
S UOM A LAI SUUDE STA

Reima Pietilän arkkitehtuuri ei ole saavuttanut sitä kansainvälistä arvostusta ja asemaa,

jonka sille voisi olettaa kuuluvan. Tämän voi arvella johtuvan siitä, että hänen arkkitehtuurinsa edustaa niin äärimmäistä ”suomalaisuutta”, että se ei voikaan tulla ymmärretyksi ja

tunnetuksi muualla. Toisaalta hänen rakennustensa ja ajattelunsa kiinnostavuus perustuu juuri
paikallisten erityispiirteiden omaperäiseen tulkintaan, suomalaiseen regionalismiin 1. Hänen
regionalistiset tutkimuksensa jäivät hämmästyttävän yksinäisiksi ilmiöiksi suomalaisessa

arkkitehtuurissa 1960-luvulta 80-luvulle. Hänen ajatustensa ympärille ei ole muodostunut

minkäänlaista varteenotettavaa ”suomalaisen regionalistisen arkkitehtuurin” koulukuntaa.

Pietilän toiminta Oulun yliopiston arkkitehtuurin professorina oli tosin eräänä keskeisenä
katalysaattorina lyhytaikaiseksi jääneeseen niin sanottuun ”Oulun kouluun”. Oululaisten

nuorten arkkitehtien ja opiskelijoiden liike edusti kuitenkin leimallisemmin postmodernistista, eklektistä lainailua ja ironiaa viljelevää arkkitehtuuria, joka on Pietilän arkkitehtuurille ja
kirjoituksille varsin vierasta.
Tästä asetelmasta lähestyen pyrin tarkastelemaan otsikossani mainittua, Reima Pietilään
usein liitettyä myyttiä hänen arkkitehtuurinsa äärimmäisestä suomalaisuudesta. Oliko hänen
arkkitehtuurinsa suomalaista, vai oliko se ennemmin paikallista? Jos hänen lähestymisensä on
Reima ja Raili Pietilän Her vannan vapaa-aikakes-

Aldo van Eyckin Huber tushuis äitien tur vakodissa

paikallista, voidaan häntä tarkastella osana laajempaa eurooppalaista regionalistista arkkiteh-

kuksessa on käytetty ikkunoiden yhteydessä

1970-luvun lopulta värilliset metallipinnat ovat

tuuriajattelua, joka alkoi yleistyä 1950-luvulta alkaen. Oliko hän itse asiassa eräs kansainväli-

erivärisiä metallilevyjä, joilla rakennuksen liittymistä

keskeinen osa arkkitehtonista ilmaisua.

ympäristöönsä, ja suomalaiseen luontoon laajem-

sesti suuntautuneimmista arkkitehdeistamme, ennemmin kuin marginaali-ilmiö – suomalaisen

minkin, on vahvistettu. Värien ja ikkunoiden muodon

ekspressionistisen muotokielen kehittelijä – jollaiseksi hänet usein on koettu. Arkkitehti-

avulla on haettu mm. yhteyttä läheisiin kuusikoihin.

lehdessä 7-8/1967 Pietilä antaa mielestäni vihjeen tämän kysymyksen ratkaisemiseksi. Hän
muutti lehden teeman otsikon Kansallinen-kansainvälinen omassa artikkelissaan muotoon
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Paikallinen-ei-paikallinen. Miten hänen suomalaisuutensa tai paikallisuutensa näkyy rakennuksissa, suunnitelmissa ja teksteissä? Kysymystä hänen arkkitehtuurinsa suomalaisuudesta on jo
käsitelty monin tavoin useissa kirjoituksissa, jotka perustuvat siihen näkemykseen, että hänen
arkkitehtuurinsa perustuu ennen kaikkea suomalaiseen ilmastoon, maaperän historiaan, metsiin
ja eläimiin. Pietilän ajatuksia kuvittavat usein valokuvat ja piirrokset ”suomalaisesta” luonnosta, viistokuvat järvimaisemista, puista, kallioista, jäästä ja eläimistä. Nämä aiheet rinnastuvat
orgaanisesti muotoiltuihin rakennuksiin.Yhteys on kiistämättä ilmeinen, runollinen ja metaforinen, toisaalta toisinaan jopa hätkähdyttävän analoginen. Pietilä itse ja hänen luotettavat elämänkerturinsa Roger Connah ja Malcolm Quantrill ovat aktiivisesti rakentaneet tämän asetelman,
eräänlaisen syötin, jonka suomalainen arkkitehtuuriyhteisö on halukkaasti nielaissut.

Her vannan ostoskeskuksessa värillisiä metal-

Huber tushuisin ikkunat on myös r ytmitetty

liosia on käytetty ekspressiivisesti.

vapautuneilla teräksisillä välijaoilla.

Etenkin Connah on mysti!oinut entisestään käsitteellisesti monimutkaista Pietilän ajattelua
ja arkkitehtuuria kirjoituksissaan. Kirjassa Writing Architecture on satoja kuvia, joiden joukossa piirroksia ja valokuvia myös Pietilän esikuvina olleiden arkkitehtien tuotannosta. Pietilän
juuret tulevat näin tutuiksi. Mikä sen sijaan ei tästä kirjasta selviä, niin kuin ei muistakaan häntä
käsittelevistä kirjoituksista, on hänen arkkitehtuurinsa suhde muihin oman sukupolvensa kansainvälisesti tunnettuihin, universaalin modernismin rajoja haastaviin arkkitehteihin 2. On totta,
että Suomessa Pietilä oli hyvin yksittäinen ilmiö. Kansainvälisestä arkkitehtuurikentästä löytyy
kuitenkin useita arkkitehteja, jotka lähestyivät arkkitehtuuria joiltain osin vastaavalla tavalla ja
samoihin kysymyksiin vastauksia etsien kuin Pietiläkin. Näihin yhteyksiin olisi syytä paneutua
analyyttisesti, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää, mikä osa Pietilän arkkitehtuurissa todella on
autenttista suomalaista modernistista regionalismia ja mikä osa oman aikansa arkkitehtonisen
ajattelun re"ektointia.
Esimerkiksi Team Ten -ryhmän arkkitehdit, Aldo van Eyck, Ralph Erskine ja Giancarlo De
Carlo, antavat mahdollisen kiinnekohdan Pietilän arkkitehtuurin kansainvälisestä ulottuvuu-

Her vantakeskuksen päämateriaali, punatiili, liittää rakennukset

Aldo van Eyckin ja Theo Boschin 1970-luvun alussa

desta. Pietilä oli kosketuksissa tähän ryhmään jo 1950-luvulla ollessaan Aulis Blomstedtin kanssa

metaforisesti osaksi Tammerkosken teollisuusmaisemaa. Aukotuk-

suunnittelemassa Zwollen täydentämisessä on käytetty

suomalaisen CIAM-ryhmän, PTAHin jäsenenä. Blomstedt, Keijo Petäjä ja Pietilä olivat myös

sessa on yhdistetty modernilla tavalla suorakulmista ja kolmioista

alueen vanhaa vallitsevaa rakennusmateriaalia, punatiiltä,

johdettua geometriaa.

modernin rakennuskannan toteutuksessa. Uudet

perustamassa Le Carré Bleu -lehteä 1950-luvun lopulla, josta muodostui 1960-luvulla julkai-

rakennukset erotetaan vanhoista mm. katkaisemalla

suväylä Team Tenin jäsenten ajatuksille. Pietilä myös osallistui ainakin Team Tenin vuoden 1974

kolmiomaiset talojen päädyt.

kokoukseen, jossa hän piti alustuksen ryhmän jäsenille. 3 Hän oli myös Giancarlo De Carlon
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perustaman Spazio e Societa -lehden kirjeenvaihtaja ja hän vieraili opettajana Team tenin työtä
jatkavassa, De Carlon vetämässä kansainvälisessä arkkitehtuurin Italiassa vuosittain järjestetyssä
kesäkoulussa ILAUDissa (International Laboratory of Architecture and Urban Planning). 4
Pietilän kansainvälisyyttä ei ole kirjoissa ja artikkeleissa juurikaan tutkittu analyyttisesti.
Team Tenin ja heitä aatteellisesti lähellä olevien arkkitehtien avulla hänelle on mahdollista
luoda jonkinlainen arkkitehtuurihistoriallinen viitekehys, konteksti. Hän ei ole vain yksinäinen
suomalainen universaaliin rationalistiseen modernismiin kriittisesti suhtautunut arkkitehti, vaan
osa kansainvälistä modernismia sisältä päin uudistamaan pyrkinyttä arkkitehtuuriajattelijoiden
joukkoa. Suomen arkkitehtuuriajattelua dominoineen kansainvälisen rationalismin ja strukPietilä haki Her vannan rakennuksiin vaikutteita

Zwollen täydennysrakennukset liittyvät ennen

läheisen luonnon ja geologian lisäksi Tampereen

kaikkea oman ympäristönsä vanhaan rakennuskan-

keskustasta ja jopa klassisesta arkkitehtuurista. Vasem-

taan värin, materiaalin ja mittakaavan välityksellä,

man puoleinen, uudempi virastotalo on saanut vaikut-

mutta myös toiminnallisesti, typologisesti ja joiltain

teensa sen sijaan koomisen mekaanisesti Pietilän

arkkitehtonisilta aiheiltaan. Vaikutteita ei ole haettu

viereisestä rakennuksesta.

kauempaa.

turalismin vastavoimana 1960- ja 70-luvuilla toiminut regionalisti, Pietilä, oli paikan merkityksen
korostamisessaan itse asiassa kaikkea muuta kuin paikallinen erityistapaus.
Pietilän työtavassa, gra!ikassa ja teoreettisessa ajattelussa on paljon sellaista, jolle löytyy
vastaavuutta Team Tenin arkkitehtien kanssa. Pietilä ja Aldo van Eyck mm. kyseenalaistivat universaalin tilan ja ajan käsitteet ja etsivät ratkaisua paikan ja sosiaalisten tapahtumien kaltaisista
muuttujista arkkitehtuurissa. Pietilä samoin kuin osa Team Tenin arkkitehdeistä halusivat palauttaa arkkitehtuurin modernismiin sosiaalisen elämän kompleksisuuden ja elämyksellisyyden
paremmin huomioivaa lähestymistapaa. Tämä näkyy mm. keskitettyinä, pesä- tai luolamaisina
muotoina ja sommitelmina ja materiaalisuutta korostavina yksityiskohtina. Samoin Pietilää ja
Team Teniä yhdisti kriittinen asenne modernismin tiukkoihin dogmeihin. He eivät lähestyneet
arkkitehtuuria ”tieteellisesti”, Arkkitehtoninen suunnittelutehtävä ei ollut objekti, jonka ongelmat voidaan ratkaista funktionaalisella mitoituksella, oikealla valon määrällä jne. Modernismin
valtavirran täydellisyyteen ja lopullisuuteen pyrkivien yksityiskohtien sijaan sallittiin Pietilän ja
Team Tenin rakennuksissa kokonaisuuksille ja niiden osille vapautuneempi, jopa sattumanvaraisen oloinen muoto. Detaljit jätettiin tarkoituksellisen karkeiksi.Väritykselle palautettiin metaforinen ulottuvuus. Samanlaista luontevuutta tavoiteltiin myös työtavoissa. Piirustukset ja pienoismallit jätettiin karkean viimeistelemättömiksi. Piirtämistä ja tekstausta leimasi huopakynillä

Uusi rakennus sopeutuu Her vannassa luonnon

Myös Zwollessa täydennysrakentaminen sopeutuu

elementteihin vahvan ja rosoisen materiaalisuuden,

ympäröivän rakennuskannan lisäksi myös luon-

aikaansaatu luonnosmaisuus. Yhteistä on myös osittainen joustaminen tiukan funktionaalisen

luonnollisten pigmenttien ja yhtenevän mittakaavan

toelementteihin luonnonmukaisen materiaali- ja

muotokielen vaatimuksesta, pyrkimys perustella tehdyt ratkaisut antropologisesti ja tietoisen

avulla.

värimaailmansa avulla.
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etäisyyden ottaminen modernismin klassikoihin, mm. Le Corbusierin Charte d’Athensiin ja
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modernin arkkitehtuuriin viiteen kohtaan. Toisaalta Pietilä ja Team Ten sitoutuivat modernismin

vetoavaan arkkitehtuuriin ei ole pelkästään ”suomalaisuutta”, vaan ne liittyvät laajempaan

taustalla oleviin sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin, joita haluttiin kehittää eteenpäin.

modernismia kritisoivaan liikehdintään. Pietilän universaaliin modernismiin kohdistama kritiikki

Team Ten ja heitä lähellä olevat arkkitehdit halusivat muuttaa modernismia moniäänisem-

rakentui toisaalta paikalliseen luontoon ja rakennusperinteeseen tukeutumisesta, toisaalta

pään, pluralistiseen suuntaan, rinnakkaisiksi tai ”toisiksi” modernismeiksi.Yhtenäistä ohjelmaa

kansainvälisen arkkitehtuurin tiettyihin kriittisiin liikkeisiin, kuten Team Teniin ja ns. ”toiseen

ja CIAMin kaltaista ”virallista” organisaatiota ei haluttu. Asukkaiden ja käyttäjien osallistumista

modernismiin”. Pietilän sijoittaminen samanaikaiseen kansainväliseen yhteyteensä ei tee

suunnitteluun pidettiin yleisesti tärkeänä. Kullakin Team tenin arkkitehdilla oli oma erityinen

hänestä vähemmän ”suomalaista”. Ajassa liikkuneiden kansainvälisten ajatusten ja käytäntöjen

näkökulmansa yhteisiksi koettujen tavoitteiden lisäksi. Aldo Van Eyck esimerkiksi halusi luoda

erottaminen Pietilän arkkitehtuurin aidosti suomalaisesta ulottuvuudesta tekisi hänen arkki-

paikkoja tapahtumille, Ralph Erskine modernia arkkitehtuuria arktisiin oloihin, Giancarlo De

tehtuurinsa aiempaa ymmärrettävämmäksi.

Carlo halusi ratkaista modernin arkkitehtuurin ja historiallisen kaupungin yhteyteen liittyviä

Pietilä kirjoitti koko uransa ajan teoriaa, muoto-oppia, tutkimusta ja ajankohtaisia aiheita

ongelmia. Alison ja Peter Smithson kehittelivät uudenlaisia liikkumisympäristöjä ja Woods, Josics

käsiteleviä artikkeleita, samoin kuin kirja-arvosteluja, ulkomaalaisten arkkitehtien haastatteluja

ja Candilisin toimisto strukturalistiseen ajatteluun perustuvaa laajennettavaa ja avointa arkkiteh-

ja lukuisia omien kohteidensa esittelyjä Arkkitehti-lehteen; tietokonehaku löytää yli 70 tietu-

tonista järjestelmää. 5 Reima Pietilän kontribuutio tässä kontekstissa Team Teniä täydentävänä

etta vuosien 1953 ja 1993 väliltä. Näissä kirjoituksissa usein toistuva teema on arkkitehtuurin

oli luonnon ja regionalismin tutkiminen modernin arkkitehtuurin laajenemissuuntana. Team Ten

suhde paikkaan ja paikallisuuteen.

halusi tietoisesti pysyä löyhänä arkkitehtonisena ja intellektuaalisena kokonaisuutena, jonka

Hänen artikkeleistaan voi seurata kronologisesti sitä, miten paikallisuutta käsittelevät

epäsäännöllisesti järjestettyihin epävirallisiin tapaamisiin osallistui kantaporukan lisäksi vaihteleva

teemat kehittyvät hänen ajattelussaan.Vertailemalla tekstejä kirjoitusaikansa kansainväliseen

määrä Pietilän kaltaisia, ryhmää aatteellisesti lähellä olevia arkkitehteja.

arkkitehtuuridiskurssiin on helppo havaita kuinka hyvin Pietilä oli ajan hermolla. Hänen

Alvar Aallon katsotaan edustaneen suomalaista modernistista regionalismia. Colin St John

artikkelinsa ja ennen kaikkea rakennuksensa olivat luonteeltaan kansainvälisen arkkitehtuu-

Wilson on liittänyt hänet keskeiseksi ns. ”toisen modernismin” arkkitehdiksi. 6 Itse Aalto piti

rikeskustelun kriittistä kommentointia siitä huolimatta, että ne oli kirjoitettu ja rakennettu

itseään funktionalistina sen tarkempia määritelmiä vältellen. Pietilän voi sijoittaa Aallon tavoin

Suomessa.

osaksi sinänsä hieman keinotekoisesti rakennettua toisen modernismin kontekstia. Hän pyrki

Erityisen selvä tämä asetelma oli 1970-luvulla Kuwaitin Sief-palatsin ja Hervannan

tutkimaan niitä laiminlyötyjä mahdollisuuksia, joita modernin arkkitehtuurin reunamille oli jäänyt.

julkisen akselin suunnittelun yhteydessä. Charles Jencks oli kiteyttänyt postmodernistisen

St John Wilson pitää modernia arkkitehtuuria Jürgen Habermasiin viitaten kesken jääneenä pro-

arkkitehtuurin käsitteen vuoden 1975 tienoilla, jonka jälkeen historiallisten ja paikallisten

jektina. Reima Pietilä on viitannut myös siihen, että modernismin kaikkia mahdollisuuksia ei ole

arkkitehtuurin historian motiivien eklektisestä siteeraamisesta tuli eri mantereita yhdistävä

vielä ammennettu tyhjiin. Näin hän luonnollisesti suhtautui kriittisesti mm. postmodernismina

arkkitehtoninen ilmiö. Kuwaitissa ja Hervannassa Pietilä otti aiempaa tuotantoaan selkeäm-

tunnettuihin arkkitehtuuripyrkimyksiin. Toisaalta hänelle modernismin jatkuminen oli jotain aivan

min kantaa paikalliseen rakennusperintöön, rakennustypologioihin ja paikkakunnan perinteisiin

erilaista, ”toista”, kuin suomalaisen arkkitehtuurin pääjoukolle.

rakennusmateriaaleihin. Liikekeskus on liitetty suomalaisen arkkitehtuurin perinteeseen

Kuinka suomalaista Reima Pietilän arkkitehtuuri lopulta on? Osa hänen ”suomalaisuudek-

mm. kauppahallien typologiaan. Julkisivumateriaalit viittaavat Tammerkosken punatiiliseen

si” koettua arkkitehtuuriajatteluaan ei välttämättä ole sitä. Muotokielen orgaanisuus, yksityis-

tehdasarkkitehtuuriin, kaarevat muodot ovat sukua Saarisen Helsingin rautatieasemalle, jota

kohtien alkuvoimainen karuus ja materiaalisuuden korostamien samoin kuin pyrkimys tunteisiin

vahvistaa yläkerran tilojen junavaunuja muistuttava muotoilu.Vapaa-aikakeskus on vastaavasti
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kytketty Pietilän aiempien rakennusten tavoin paikan luontoon, etenkin kuusimetsään. Hervannan toimintakeskus puolestaan kytkeytyy laajempaan eurooppalaiseen historiaan. Caracallan
termien raunioituneet holvit ovat saaneet Hervantalaisen tulkintansa.
Hervannan kanssa samaan aikaan oli työn alla mm. Aldo van Eyckin ja Theo Boschin
punatiiliset kortteliuudistukset Amsterdamiin ja Zwolleen, Ralph Erskinen Bykerwall ja Tukholman yliopistokampuksen Frescatin rakennukset samoin kuin Giancarlo De Carlon yliopistorakennukset Urbinoon.Van Eyckin Hubertushuis Amsterdamiin toi kansainväliseen tietoisuuteen
voimakkailla sateenkaaren eri väreillä maalatut teräksiset ikkunaryhmät ja seinän teräskasetoinnit ja rakenteet samoin kuin värilliset klinkkerisommitelmat. Siniset ja vihreät ikkunat ja

Perinteisten Zwollen katettujen myymäläarka-

teräsrakenteet olivat olennainen osa myös Hervannassa ja värillisten klinkkerien käyttö Siefpalatsissa keskeinen osa arkkitehtuuri-ilmaisua. Pietilä ilmaisi Hervannan töillään olevansa hyvin
tietoinen toisaalta kansainvälisestä postmodernismista ja typologisesta metodista, toisaalta Team

dien innoittamaa uutta arkkitehtuuria.
Vanhojen jugend-kauppahallien muotokielen
vapaita ja moderneja sovelluksia Her vannassa.

Tenin tuolloin ajankohtaisista arkkitehtonisista kokeiluista. Hän alisti nämä kansainväliset virtaukset omalle arkkitehtuurilleen ja liitti työt muiden töidensä jatkumoon, jossa ensi sijaista on
paikallisten geologisten, ilmastollisten ja biologisten lähtökohtien kääntäminen arkkitehtuuriksi.

1 Jo Pietilän varhaisimmat toteutukset saivat laajaa julkisuutta

Architecture. Suomalaisen arkkitehtuurin etsijä. Raken-

kansainvälisessä arkkitehtuurilehdistössä, mm. Zodiac 1958,

nuskirja, Helsinki 1988, 75-85. Reima Pietilän esitelmä Team

L’Architecture D’Aujourdhui 1959, Casabella 1959, Architec-

Ten kokouksessa vuonna 1972.

tural Design 1961, Byggekunst 1964.

4 Tuscano, Clelia, ”team ten”. Giancarlo De Carlo. Le

2 Connah, Roger, Writing Architecture. Fantomas Fragments

ragioni dell’architettura, ed. Guccione, Margherita, Electa,

fictions. An Architectural Journey through the 20th Centur y.

Milano 2005, 92-101. Team Ten ei ollut kiinteä r yhmä, eikä

Rakennuskirja, Helsinki 1989. Connahin kirjan kuvitus koostuu

sillä ollut koskaan yhteistä arkkitehtonista ohjelmaa tai

sadoista kuvista, joista suuri osa esittää myös muuta kuin

tavoitteita. Se oli ennemmin foorumi vapaamuotoiselle

Pietilän arkkitehtuuria. Yhtään kuvaa aikalaisten töistä, jotka

keskustelulle. Connah, Roger ja Pietilä, Reima, ”Architettura

mahdollistaisivat Pietilän tuotannon ar vioinnin kansainvälisessä

irrequieta. Unsettled architecture”. Spazio e societa 17 /

arkkitehtuurikentässä ei kuitenkaan esitetä.

1982, 6-25. Lehdessä on laaja ar tikkeli Dipolin ja Her vannan

- Quantrill, Malcolm, Reima Pietilä. Otava, Helsinki 1987.

arkkitehtuurista. Myöhemmin Pietilästä tuli saman lehden

Quantrill esittää Pietilän arkkitehtuurin lisäksi vain muutaman

Suomen kirjeenvaihtaja.

kuvan suomalaisesta kansanrakentamisesta, Suomen arkki-

5 Frampton, Kenneth, Modern Architecture. A Critical His-

tehtuurihistoriasta ja modernin arkkitehtuurin varhaisista

tor y. Thames and Hudson, London 1985, 273-279.

Pietilän vapautunut tulkinta perinteisestä galleria-

Zwollen uusissa rakennuksissa on betoniholvein

huippukohteista. Sekä Connah että Quantrill esittävät kuviensa

6 St John Wilson, Colin, The Other Tradition of Modern

käytävästä. Taustalla näkyvässä ostoskeskuksessa on

toteutettuja mukaelmia vanhoista myymäläarka-

avulla Pietilän eräänlaisena Aallon työn jatkajana, joka yhdistää

Architecture. The Uncompleted Project. Academy Editions,

tuotannossaan suomalaisen luonnon, kansanrakentamisen ja

London 1995. Passim. Katso myös Koponen, Olli-Paavo.

toisenlaisia, yhtä omaperäisiä muunnelmia vanhasta

deista.

arkkitehtuurihistorian modernin arkkitehtuurin perinteeseen.

Täydennysrakentaminen, Arkkitehtuuri, historia ja paikan

3 Quantrill, Malcolm, One Man’s Odyssey in Search of Finnish

erityisyys. TTY, Tampere 2006, 95-100.
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kaupallisesta, urbaanista arkkitehtuurista.
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Tim o Keinä nen

RA I LI J A RE I M A P IE T I LÄN P I I R U ST US A RKI STO
S U O ME N R A KEN N US TAI T E EN M U SE O SSA
Suvikumpu, Espoo 1962,
1967-1969

Suomen rakennustaiteen museo sai vuonna 2002 lahjoituksena Raili ja Reima Pietilän

arkkitehtitoimisto piirustukset. Tämä kokoelma on Alvar Aallon arkiston ohella merkittävin

1900-luvun rakennustaiteellinen jäämistö Suomessa. Kokoelma sisältää rakennuspiirustusten

ohella huomattavan määrän Reima Pietilän spontaaneja luonnoksia, joista muutamia on esitelty
arkkitehtuurinäyttelyissä eri puolilla maailmaa.

Kokoelma sisältää luonnoksia, työ- ja detaljipiirustuksia kaikkiin Pietilän suunnittelemiin
kohteisiin. Lisäksi siinä on runsaasti toteutumattomia suunnitelmia.
Suomen rakennustaiteen museo sai vuonna 2001 Opetusministeriöltä 50.457 euron
Suomen suurlähetystö, New Delhi, Intia

määrärahan Raili ja Reima Pietilän arkkitehtuuriarkiston järjestämiseen ja luettelointiin. Kokoel-

1963, 1980-1985

man luetteloinnin aloitti Anne Vuojolainen ja sitä jatkoi Irma Pöri, joka on saanut työn päätökseen. Luettelointi on suoritettu rakennustaiteen museon ohjeiden mukaisesti Raili Pietilän
valvonnassa.
Rakennustaiteen museoon siirrettiin jo vuonna 2002 kaikki Pietilän pienoismallit, jotka
sisältyvät lahjoitukseen, ja niistä koottiin näyttely museoon.
Huhtikuussa 2004 luettelointityö saatiin päätökseen ja aineisto, rulliin ja kansioihin sijoitetut piirustukset siirrettiin Suomen rakennustaiteen museon varastoon, jossa ne on järjestetty
paikoilleen. Materiaalin valtavasta määrästä johtuen museon varastoon jouduttiin hankkimaan
useita lisähyllyjä sekä säilytyskansioita. Mappeja on yli 10 hyllymetriä. Piirustustiedot on luetteloitu sähköiseen muotoon, ja luettelo tulee olemaan rakennustaiteen museossa tutkijoiden
käytössä. Piirustusaineistosta on myöhemmin tekeillä näyttely rakennustaiteen museoon.
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kirjoittajat

KATI BLOM on arkkitehti ja esteetikko, joka opettaa suunnittelua Newcastlen
yliopiston arkkitehtuurikoulussa Englannissa. Hän on toiminut arkkitehtina
Suomessa, mm. Raili ja Reima Pietilän toimistossa ja on kirjoittanut lukuisia artikkeleita arkkitehtuurista. Hän on toiminut luennoitsijana ja opettajana Suomessa,
Kanadassa, Irlannissa ja Englannissa. Hän tutkii lasiarkkitehtuuria.

TAISTO H. MÄKELÄ on opiskellut arkkitehdiksi sekä käytännön töissä työmaalla
että Architectural Associationin koulussa Lontoossa ja Princetonin yliopistossa,
jossa on väitellyt. Hän opettaa arkkitehtuurin historiaa, teoriaa ja suunnittelua
Coloradon yliopistossa. Hänen viimeaikaiseen kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat arkkitehtuurin ja kulttuurinen identiteetti, estetiikka ja toiminta, techne ja
modernismi, klassismi ja kansanrakentaminen. Hän on johtanut Suomessa,Intiassa,
Nepalissa ja Egyptissä tapahtuneita opetusjaksoja.

PAULINE VON BONSDORFF toimii taidekasvatuksen professorina Jyväskylän yliopistossa ja estetiikan dosenttina Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut teoksen The Human Habitat. Aesthetic and Axiological Perspectives (1998) sekä noin 50
artikkelia estetiikasta, ympäristöestetiikasta, arkkitehtuuriteoriasta, taidekritiikistä
ja fenomenologoasta. Hän on toimittanut ja ollut mukana toimittamassa teoksia
ympäristöestetiikasta, arkipäivän estetiikasta ja feministisestä estetiikasta. Hänen
tutkimuksensa käsittää nykyään lasten ja estetiikan suhteen sekä estetiikan suhteen
nykytaiteeseen ja sen teoriaan.

Arkkitehti ja TkL MATTI K. MÄKINEN on toiminut Valion rakennusosaston päällikkönä 1962-1982, arkkitehtuurin professorina Oulun yliopistossa 1979-1985,
Suunnittelurengas Oy:n toimitusjohtajana 1982-1985, Rakennushallituksen pääjohtajana 1985-1994 sekä Teknillisen korkeakoulun miljöörakentamiskeskuksen
johtajana ja professorina 1994-1997. Hän on julkaissut arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun teemoista 10 teosta sekä lukuisia artikkeleita ja kolumneja eri
julkaisuissa. Mäkinen on Unkarin arkkitehtiliiton (MESZ) ja USA:n arkkitehtiliiton
AIA:n kunniajäsen. Hän on Teknillisen korkeakoulun ja Oulun yliopiston kunniatohtori.

Arkkitehti, tekniikan tohtori OLLI-PAAVO KOPONEN toimii yliassistenttina Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin historian ja teorian laitoksella. Hänen
väitöskirjansa aiheena oli “Täydennysrakentaminen. Arkkitehtuuri, historia ja paikan
erityisyys”.

AINO NISKANEN toimii arkkitehtuurin historian professorina Teknillisessä korkeakoulussa. Hänen lisensiaatintyönsä käsitteli 1800-luvun lopun julkisia rakennuksia Münchenissä ja hänen väitöskirjansa aiheena oli Väinö Vähäkallio – arkkitehti
ja hänen toimistonsa. Hän on julkaissut myös teoksen osuuskauppaliikkeen rakentamisesta ja lukuisia artikkeleita, mm.1960-luvun suomaisesta arkkitehtuurista.

MARJA KUPARINEN on rakennusarkkitehti, joka opiskelee Oulun Yliopistossa arkkitehtuuria. Hän on myös suorittanut ympäristötieteen opintoja. Hän on työskennellyt mm. Erkki Karvisen, Kirsti Sivénin ja Tuomo Siitosen arkkitehtitoimistoissa.
Kuparinen työskenteli Raili ja Reima Pietilän toimistossa vuosina 1974-1988 ja
1992-1993.

PEKKA PASSINMÄKI FL, arkkitehti, toimii tutkimusassistenttina Tampereen
teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin historian ja teorian laitoksella ja valmistelee
väitöskirjaa arkkitehtuurin perusteista päälähteenään Martin Heideggerin kirjoitukset. Hän on julkaissut arkkitehtuurifilosofiset teokset Arkkitehtuurin unohtunut ethos: Tutkielma Martin Heideggerin ajatusten soveltamisesta arkkitehtuurin
tarkasteluun (1997) ja Kaupunki ja ihmisen kodittomuus: Filosofinen analyysi
rakentamisesta ja arkkitehtuurista (2002) sekä rakennussuojelun alalta teoksen
Forssan Kalliomäen kehittämisohjelma (2006).

MARIANNE LEHTIMÄKI työskentelee vuonna 2007 valtion taidetoimikunnan
vuosiapurahalla ja toimii osa-aikaisesti Itämeren valtioiden välisen kulttuuriperintöyhteistyön koordinaattorina. Hän on toiminut arkkitehtina Museoviraston
rakennushistorian osastolla erityisalanaan kaupunkiympäristöjen suojeluun liittyvä viranomais- ja kehittämistyö. Hän toimi projektinjohtajana Museoviraston
vetämässä SuHiTo-hankkeessa, jossa kehitettiin kaupunkisuojelun työkaluja. Hän on
kirjoittanut ja toimittanut teemasta useita artikkeleja ja raportteja. Lehtimäki on
toiminut myös rakennussuunnittelijana ja kaavoittajana. Hänellä on jatko-opintoja
Chalmersin yliopiston arkkitehtuurin historian ja teorian laitoksella. Sen lisäksi hän
on suorittanut Nordplanin yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskurssin.
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VILHO PEKKALA rakennusalan diplomi-insinööri, joka on työskennellyt vuodesta
1969 rakennesuunnittelijana Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy:ssä, missä toimii
edelleen suunnittelujohtajana. Hän on ollut rakenteiden suunnittelijana useissa
Pietilöiden kohteissa. Työkohteita on ollut Suomen lisäksi myöhempinä vuosina
Virossa, Venäjällä, Unkarissa ja Kiinassa.
16 1

Arkkitehti, professori MALCOLM QUANTRILL on kansainvälisesti tunnettu kirjailija, opettaja ja kriitikko. Hän on toiminut useissa yhdysvaltalaisissa ja englantilaisissa yliopistoissa. Hän toimi professorina Texas A+M Unversityssä vuodesta
1986. Quantrillin kiinnostus suomalaiseen arkkitehtuuriin juuontaa juurensa
1950-luvulle, jolloin hän työskenteli Aarne Ervin toimitossa. Hän on julkaissut
useita teoksia suomalaisesta arkkitehtuurista, mm.Alvar Aalto. A Critical Study
(1983), Reima Pietilä (1987) sekä Finnish Architecture and the Modernist Tradition (1995).

TORE TALLQVIST on toiminut 1988 lähtien arkkitehtuurin historian ja rakennussuojelun professorina Tampereen teknillisellä yliopistolla (TTY). Arkkitehdin
tutkinto 1969 (TKK) ja tekniikan lisensiaatin tutkinto 1983 (TKK). Opiskeluaikana
ja valmistuttuaan Alvar Aallon toimistossa 1965-72. Arkkitehtuurin historian ja
asuntosuunnittelun opetuksen ohella TT on toimiessaan vapaana ammatinharjoittajana laatinut säilyttäviä asemakaavoja ja rakennustapaohjeistoja (Tammisaari,
Porvoo ja Paraisten Vanha malmi) sekä peruskorjauksia. Arkkitehtuurin historian
vt prof. TTK:lla 1983-85, Vanhan Porvoon neuvonta-arkkitehti 1986-88. Valtion
rakennustaidetoimikunnan puheenjohtaja 1992-97. Viime vuosikymmenellä Tallqvist on Aallon arkkitehtuurin ja suomalaisen modernismin inspiroimana kehittänyt teoreettisia malleja ja opetussuunnitelmia, joiden pohjalta arkkitehtuurin
historia tulevaisuudessa voisi entistä selkeämmin kytkeytyä arkkitehtuurisuunnittelun ytimeen, luontevaksi osaksi arkkitehdin ammatin harjoittamista.

REIMA PIETILÄ CONFERENCE 28. – 29.11.2005

kirjoittajat

ANTTI PIHKALA on arkkitehti ja tekniikan lisensiaatti, jolla on ollut restaurointiin erikoistunut arkkitehtitoimisto Oulussa v:sta 1991.

DIPOLI CONGRESS CENTRE 28 th November, 2005

E{CURSION 29 th November, 2005,

09:00

Bus host Opa Koponen

Registration for the excursion
(29 th November, 2005)

09:30

Opening of the Conference

09:00

Start at Hotel Fennia

Mikael Sundman

09:15

Mäntyniemi (1989–1993)

09:37

Opening words by Raili Pietilä

10:15

Suvikumpu (1967–1982)

Key Note Speaker 1:

11:30

Coffee

Tore Tallqvist, Finland

13:00

Hervanta (1978–1979)

10:30

Key Note Speaker 2:

14:00

Lunch

Pauline von Bonsdorff, Finland

15:00

Kaleva Church (1966)

11:15

Discussion (chair Matti K. Mäkinen)

16:00

Metso Library (1986)

11:45

Lunch possibility at Dipoli Congress

16:30

Return to Helsinki

Centre (reservation at registration)

18:00

Malminkartano row house (drive pass)

13:00

Parallel Sessions (3–5 papers 15–20 min each)

18:45

Return to Hotel Fennia

A

Reima and Raili Pietilä’s architecture,

09:45

theoretical and practical approaches,
chair Severi Blomstedt
B

Problems on preservation and
restoration, chair Kaisa Broner-Bauer

C

Reima Pietilä’s morphology:
theoretical attempts, pedagogical work and

exhibitions,

chair Rainer Mahlamäki
14:30

Coffee by Sodexho

15:00

Key Note Speaker 3:

15:45

Parallell Sessions reports

Presentation of the exhibitions*

Malcolm Quantrill, USA

A 15–20 min (S. Blomstedt)
B 15–20 min (K. Broner-Bauer)
C 15–20 min (R. Mahlamäki)
Discussion (chair M. K. Mäkinen)
16:45

Presentation of the movie

16:50

Documentary on Raili and Reima Pietilä’s architecture:

by Ywe Jalander

Out of the box (Vägar ut ur lzdan / Irti laatikoista)
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17:50

End of Conference
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