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Mitä on miniarkkitehtuuri? Mitä merkitystä sillä on kaupun-
kiympäristössä? Nämä kaksi kysymystä muodostavat rungon 
tälle diplomityölle. Työn ensimmäisessä osassa niitä pohditaan 
kirjallisesti historiallisten ja nykyaikaisten esimerkkien valos-
sa. Tutkimusaineistoa on rajattu jakamalla miniarkkitehtuuri-
ilmiön tarkastelu kolmeen eri miniarkkitehtuurityyppiin: kau-
palliseen, väliaikaiseen ja hiljaiseen. Näiden lisäksi on pohdittu 
tulevaisuuden miniarkkitehtuuria: ilmiön laajempaa merkitystä 
ja ajallista kestävyyttä.
 Työn toinen osa käsittelee miniarkkitehtuurin olemusta 
ja merkitystä suunnittelutyön kautta. Siinä käydään läpi suun-
nittelun prosessia ja arvioidaan kirjallisen taustatyön vaikutus-
ta suunnitelman tekemiseen. Miniarkkitehtuurisuunnitelmaa 
on lähestytty pitkälle mallityöskentelyn kautta. Tämän avulla 
on tutkittu arkkitehtuurin ja ihmisen mittakaavasuhdetta ja 
myöhemmin paikan kautta myös kaupunkiympäristön ja suun-
nitelman suhdetta. 
 Suunnitelma sijoittuu Helsinkiin Suomen rakennus-
taiteen museon ja Designmuseon väliselle pihalle. Museoiden 
yhdistämisestä käyty arkkitehtuurikilpailu vuonna 1987 ei ole 
toteutunut ja museot ovat edelleen lisätilojen tarpeessa. Tämän 
tarpeen myötä museot ovat käynnistäneet yhteisen Välipala-
hankkeen vuonna 2010. Välipala-hankkeen puitteissa pihalla 
on järjestetty erilaisia kilpailuja, joiden kautta on etsitty kau-
punkilaisten, ohikulkijoiden ja arkkitehtien ehdotuksia välitilan 
muokkaamiseksi ja eteenpäin kehittämiseksi. Yhdellä näistä 
kilpailuista etsittiin väliaikaista kohtaamispaikkaa Maailman 
designpääkaupunkina vuonna 2012 toimivalle Helsingille. Tämä 
Aalto-yliopiston puustudion opiskelijoiden kesken käyty kilpailu 
on ollut lähtökohtana suunnitelmalle.
 Sekä kirjallisen taustatutkimuksen että suunnittelutyön 
myötä on selvinnyt, että miniarkkitehtuuri on laaja ja jatkuvasti 
muuttuva ilmiö, josta on vaikea sanoa viimeistä sanaa. Aina se 
ei ole mielekästäkään, sillä suuri osa miniarkkitehtuurin mie-
lenkiintoisuudesta tulee juuri sen yllätyksellisyydestä. Miniark-
kitehtuurilla on paikkansa niin kaupunkilaisten sydämissä kuin 
kaupungin kehityksessäkin. Sen kautta voimme löytää kaupun-
kiympäristöstä uusia puolia, luoda muistoja ja aitoja hetkiä kes-
kelle kiireistä kaupunkielämää. 
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Abstract
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Architecture

What is mini architecture? What meaning does it have in 
urban environment? The basis of this thesis is constructed in 
evaluating these two questions. In the first part of this thesis 
these questions are being studied through written work in the 
light of historical and modern mini architecture examples. The 
research material has been narrowed down by dividing the 
study of the mini architecture phenomenon in three categories: 
commercial, temporary and quiet. In addition to these the written 
part of this work studies the future of mini architecture: is it only 
a temporary trend or does it have some bigger meaning that will 
make it last.
 Second part of the thesis reflects the meaning and purpose 
of mini architecture through design work. It evaluates effects of 
the written work in the designing and goes through the planning 
process. The design itself has been studied mainly through model 
work. The purpose of this is the emphasis on studying the scale 
relationship between man and small architecture and later on 
with the actual planning place: the study of scale relationship 
between urban environment and mini architecture. 
 The final design work takes place in Helsinki between 
Museum of Finnish Architecture and Design museum. In the 
year 1987 an architecture competition was held to combine these 
two museums. Because the combination never realized in a form 
of a building the museums are still in the need of extra space for 
exhibitions. This need was brought up again in the year 2010 
when the museums set up a so called Välipala (meaning middle 
piece) project. In the name of this project the museums have 
held several smaller competitions concerning the development 
of the middle space in between the museums. Through these 
competitions the museums are looking for by passers, citizens 
and architects proposals and ideas how to develop the empty 
space further. One of these competitions was held to look for a 
temporary meeting place for the World Design Capital project 
which Helsinki is hosting in the year 2012. This closed competition 
was held between Aalto University’s wood workshop students. It 
has been the starting point for this work’s design project.
 The written work and the design work alike show that 
mini architecture is a wide and constantly changing phenomenon, 
which is very hard to narrow down into one conclusion. This is 

5



not always meaningful either, because a large part of the interest 
in mini architecture derives from its ability to surprise and 
renew the field of architecture. Mini architecture has its place 
both in the heart of the citizens and in the development of the 
city. With mini architecture we can find new sides of the urban 
environment, we can create memories and genuine moments in 
the middle of a hectic city life.
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Alkusanat

Tämä ei ole aivan perinteinen arkkitehtuurin diplomityö. Suun-
nittelukohteena ei ole asuinkerrostalo, ei kirjasto eikä asema-
kaava. Tämä on minun näköiseni diplomityö. Minulle diplomityö 
merkitsee ennen kaikkea mahdollisuutta syventää omaa tietä-
mystäni sekä arkkitehtuurista että omasta arkkitehtipersoonas-
tani: kuka minä olen suunnittelijana ja mitkä ovat tavoitteeni. 
Tätä toteuttaakseni olen valinnut arkkitehtuurin sisältä minua 
eniten kiinnostavan aihealueen ja lähtenyt tutkimaan sitä sekä 
kirjallisesti että suunnittelutyön kautta.
 Vastoin ennakko-odotuksiani, suunnittelutyön tekemi-
nen kirjallisen taustatyön jälkeen ei ollutkaan aivan yksinker-
taista. Alkuvaikeuksien aikana pyörittelin piirustuspöydällä 
lukuisia ehdotuksia tulevaksi suunnitelmaksi. Mikään niistä ei 
kuitenkaan tuntunut olevan tarpeeksi perusteltu. Vasta konk-
reettisen suunnittelupaikan ja tarpeen myötä löysin ajatuksen, 
jonka halusin viedä loppuun asti. 
 Olen käyttänyt työhön puoli vuotta ja nyt aika päästää 
työ käsistä. Teen sen mielelläni, sillä työ on tehnyt tehtävänsä. 
Vaikka suunnitelman lopputulos onkin vain 15 m x 15 m kokoi-
nen ”matto”, olen sen suunnitteluprosessin kautta oppinut itses-
täni arkkitehtinä enemmän kuin yhtäkään muuta harjoitustyö-
tä tehdessäni. Suunnitelma on mielestäni paikkaansa perusteltu 
ja sellaisenaan toimiva. Kaiken ei tarvitse olla suurta ja henkäi-
sevää saavuttaakseen suosion kokijoiden keskuudessa. Tämä on 
yksi miniarkkitehtuurin perusominaisuus: se riittää. Se tarjoaa 
aitoja ja arjen makuisia elämyksiä.

Helsingissä 24.8.2011
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1 Miniarkkitehtuuria

Etuliite mikro johtuu kreikan kielen sananalusta mikrós, joka merkit-
see pieni, lyhyt. Käytetään suomenkielessä etuliitteenä merkityksessä 
pieni, pikkuruinen, lyhyt. Mittayksikön etuliitteenä osoittaa miljoonas-
osaa. (Koukkunen et al. 2001, 420.)
 
Etuliite mini johtuu latinankielisistä sananaluista minor, minus, jotka 
tarkoittavat pienempi. Suomenkielessä mini etuliitettä käytetään 
tarkoituksessa: pieni-, pienois-, kääpiö-, pienikokoinen. (Koukkunen et 
al. 2001, 423.) 

Minimi, latinankielen sanasta minimum, ilmaisee pienintä mahdol-
lista arvoa tai määrää. Matemaattisena määreenä minimi tarkoittaa 
funktion sellaista ääriarvoa, joka on viereisiä arvoja pienempi. (Kouk-
kunen et al. 2001, 423.)

Mitä miniarkkitehtuuri tarkoittaa? Tämä on usein ensimmäinen 
kysymys, jonka kuulen kun kerron diplomityöni aiheesta. Ken-
ties valitsin aiheeni aikanaan juuri siksi, että luulin tietäväni 
vastauksen tähän kysymykseen. Tutustuin miniarkkitehtuu-
riin ensimmäistä kertaa tietoisesti työssäni kahdentoista neliön 
kokoisessa Salakaupassa. Helsingin keskustassa sijaitseva Sa-
lakauppa avasi silmäni tällaiselle arkkitehtuurin osa-alueelle, 
joka tuntuu olevan vielä huomaamaton, mutta jo nyt tärkeä osa 
kaupunkiympäristöä. Salakaupan herättämän inspiraation myö-
tä, huomasin miniarkkitehtuurin olevan ajankohtainen ilmiö 
ulkomaalaisessa arkkitehtuurilehdistössä ja –kirjallisuudessa. 
Myös Helsingissä käytiin aiheeseen liittyvistä kohteista kiivasta 
keskustelua. Miniarkkitehtuuri kiinnosti, mutta en vielä täysin 
tiennyt, mihin olin ryhtymässä. Kuvittelin miniarkkitehtuurin 
määrittyvän pelkän tilallisuuden kautta. Miniarkkitehtuuri-
ilmiön laajuus ja monipuolisuus alkoi paljastua minulle vasta 
syvemmän tarkastelun myötä. Ilmiölle ei ole löydettävissä yhtä 
selkeää ja johdonmukaista kehityshistoriaa: se koostuu eri tyyp-
pisten miniarkkitehtuurien päällekkäisistä ja osin yhteneväisis-
tä kehityspoluista. 
 Toinen opintosuuntautumiseni keramiikka- ja lasitai-
teen pariin pohjusti myös kiinnostustani pienikokoiseen arkki-
tehtuuriin. Halusin suunnittelutehtäväkseni tarpeeksi pienen 
kohteen, jotta voin keskittyä pohtimaan suunnitelman merkitys-
tä. Kaupunkiympäristöön aihe rajautui osittain siksi, että minua 
on aina kiehtonut eri mittakaavojen rinnakkaiselo sekä niiden 
keskinäisen vaikutuksen tutkiminen. Uskon, että tulevaisuu-
dessa elämä painottuu kaupunkiympäristöön, minkä vuoksi oli 
myös mielekästä keksittyä tämän tutkimiseen ja kehittämiseen. 
 Käytän työssäni miniarkkitehtuuri termiä kuvastamaan 
pienikokoista arkkitehtuuria. Toisinaan saatan käyttää myös 
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Salakauppa sijaitsee Postikadun ja Mannerheimintien 
risteyksessä.
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sen synonyymiksi tarkoitettua ilmaisua mikroarkkitehtuuri. 
Nämä molemmat termit ovat suoria käännöksiä englanninkie-
lisistä vastineista: mini architecture ja micro architecture, jotka 
ovat ulkomaalaisessa kirjallisuudessa yleisesti käytössä pie-
nikokoisista arkkitehtuurikohteista. Syy, miksi käytän termiä 
miniarkkitehtuuri pienikokoisen arkkitehtuurin sijaan, on en-
sinnäkin siinä, että termi kuvaa pienen koon tavoitteellisuutta 
paremmin kuin ilmaisu pienikokoinen arkkitehtuuri. Pienikokoi-
nen arkkitehtuuri voi olla pientä ilman tavoitetta olla pientä, 
mutta miniarkkitehtuuri sisältää jonkinlaiset reunaehdot pie-
nuudelle. Ne voivat olla esimerkiksi taloudellisia, tilallisia, ko-
keellisia tai hengellisiä. Pienikokoisen arkkitehtuurin reunaehto 
pieneen kokoon lähtee sen sijaan usein tarpeesta. Se ei ensisijai-
sesti tavoittele pientä kokoa, eikä pieni koko ole itsessään siinä 
tavoitteellinen, vaan pieni koko muodostuu sen ulkopuolisista 
syistä sopivaksi. Pienikokoisessa arkkitehtuurissa ulkopuoliset 
syyt eivät ole pakottavia, vaan enemmän valinnaisia, pienuu-
teen kannustavia. Miniarkkitehtuuri sen sijaan joko tavoittelee 
pientä kokoa, on sitä olosuhteiden pakosta tai tavoittelee itse 
pienellä koolla jotain erityisominaisuutta. Termiin miniarkki-
tehtuuri liittyy siis yksinkertaisesti sanoen joitain syvempiä mo-
tiiveja pienelle koolle. 
 En aseta itse koolle työssäni mitään tiukkoja pinta-ala 
rajoja, mutta rajaan tarkastelukohteita sen verran, että ne erot-
tuvat selkeästi katukalusteista. Tarkastelu painottuu kohteisiin, 
joihin vähintään yksi ihminen voi astua sisälle, eli toisin sanoen 
tiloihin, joissa on sisätila. Tarkkaa pinta-alamäärettä tärkeämpi 
merkitys on ympäristön ja kohteen mittakaavasuhteella. Katu-
kalusteet, kuten linja-autopysäkit, penkit ynnä muut sellaiset 
rajautuvat tarkastelun ulkopuolelle. 
 Miniarkkitehtuuri-ilmiön tutkimisen helpottamiseksi 
jaoin kaupunkiympäristöön sijoittuvan miniarkkitehtuurin kol-
meksi eri tyypiksi: kaupalliseksi, väliaikaiseksi ja hiljaiseksi. 
Nämä tyypit ovat keskenään jossain määrin päällekkäisiä ja se-
koittuneita jo pelkästään siitä syystä, että ensimmäisessä rajaus 
on toiminnallinen, toisessa ajallinen ja kolmannessa tunnelmal-
linen, mutta niiden itsenäinen tarkastelu auttoi minua ymmär-
tämään miniarkkitehtuuri-ilmiötä kokonaisuutena laajemmin. 
 Ensimmäiseksi tarkastelen työssäni kaupunkiympäris-
töön sijoittuvaa kaupallista miniarkkitehtuuria. Valitsin tämän 
tyyppisen pienikokoisen arkkitehtuurin tarkastelun kohteeksi 
pääosin kahdesta syystä: ensinnäkin siitä, että kaupunki itses-
sään perustuu ja rakentuu kulutuksen varaan ja toiseksi siitä 
syystä, että tämänhetkiset esimerkit tarkastelun pääkohteessa, 
Helsingissä, rajoittuvat pääosin kaupallisiin miniarkkitehtuuri-
kohteisiin. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan käydä läpi kaikkia 
Helsingin kioskeja, niistä Anne Mäkinen on jo koonnut kattavan 
selvityksen Kioski – kipari, kiska, snagari kirjassa. Pääpaino 
kaupallisen miniarkkitehtuurin tarkastelussa on tällaisen mini-
arkkitehtuurityypin ominaisuuksien, mahdollisuuksien ja ongel-
mien pohtimisessa. 
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 Toinen tarkasteltava miniarkkitehtuurityyppi on väli-
aikainen miniarkkitehtuuri. Väliaikainen miniarkkitehtuuri on 
muita tarkastelutyyppejä häilyväisempi ja laaja-alaisempi. Vain 
mittakaavan ja ajallisen keston mukaan rakentuvien viiteke-
hysten sisälle mahtuu melkoinen joukko erilaisia lopputuloksia, 
mutta tätä joukkoa yhdistäviäkin tekijöitä on löydettävissä. Näi-
tä tekijöitä tutkin muun muassa paviljonkiarkkitehtuurin kaut-
ta. Väliaikaisen miniarkkitehtuurin tarkastelussa pääpaino on 
kuitenkin sen merkityksen pohtiminen kaupunkisuunnittelun 
mittakaavasta käsin. 
 Pienikokoinen arkkitehtuuri on hallittavuutensa ansi-
osta otollinen testikenttä arkkitehtuurin syvimmille teorioille. 
Hiljaisen miniarkkitehtuurin tyyppitarkastelussa pohdin juuri 
näitä miniarkkitehtuurin syvempiä tavoitteita ja tarkoituksia. 
Tämän tyypin esimerkkikohteet erkanevat muita tyyppiesi-
merkkejä enemmän kaupunkiympäristöstä, kääntäen katseensa 
sisäänpäin itse tilaan ja sen merkityksellisyyteen.
 Toiseksi viimeinen luku käsittelee miniarkkitehtuurin 
uusimpia ilmiöitä: kaupungistumisen, tilan vähyyden ja toisaal-
ta ekonomisen tilanteen aikaan saamia esimerkkejä. Esittelen 
itseäni suuresti kiinnostavan japanilaisen Bow Wow arkkitehti-
toimiston nimeämän miniarkkitehtuurityylin: pet architecture:n. 
Lisäksi pohdin laajemmin miniarkkitehtuurin suunnittelumotii-
veja ja merkitystä osana kaupunkiympäristöä.
 Viimeisessä kappaleessa arvioin kirjallisen taustatyön 
vaikutusta suunnittelutyöhön, ja käyn läpi suunnittelun proses-
sia. Konkreettisen suunnitteluesimerkin tekeminen avasi mini-
arkkitehtuuriymmärtämystäni entisestään. Sen myötä jouduin 
jälleen kerran laajentamaan käsitystäni miniarkkitehtuuri-
ilmiöstä. Suunnitelman lopputulosta tärkeämmäksi muodostui 
omiin työskentelytapoihin tutustuminen ja niiden edelleen ke-
hittäminen. Tämä oli mahdollista, koska suunnittelukohteen 
pienuus jätti sille aikaa. Yhteenvedossa käyn läpi sekä kirjalli-
sen osuuden että suunnitelman herättämiä ajatuksia. 
 On selvää, että tämän tyyppijaon ulkopuolelle jää vie-
lä paljon miniarkkitehtuurinimekkeen alle sopivaa materiaalia. 
Valittu tyyppijako perustuu omiin henkilökohtaisiin mieltymyk-
siini ja kiinnostuksen kohteisiini. Mielenkiinnon laajuutta on 
pyritty pitämään kurissa, jotta pysyisin diplomityön sallimissa 
mitta- ja aikarajoissa. Tarkastelun ulkopuolelle on tietoisesti 
jätetty minimiarkkitehtuuri, joka tähtää pienimpään mahdolli-
seen tilaan. Tämän tyyppisen miniarkkitehtuurin tarkastelu ei 
ole työssäni ensisijaista; nokkelia tilaratkaisuja enemmän olen 
halunnut keskittyä pienen ja suuren vastakkainasetteluun ja 
niiden merkityssuhteen pohdintaan. Ennen kaikkea olen lähte-
nyt tälle tielle selvittääkseni tarkemmin, mitä miniarkkitehtuuri 
tarkoittaa. Vaikka aluksi luulin tietäväni, mihin olen ryhtymäs-
sä, on matkan aikana selvinnyt alkutietämykseni vähyys. Tämä 
ennalta odottamaton ongelmallisuus on ollut työssäni sekä suuri 
ilo, että ponnistelun paikka. 

5

6

5 George Bernard Shaw:n kuuden neliön suuruinen 
puutarhamökki, jossa hän kirjoitti suurimman osan 
töistään. Ayot St Lawrence, 1902. (Kalhöfer 2010)

6 Henry David Thoreau:n työskentelymökki, 
Massachusetts.

”I went to the woods because I wished to live 
deliberately. To front only the essential facts of life 
and see if I could not learn what it had to teach and 
not, when I came to die, discover that I had not lived.” 
- Thoreau (kts. kuvalähde, viitattu 10.8.11.)
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”Our world is dominated less by megalomaniac buildings 
than by intelligent interventions, anonymous kiosks, ticket 
machines, bus stops, toilets, advertising pillars, snack bars 
and tourist information counters.” (Herwig 2010, 51)
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2 Kioskien kevät

”Arkisuuden paradoksi on, että se toisaalta on mitä tutuin, 
toisaalta varsin vieras. Se on liian lähellä ollakseen sel-
västi nähtävä. Emme näe silmillämme olevia silmälase-
ja; ne on otettava pois niiden luonnollisesta kontekstista, 
toimintaympäristöstä, mikäli niihin halutaan kiinnittää 
huomiota. Samalla tavalla meidän on otettava etäisyyttä 
arkisuuteen, mikäli haluamme ymmärtää sitä.” (Haapala 
2006, 130.)

Kello on yhdeksän aamulla ja istun Kallion kirjastossa kirjoit-
tamassa diplomityötäni. Pääsiäinen on juuri mennyt ja kesä 
saapuu vauhdilla Helsinkiin. Usein, näyttöpäätteen alkaes-
sa kyllästyttää, katson ulos Karhupuistoon, missä näen yhden 
konkreettisen esimerkin miniarkkitehtuurista: 1950-luvun lip-
pakioskin. Tähän päivään asti kioski on seissyt yksin hiljaisena 
puiston laidalla. Tänään sen ilme on muuttunut: kioskin luukut 
ovat avautuneet, ja pöydät ja penkit ovat vallanneet lähiympä-
ristön alueen. Kioskin luukulla käy jatkuvasti väkeä: kotiäitejä 
rattaiden kanssa aamukahvilla, eläkeläisiä lukemassa päivän 
uutisia. Ihmisillä tuntuu taas yhtäkkiä olevan aikaa nauttia aa-
mukahvinsa ulkona auringossa, kioskin äärellä. Kioskin avautu-
minen on vaikuttanut ympäristöönsä huomattavasti.
 Kevät tuntuu täydelliseltä ajalta kirjoittaa miniarkki-
tehtuurista. Pienet ja huomaamattomat rakennukset heräävät 
yhtäkkiä eloon. Näen konkreettisesti niiden vaikutuksen ym-
päristöönsä. Lenkkeillessäni Töölönlahden ympäri olen saanut 
tarkkailla kioskien kevättä kuin lintujen takaisin muuttoa. Si-
nisen huvilan pieni kahvila on kerännyt jo monet ihmiset ympä-
rilleen ihastelemaan kevään tuloa ja korkealta avautuvaa Töö-
lönlahden maisemaa. Kahvila Tyynin ohitse juostessa on saanut 
ihmetellä, milloin sen ruohokatto alkaa taas vihertää. Ja yhtenä 
päivänä jäätelökioski vain ilmestyi kuorma-auton kyydissä pai-
kalle. Puisto valmistautuu kesään ja sen jäätelönnälkäisiin ku-
luttajiin. 
 Kioskit, kuten Karhupuiston lippakioski, tuntuvat ole-
van huomaamaton osa elämäämme, ennen kuin heräämme 
todella tarkkailemaan niitä. Kuitenkin niiden vaikutus ympä-
ristöönsä on merkittävä. Ihmiset valtaavat paikan ja nauttivat 
siitä aivan toisella tavalla kuin aiemmin. Kioskit toimivat ikään 
kuin maamerkkeinä rauhoittumiselle; niiden ympäristössä voi 
huokaista hetken, jopa keskellä kaupungin vilskettä. Työssäni 
kaupallisella miniarkkitehtuurilla tarkoitan pääosin tuotteiden, 
tavaroiden tai elintarvikkeiden myyntiin keskittyvää pieniko-
koista arkkitehtuuria. Erilaisten tapahtumien tai palveluiden 
myyntiin keskittyvät esimerkit olen jättänyt tämän tarkastelun 

7 
Venevuokraamo kioski Finlandiatalon edustalla.
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ulkopuolelle. Kioskit ovat osa diplomityötäni myös siksi, että täl-
lä hetkellä ne ovat lähes ainoa konkreettinen esimerkki miniark-
kitehtuurista Helsingissä. Niistä on helppo aloittaa.

2.1 Pieni tila kauppapaikkana

Mitä hyötyä ja mitä haittaa pienestä koosta on rakennuksen 
kaupallisuudelle? Millaisia vaatimuksia pieni koko aiheuttaa? 
Pieni koko vaikuttaa ensinnäkin merkittävästi myytävien tuot-
teiden määrään ja kokoon. Pienessä kioskissa varastointitilat 
ovat vähäiset, joten suurille tuotteille ei ole sijaa kaupallisessa 
miniarkkitehtuurissa. Pieni tila vaikeuttaa myös tuotteiden val-
mistusta, elleivät tilat ole yksityiskohtaisesti toimintaa tukevak-
si suunniteltuja. Toiminnallisuus ja ihmisen mittakaava ovatkin 
tärkeitä luonteenpiirteitä miniarkkitehtuurille yleisesti, ja eri-
tyisen tärkeitä ne ovat myös kaupalliselle miniarkkitehtuurille. 
Helsingin kioskeissa toiminnallisuuden merkitys alkoi korostua  
suunnittelussa funktionalismin myötä. Vuonna 1938 julkaistiin 
uusi Taucherin piirtämä tyyppikioski, joka oli edeltäjiään huo-
mattavasti suurempi ja varustetasoltaan parempi. Uusi kioski 
oli pinta-alaltaan noin seitsemän (6,65) neliömetriä, ja sisälsi 
vesijohdon, viemärin, vedenlämmitysboilerin, sähköt ja säilytys-
tilaa mm. jäätelölle. Tilat oli suunniteltu yksityiskohtaisesti hyl-
lyjä myöten. (Mäkinen 2003.)
 Vaatimusten lisäksi pieni koko tarjoaa myös etuja. Pie-
nelle kioskille on paljon mahdollisia sijaintipaikkoja, sen ra-
kentaminen on nopeaa ja edullista ja se on myös mahdollista 
suunnitella  kausikäyttöön siirrettävyytensä ansiosta. Suurin 
vaikutus kaupallisessa miniarkkitehtuurissa on käyttäjillä: ih-
misten määrä ja liike vaikuttavat paljon tunnelmaan. Toisin 
kuin suuren mittakaavan kaupallisuus, jonka vaikutus ulottuu 
kaupungissa talojen ja katujen rajapintoihin asti, kaupallinen 

8
Kioski ”Staufensee” järven rannalla, lähellä 

Dornbirniä. Arkkitehdit: Wellmann Landinger, 
Bregenz. Rakennusvuosi 2005.
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miniarkkitehtuuri ottaa varsin varovaisen kosketuksen kaupun-
kikulttuuriin: se ei ole pienuudessaan liian päälle käyvää vaan 
korostaa valinnan vapautta. Pieni koko antaa edullisuudessaan 
myös pienyrittäjille mahdollisuuden myydä omaa tuotantoaan 
ilman välikäsiä.
 Pieni kauppatila saattaa olla suomalaiselle mielenlaa-
dulle vaikeasti lähestyttävä. Suurissa supermarketeissa ja pien-
ten kaupunkien kokoisissa ostoskeskuksissa olemme tottuneet 
katselemaan tarjontaa ilman myyjän välitöntä läsnäoloa. Tiivis 
tila voi yhtäkkiä tuntua ahdistavalta. Salakaupan myyjänä kuu-
len usein ohikulkijoiden ihmettelevän, saako kauppaan todella 
mennä sisälle. Kaupan sijainti nykytaiteen museo Kiasman lä-
heisyydessä herättää toisinaan epäilyksen, että kyseessä on per-
formanssitaideteos, eikä oikea kauppa. Salakaupan tuotteisiin 
pieni kauppatila ja sen suoma välitön läheisyys myyjään, joka 
on toisinaan myös itse suunnittelija, sopii hyvin. Tuotteiden al-
kuperä ja valmistaja ovat luettavissa suoraan hintalapusta, ja 
tuotteen ideasta ja synnystä voi kysellä lisätietoa myyjältä. Myy-
jä valmistaa myös itse kaupassa jotakin myytävää tuotetta, josta 
voi kysellä lisätietoa suoraan paikan päällä. 
 Vaikka informaation määrä ja sen saamisen nopeus ovat 
nykyaikana kasvaneet huomattavasti, emme useinkaan tiedä, 
mistä kaikki tavaramme ovat peräisin ja keiden valmistamia ne 
ovat. Ruokakulttuurissa tämä ilmiö on jo aiheuttanut vastare-
aktiona lähiruoan suosimisen. Myös alati kasvava tavaramäärä 
on alkanut saada rinnalleen vain tarpeellisen tavaran omista-
miseen kehottavia liikkeitä. Yksi tällainen liike on sadan tava-
ran haaste (100 Things Challenge), jossa tavaramäärä karsitaan 
vain sataan tavaraan. Haasteeseen vastaajat tuntuvat pärjää-
vän pienemmällä tavaramäärällä hyvin ja kertovat olevansa 
jopa onnellisempia niin. (Bruno, ei painovuotta.)
 Lähiruoan suosion kasvu sekä turhasta tavarasta luopu-
minen kuvastavat kaipuuta yksinkertaisempaan elämään. Myös 
kulutuskulttuuri voi yksinkertaistua. Pienikokoiset kioskit ja 

9
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9-10 ”Square” kioskikatos, Rintala Eggertsson 2008.

Salakauppias valmistaa myytävää tuotetta kaupassa.
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kaupat tarjoavat vaihtoehdon yltiömäiseen kulutukseen kan-
nustaville ostoskeskuksille. Mäenpää toteaa kirjoituksessaan 
Viihtymisen kaupunki, ettei kaupungissa voi enää edes käydä 
käymättä kaupassa (Mäenpää 2000, 25). Miniarkkitehtuurin si-
sälle ei eksy sattumalta. Se on vapaaehtoinen ja syvästi kaupun-
kilaisiin sidoksissa oleva ilmiö keskellä kaupunkia.        
  
2.2 Historiallisten tyyppikioskien Helsinki

Pieni koko on läpi kioskien historian toiminut uudenlaisen ark-
kitehtuurin testikenttänä. Uusia tilateorioita ja materiaaleja on 
edullista kokeilla pienessä koossa. Perehdyn miniarkkitehtuurin 
kokeellisuuteen ja leikkisyyteen lisää myöhemmin väliaikaisen 
miniarkkitehtuurin tarkastelussa. Väliaikaisessa miniarkkiteh-
tuurissa kokeellisuus korostuu äärimmilleen, koska kyseessä on 
tilapäinen rakennus. Kioskikulttuurissa sen sijaan korostuu pit-
käikäisyys, varsinkin Helsingin tapauksessa. Vaikka historialli-
set tyyppikioskit ovat kuvastaneet aina aikansa arkkitehtuuria, 
toimivat ne vielä tänäkin päivänä keskuudessamme. Ajan myötä 
niistä on muodostunut merkittävä osa kaupunkikulttuuria ja 
sen historiallista kerroksellisuutta. Miten kioskit ovat saaneet 
alkunsa?
 Helsinkiin ne ovat alun alkaen syntyneet kaivovesi-
ongelman myötä tarjoamaan pullotettuja virvokkeita sekä ko-
ristamaan katutilaa. Julkiseen katutilaan alettiin kiinnittää 
1800-luvun lopulta lähtien erityistä huomiota. Kunkin ajan ark-
kitehtuurivirtauksia kuvastavat kiinteät kioskit asettuivat Hel-
singin kaduille ja puistoihin. (Mäkinen 2003.) 
 Juomaveden riittävyys ja laatu oli ongelma 1800-luvun 
lopun nopeasti kasvavassa Helsingissä: vain muutamien kai-
vojen vesi oli juomakelpoista. Kaivoveden juomakelvottomuus 
lisäsi pullotettujen juomien kysyntää. Nopean väestönkasvun 
myötä korostunut hygieniaongelma sekä puhtaan  kaivoveden 
puute saivat viranomaiset vakuuttuneiksi vesijohdon tarpeelli-
suudesta. Helsingin keskusta-alueen vesijohto valmistui kesällä 
1878 ja kaupunki vastaanotti sen 1880. Vesijohdosta huolimatta 
veden laatu oli vielä ajoittain erittäin huono. (Mäkinen, 2003.)  
 Katualueilla tapahtuva kauppa oli 1800-luvun loppupuo-
lella pääosin liikkuvaa. Myynti tapahtui kannettavista laukuis-
ta, tarjottimista, kevyistä kärryistä ja vaunuista. 1900-luvun 
alkupuolella kärryjen koko ja määrä kasvoi. Kioskimyynnin hal-
litsemiseksi kaupunki määritti tarkemmin kioskien paikat sekä 
mitat pinta-aloineen. Kioskien tuli olla kauniita pieniä raken-
nuksia, kaupungin koristuksia. (Mäkinen 2003.)
 Kaupunginarkkitehdin viran perustaminen (1907) vai-
kutti merkittävästi Helsingin kioskiarkkitehtuuriin. Viran myö-
tä syntyivät niin sanotut tyyppikioskit, joiden suunnittelussa 
tärkeä rooli oli arkkitehti Gunnar Taucherilla. Taucher toimi 
kaupunginarkkitehtinä vuosina 1924-1941. Asemakaavatoimi-
kunnan syntymisen (1908) myötä keskeisillä paikoilla olevien 
kioskien omistus ja uudelleenrakentaminen siirtyi kaupungille. 
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13

12 Arkkitehti, professori Gustaf Nyström 
virvokevaunun ääressä Kaisaniemessä 1907. 

Myyntituotteita olivat mehu, hedelmät, 
savukkeet ja virvoitusjuomat. (Mäkinen 2003.) 

13  Pyöreän tyyppikioskin piirustukset 
vuodelta 1928. Signeerannut Gunnar Taucher.  

(Mäkinen 2003.)
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(Mäkinen 2003.) Pääosa Helsingin tämänhetkisistä kioskeista 
on historiallisia tyyppikioskeja.
 Helsingin kioskit ovat aina olleet muodikkainta arkki-
tehtuuria: ne kuvastavat vallitsevan arkkitehtuurikäsityksen 
tilallisia ja esteettisiä tavoitteita. Vuonna 1928 valmistunut 
pyöreä tyyppikioski oli Helsingin ensimmäinen funktionaali-
nen rakennus. 1960-luvun kioskit kuvastavat muotokielellään 
ja materiaalivalinnoillaan puolestaan hyvin aikansa ihantei-
ta: minerit-levyillä päällystetyt, metallirunkoiset kioskit olivat 
muodoiltaan tiukan modernistisia kuutioita tasakattoineen ja 
minimimittoineen. 1970-luvulla, kioskien tuotevalikoiman laa-
jentuessa, kioskeja alettiin sijoittaa rakennusten katutason lii-
kehuoneistoihin, ja niin sanotut talokioskit syntyivät. (Mäkinen 
2003.) Talokioskien syntymisen myötä kioskien arkkitehtoninen 
kehitys näyttää hiljentyneen. Enää kioskit eivät kuvasta uusim-
pia arkkitehtonisia ihanteita; Helsingin uusin tyyppikioski on 
kuutiomaisena, metallin ja lasin yhteen sitomana massana ny-
kyarkkitehtuurin kentässä nähtynä jopa luotaantyöntävä, kyl-
mä ja hengetön. 

2.3 Uuden kaipuu

”Kaupunkikehitys eli kaupunkien muuttuminen ei toteudu 
kokonaisina visioina ja suurina hahmoina vaan useina si-
säkkäisinä pienoistodellisuuksina.” (Mäenpää 2000, 20).

Viime aikoina paljon mediajulkisuutta ovat saaneet uudentyyp-
piset, yksityiset kioskit: Töölönlahden rannalla sijaitseva Kah-
vila Tyyni sekä liikkuva kahviauto Camionette. Kioskien sijoit-
tuminen Helsingin kaupunkiin ei ole sujunut aivan ongelmitta: 
Camionette on jäänyt ilman kaupankäyntilupaa (2010) ja Tyyni 
on aiheuttanut ongelmia puutteellisella vedenottojärjestelmällä. 
Helsingin sanomissa julkaistun (Pullinen 2011) jutun jälkeen 
Camionette keräsi pian Facebookissa yli kymmenen tuhatta tu-
kijaa. Suuren kannatuksen ja Kolmen sepän patsaan ääressä 
tapahtuneen kahvitarjoilun myötä kahviauto sai lopulta myyn-
tiluvan kaupungin keskustaan. Kahvila Tyyni ei sen sijaan ollut 
yhtä onnekas. Jopa presidenttiparin vierailua kestinnyt ja 2010 
suuren suosion saavuttanut kahvila ei saanut jatkettua maan-
vuokrasopimusta. Syyksi mediassa ilmoitettiin kävelykadun 
ylitse vedetty vesijohto, johon kaksi lenkkeilijää oli kompastu-
nut. Ratkaistavissa olevaan ongelmaan ei annettu mahdollisuut-
ta etsiä ratkaisua. (Peltomäki 2011.)
 Miksi kahvila Tyyni ja kahviauto Camionette saivat kau-
punkilaisten keskuudessa näin suuren suosion ja keskustelun 
aikaiseksi? Tarve tällaisille pienikokoisille kaupunkikulttuurin 
elävöittäjille on selvästi ajankohtainen. Historialliset tyyppi-
kioskit eivät enää yksinään pysty kattamaan kaupunkilaisten 
tarvetta. Tarvitsemme Helsinkiin toiminnaltaan ja arkkitehtuu-
riltaan uudentyyppisiä, hauskoja ja sympaattisia miniarkkiteh-
tuurikohteita. 
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14-16 Uutta miniarkkitehtuuria Helsingissä. 
Infokontti Kauppatorilla ja kahviauto Camionette 
Lasipalatsin kulmalla.
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”Kaupunkilaisten mielikuvissa kaupungista on tullut ta-
pahtumisen ja toiminnallisuuden, ihmisvilinän ja vilk-
kauden paikka. ---. Kaupunki ei helsinkiläisille ole enää 
fyysinen rakenne vaan tuon rakenteen liepeillä tapahtuva 
tapahtuma. Kaupungista on tullut vapaan kiertelyn ja kat-
selun areena, mutta samalla siitä on tullut kiertelyn ja kat-
selun kohde, niiden muokkaama ja järjestämä” (Mäenpää 
2000, 17.)

Olisiko nyt tilaus uudelle tyyppikioskille vai koko tyyppikioski-
perinteen uudistamiselle? Vanhat kioskirakennukset kaipaavat 
myös toiminnallista uudistusta. Varsinkin uusimmassa tyyp-
pikioskissa pääasialliset myyntiartikkelit näyttävät pikaisen 
kaupunkikatsauksen perusteella olevan lihapiirakat ynnä muut 
yösyötävät. Tällaiset tuotteet aiheuttavat sen, että kioskit ovat 
pääosin auki iltaisin ja öisin, jäädessään päivisin anonyymeik-
si metallikuutioksi. Jos myynti keskittyisi johonkin muuhun 
kuin yö- tai kesäajan tuotteisiin, kioskeista voitaisiin hyötyä 
ympärivuotisesti. Uudenlainen toiminta voisi antaa mahdolli-
suuden pienimittakaavaiseen myyntiin myös yksityisyrittäjille. 
Salakauppa on hyvä esimerkki tällaisesta uudentyyppisestä toi-
minnasta vanhassa kukkakaupassa: taiteen- ja muotoilun väli-
maastossa seikkailevat tuotteet ovat herättäneet kiinnostusta 
aina ulkomailla asti ja ovat saaneet myös turistit kiinnostumaan 
tästä pienestä miniarkkitehtuurin edustajasta. Salakauppa tuo 
kaupunkiin omanlaisensa turistinähtävyyden, suurempien mo-
numenttien rinnalle. 

2.4 Arjen arkkitehtuuri

”Elämä sellaisessa ympäristössä, jossa silmin nähtävä ja 
korvin kuultava ympäristö muuttuu joka hetki radikaalis-
ti – puut kasvavat ennalta tuntemattomiin muotoihin ja 
mittoihin, eläimet ääntelevät mitä yllättävimmillä tavoil-
la, rakennettu ympäristö on amebamaisen muovautuvaa, 
kanssaihmisemme eivät omaa mitään pysyvyyttä – kävisi 
ihmiselle pian sietämättömäksi. ---. Arkisuuden perustoi-
na ovat pysyvyys ja luotettavuus tässä mielessä. Arkisuus 
koostuu siis seuraavista seikoista: tuttuus, huomaamatto-
muus, luotettavuus. Luotettavuutta voidaan pitää kahden 
muun perustana: ilman sitä asiat eivät voisi tulla tutuiksi 
ja edelleen huomaamattomiksi.” (Haapala 2006, 136.)

Tuttuus ja huomaamattomuus kuvastavat hyvin kaupunkiym-
päristöön sijoittuvaa kaupallista miniarkkitehtuuria. Se on tie-
dostamaton osa kaupunkilaisten arkea, arjen arkkitehtuuria. 
Tänä päivänä, toisin kuin 1800-luvulla, kioskit eivät ole sinäl-
lään välttämättömiä, pikemminkin tarpeen tullen hyödyllisiä. 
Jäätelön voi käydä ostamassa kauempaakin. Juomapullon voi 
ottaa mukaan myös kotoa. 
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17 Kahvila Tyyni

18 Sinisen huvilan kahvila
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 Toisaalta huomaamattomuuden perusta on toimivuus: 
mikäli jokin toimii hyvin, emme kiinnitä sen olemassa oloon 
erityistä huomiota. Vasta toimimattomuuden kohdatessa huo-
maamme tapamme toimia, laitteen tai muun vastaavan toimi-
vuuden ja jopa riippuvuutemme asian toimivuudesta. Tyynin ja 
Camionetten saaman kannustuksen myötä saatamme nähdä pa-
remmin pienimittakaavaisen arkkitehtuurin merkityksen osana 
kaupunkikulttuuria. Tarvitsemme myös tätä arjen arkkitehtuu-
ria, korutonta, vähäeleistä ja vapaaehtoista. Pienet yksityiskoh-
dat, kuten kioskit, ohjailevat jokapäiväisiä reittivalintojamme 
kaupungissa; niiden kautta suunnistamme, ja muokkaamme ja 
rikastamme kaupunkikokemustamme. 
 Historiallisten tyyppikioskien pysyvyys on edesauttanut 
kioskien kietoutumista osaksi kaupunkilaisten arkea. Tulisiko 
tulevat kioskisukupolvet suunnitella myös pysyviksi? Toisaalta 
arkkitehtonista muodikkuutta tavoitelleita tyyppikioskeja on 
tuskin suunniteltu ensisijaisesti aikaa kestäviksi. Arkkitehto-
ninen, sekä esteettinen ja rakenteellinen, kestävyys on kuiten-
kin osa jokaista nykypäivän suunnitelmaa kestävän kehityksen 
merkeissä. Voimmeko enää hyvällä omalla tunnolla suunnitella 
jotain muodikasta ja pitkäikäistä? Nämä kaksi ovat jo sanoina 
keskenään ristiriitaisia. Arjen arkkitehtuuriin lähtökohdiksi so-
pivat paremmin toimivuus, ympäristöön sopivuus, kenties jopa 
huomaamattomuus. Leikkisyys ja kokeellisuus jätettäköön seu-
raavaan tarkastelutyyppiin, väliaikaiseen miniarkkitehtuuriin.
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Genevajärven paviljonki. Arkkitehdit: Bakker & 
Blanc. Rakennusvuosi 2006. 
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3 Irrationaalista suunnittelua

”Yhdyskuntasuunnittelijat ovat jo koulutuksensa pohjalta 
tyypillisesti ajatelleet, että suunnittelu on, ja sen tuleekin 
olla, järkiperäistä toimintaa. On ollut vaikeaa edes kuvitel-
la irrationaalista suunnittelua. Ongelmana on kuitenkin 
se, että suunnittelu on tehtävä ihmisten tarpeita tyydyttä-
vällä tavalla, ja ihmisethän eivät tunnetusti ole pelkästään 
rationaalisia. Kun epärationaalisille ihmisille suunnitel-
laan rationaalisia elinympäristöjä, on ristiriita ilmeinen.” 
(Virtanen 2003, 65.)

Mitä irrationaalinen suunnittelu tarkoittaa kaupungin mitta-
kaavassa? Voisiko väliaikainen miniarkkitehtuuri olla yksi esi-
merkki siitä? Mitä irrationaalinen suunnittelu puolestaan tar-
koittaa rakennuksen mittakaavassa?
 Väliaikainen (mini)arkkitehtuuri on parhaimmillaan lei-
kittelevää arkkitehtuuria. Kun se on hulluttelua uusilla materi-
aaleilla ja väreillä, se on kokeilevaa ja innovatiivista: uutta ke-
hittävää ja arkkitehtuurin kehitystä ylläpitävää. Voiko tällaista 
arkkitehtuuria syntyä rationaalisen suunnittelun kautta?
 Mihin tarvitsemme väliaikaista miniarkkitehtuuria? 
Miksi kiinteät kioskit eivät yksinään riitä täyttämään tarvet-
ta kaupunkiympäristöön sijoittuvalle pienikokoiselle arkkiteh-
tuurille? Väliaikainen miniarkkitehtuuri kuvastaa toisenlaisia 
arvoja kuin kaupallinen arkkitehtuuri: lyhytikäisissä rakennel-
missa toiminnallisuus ei välttämättä ole ensisijainen tekijä. Vä-
liaikaisissa miniarkkitehtuurikohteissa, kuten paviljongeissa,  
korostuu sen sijaan tilan kokemuksellisuus. Aikaisemmin kuvai-
lin kioskien olevan arjen arkkitehtuuria, väliaikainen miniark-
kitehtuuri on puolestaan jotain arjesta poikkeavaa. Sen perus-
tana on väliaikaisuus, hetkellisyys. Tällainen perusta ei sovellu 
arkisuuteen ja jokapäiväiseen elämään, mutta tarvitsemme sitä 
yhtälailla kuin tarvitsemme pysyvyyttä ja luotettavuutta. 
 Kaupunkiympäristö on muutos- ja kehitystarpeen alai-
nen, kuten mikä tahansa muukin elinympäristö. Pysyäkseen 
elinvoimaisena sen on kokeiltava uusien mahdollisuuksien  suo-
siota ja toimivuutta. Väliaikainen arkkitehtuuri on hyödyllinen 
työkalu tällaisessa kaupunkiympäristön kehityksessä. Maria 
Paukion sanoin: ”väliaikaisilla suunnitteluratkaisuilla voidaan 
nostaa esille paikkojen omaavat potentiaalit ja kehityskelpoi-
suus, mutta jättää mahdollisuus tilanteiden pysymiseen ennal-
laan.” (Paukio 2010, 16).

20-21 Mouna Andraosin ja Melissa Mongiatin 
suunnittelema 21 Swings (21 balancoires).  Teos 
koostuu 21 soivasta keinusta, joista jokainen muodostaa 
liikkuessaan eri soinnun. Yhdessä keinut muodostavat 
kaupungin keskelle valtavan instrumentin, ja niiden 
muodostavat soinnut alati vaihtuvan musikaalisen 
teoksen. (Payet 2011.) 

20

21

29



3.1 Väliaikainen miniarkkitehtuuri osana 
kaupunkiympäristöä

”Tilapäiset käytöt työskentelevät kohti epäyhtenäisyyttä, 
kaupunkikulttuurin tasoittumista vastaan. Outo, erikoi-
nen, kummallinen, ihmeellinen, epätavallinen, epäsovin-
nainen, luova, taiteellinen, kokeellinen, intuitiivinen, 
vaistonvarainen, kriittinen, poliittinen, kapinallinen, val-
lankumouksellinen, radikaali, kekseliäs, kestävä, omapäi-
nen, avant-garde, asiain tilaa muuttava, yritteliäs ovat 
usein tilapäisen käytön synonyymejä.” (Amsterdam WP 5, 
7 Lehtovuoren mukaan 2003, 37.)

Väliaikainen kaupunkitilan haltuunotto muistuttaa kaupungin 
olevan elinpaikka, ei pelkästään työpaikka tai suuri ostoskes-
kus. Kaupungin tulisi olla elävä ja hengittävä elintila kaikille 
sen asukkaille. Tätä elintilaa tulisi voida käyttää muutenkin 
kuin välittömään hyötyajatteluun: siitä tulee voida nauttia, sitä 
tulee voida muokata. Väliaikaiset arkkitehtuurikohteet voivat 
toimia katalysaattoreina tällaiselle toiminnalle. Ilman pienimit-
takaavaista arkkitehtonista elävyyttä kaupunki jähmettyy suu-
riin ja paikalla pysyviin rakenteisiinsa.  Kaupunki elää pieninä 
sisäkkäisinä tapahtumina. 

”Kaupunkitapahtuma on erityinen arjen ylittämisen ilmiö, 
sillä se sijaitsee kaupungissa, keskellä kaupunkilaisten ar-
kea ja osana sitä. ---. Joskus kaupunkitapahtuma tuottaa 
myös uutta. Tapahtuman synnyttämä karnevaalitunnelma 
tai yleinen euforia saattaa antaa kaupunkilaisille mahdol-
lisuuden katsoa arkiympäristöään uusin silmin.---. Tutut 
paikat tuntuvat olevan täynnä ennen kokemattomia mah-
dollisuuksia, ja totutut reitit muuttuvat löytämisen tiloik-
si.” (Lehtovuori 2000, 106)

Mitä väliaikainen miniarkkitehtuuri tarkoittaa Helsingissä? 
Ensimmäisenä esimerkkinä mieleen tulevat oranssit toriteltat. 
Tämä esimerkki on toisaalta niin säännöllisesti toistuva ja sa-
malla paikalla pysyvä, että sitä voidaan pitää osana kaupun-
kilaisten arkea. Arkisesta olemuksestaan huolimatta se on osa 
väliaikaista arkkitehtuuria katoavan luonteensa vuoksi. Tori-
telttojen lisäksi tämänhetkinen väliaikainen miniarkkitehtuuri 
painottuu Suomen mittakaavassa erilaisiin tapahtumatelttoi-
hin, konsertti- ja torirakennelmiin. Vuoden 2011 eduskuntavaa-
lien alla saimme nähdä myös uuden väliaikaisen tulokkaan: vaa-
liarkkitehtuurin. 
 Vaaliarkkitehtuuri oli tänä vuonna luonteeltaan toritelt-
toja huomattavasti suunnitelmallisempaa: sen ulkonäkö kuvasti 
kunkin puoleen edustamia arvoja. Sdp:n edustaessa perinteises-
sä punavalkoisessa, harjakattoisessa, puupaneelein päällyste-
tyssä mökissä, kokoomus puolestaan mainosti uskoaan tulevaan 
uudemmalla muotokielellä ja materiaaleilla: kaksi massaltaan 
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kuutiomaista noppaa seisoivat kolmen sepän patsaan juurella, 
toinen läpikuultavana ja ilmavana, toinen rimalaudoin verhoil-
tuna. Myös vaaliarkkitehtuurin sijaintipaikka oli harkittu: ko-
koomuksen keskittyessä kantakaupungin valloittamiseen, Sdp:n 
punainen tupa tarjoili vaalikahvia Hakaniemen torin tuntumas-
sa. Väliaikaisen miniarkkitehtuurin vaikutusmahdollisuudet ei-
vät ole jääneet puolueilta huomaamatta. 
 Toinen uutta väliaikaista miniarkkitehtuuria kuvastava 
tyyppi on liikkuva kioski. Helsingistä näitä löytyy nykyään kak-
si: toinen on luvatta kaupungilla jäätelöä myyvä Tonibell-jääte-
löauto ja toinen jo aikaisemmin mainittu kahviauto Camionette 
(Erkkilä 2011). Kyseessä on siis kaksi myyntiautoa, jotka eivät 
sinällään kuulu arkkitehtuurin kenttään, mutta niiden kaupun-
kiympäristöön luoman (väliaikaisen) tilallisuuden takia, olen ot-
tanut ne mukaan väliaikaisen miniarkkitehtuurin tarkasteluun. 
 Tonibell-jäätelöauto on hyvä esimerkki siitä, kuinka vä-
liaikainen arkkitehtuuri antaa mahdollisuuksia syrjäytyneille 
ryhmille julkiseen näkyvyyteen ja taloudelliseen riippumatto-
muuteen. ”72-vuotias yrittäjä Djafer ei halua luopua jäätelön 
myynnistä, koska hän haluaa elättää itsensä työllä”, kirjoittaa 
Jorma Erkkilä Helsingin Sanomien verkkosivustolla. Djafer on 
sukujuuriltaan turkkilainen. (Erkkilä 2011.) Lehtovuori puhuu 
maahanmuuttajien ”valtaistamisesta” (empowering) tilapäis-
ten käyttöjen vaihtoehtoisuuden kautta (Lehtovuori 2003, 42). 
Vähemmistöryhmien lisäksi tilapäisestä käytöstä voi olla ta-
loudellista hyötyä myös kaupungille, aloitteleville yrityksille ja 
yhteisöille, joilla ei ole varaa maksaa markkinavuokria. Pääkäy-
töstä poistuneet tilat saadaan hyödynnettyä ja samanaikaisesti, 
Lehtovuoren sanoin: ”väliaikaiset käytöt lisäävät yritystoimin-
nan kirjoa, antavat tilaa riskinotolle, kokeilulle sekä erilaisille 
kulttuuritoiminnan ja taloudellisen toiminnan välimuodoille”. 
(Lehtovuori 2003, 50.)

3.2 Perhosia vatsassa

Paviljonki, useimmiten pienikokoisena ja kaupunkiympäristöön 
sijoittuvana, lyhytaikaisena rakennelmana kuvastaa hyvin väli-
aikaisen miniarkkitehtuurin luonteenpiirteitä. Paviljonki, eng. 
pavilion, tulee sanasta papilio, joka tarkoittaa telttaa, tai kirjai-
mellisesti perhosta (Schmal, Sturm 2010, 25). Kuten perhonen, 
paviljonki on usein varsin herkkä rakennelma, mutta saman-
aikaisesti jopa muotoaan muuttava, rakenteellisuuden huippu-
näyte. 
 Paviljonki tyyppisen rakennuksen käytöstä on ha-
vaintoja jo Antiikin ajalta. Sen käyttö yleistyi kuitenkin vasta 
1600-luvulla tutkimusmatkailun ja kolonialismin myötä. Tutki-
musmatkat Aasiaan 1700-luvulla toivat länsimaisiin paviljon-
keihin vaikutteita Kiinasta ja Japanista. Myös paviljonkien toi-
minnassa näkyi tuolloin Aasian vaikutteet: paviljongit toimivat 
paikkoina hiljentyä ja meditoida. Maailmannäyttelyiden myötä 
paviljonkien käyttö alkoi kasvaa entisestään. Ensimmäisessä 
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maailmannäyttelyssä, vuonna 1851, eri kansallisuudet esittäy-
tyivät käsitöiden ja teollisten tuotteiden kautta, mutta jo seuraa-
vassa näyttelyssä (1867) tilaa ei riittänyt kaikille osallistujille, ja 
väliaikaiset paviljonkirakennukset ilmestyivät Pariisin kaupun-
kikuvaan, näyttelyhallin ulkopuolelle. Paviljonkirakennusten 
myötä kansallinen arkkitehtuuri muodostui osaksi maailman-
näyttelyitä. (Schmal, Sturm 2010, 27.) 
 Nykyaikaisia paviljonkeja yhdistävät uudet tilakäsityk-
set ja uusien teknologisten mahdollisuuksien, kuten algoritmi-
sen suunnittelun, hyödyntäminen. Tilateorioiden testaus ja eri 
taiteenlajien yhdisteleminen näkyy jo Le Corbusierin vuonna 
1958 suunnittelemassa Philips paviljongissa. Nykyään samoja 
teemoja tutkii muun muassa UNStudio. Kansallisen arkkiteh-
tuurin esittelemisen sijaan, uudet paviljongit esittelevät uusin-
ta teknologiaa, uusia materiaaleja ja kuvastavat niiden kautta 
globaalisesti vallitsevia arvoja, kuten kestävää kehitystä. Pavil-
jongit toimivat erikoisten materiaalien testialustana, niissä eri 
elementtejä yhdistellään irrationaalisesti toisiinsa. NOW ark-
kitehtitoimiston ehdotuksessa Suomen maailmannäyttelypavil-
jongiksi 2010 seinät rakentuvat kukkaruukuista. 
 Paviljonkiarkkitehtuuri on ideaalinen kokeelliselle ark-
kitehtuurille juuri väliaikaisen luonteensa vuoksi. Tämän takia 
uudet rakenteelliset, materiaaliset ja tilalliset innovaatiot nou-
sevat paviljonkien suunnittelussa usein toiminnallisuutta tär-
keämmälle sijalle. Toisinaan tällainen kokeilevuus kannattaa: 
valloittaessaan käyttäjät, jopa väliaikaisiksi tarkoitetut raken-
nukset jäävät elämään ikuisesti, jos eivät fyysisesti niin ainakin 
henkisesti, arkkitehtuurin historiaan ja kehitykseen voimak-
kaasti vaikuttaen. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta tapauksesta 
voisi mainita Ludwig Mies van der Rohen suunnitteleman Sak-
san paviljongin vuoden 1929 maailmannäyttelyyn. Paviljonki 
tunnetaan paremmin nimellä Barcelona paviljonki. 
 Kaupunkitilassa paviljonkien tärkeimmiksi merkityk-
siksi nousevat kaupunkitilan väliaikainen haltuunotto ja kehi-
tys. Tämä voi tarkoittaa myös ihmisen mittakaavan parempaa 
huomioimista, luomalla inhimillisiä tapaamispaikkoja kaupun-
kiympäristöön. Parhaimmillaan paviljongit luovat kaupunkiin 
tunnelman, joka henkii jotain uutta, mielenkiintoista ja jännit-
tävää, kuin olisi perhosia vatsassa.

29

30

31

29 Philips paviljonki, Le Corbusier 1958.

30 ”Puutarhassa” ehdotus Suomen 
maailmannäyttelypaviljongiksi 2010, NOW for 

Architecture and Urbanism. 

31 Saksan maailmannäyttelypaviljonki vuodelta 
1929, Ludwig Mies van der Rohe.

32



3.3 Taidetta vai arkkitehtuuria

Tilallisuuden kokeellisuus ja eri taidealojen, kuten arkkiteh-
tuurin ja musiikin, yhdisteleminen tekevät väliaikaisesta mi-
niarkkitehtuurista osa-alueen, joka lähenee taidetta. Sitä ei 
kuitenkaan voida kutsua rakennustaiteeksi, koska kyseessä ei 
ole lähtökohtaisesti rakennus vaan tila, tilasarja, tunnelma tai 
tapahtumapaikka. Väliaikaisen miniarkkitehtuurin läheinen 
suhde taiteeseen on myös ongelmallinen: missä kohtaa erotam-
me, onko kyseessä arkkitehtuuria vai taidetta. Miten vältän as-
tumasta ulos ammatillisesta viitekehyksestäni, tarkastellessani 
tällaista veteen piirrettyä viivaa? Niin taiteen kuin väliaikaisen 
miniarkkitehtuurinkin kokemiseen liittyy usein elämyksellisyys 

32

Ball-Nogues Studio: Maximilian’s Schell, 2005. 
Los Angeles, California

33



ja arjesta tai tavanomaisesta poikkeava tilanne. Välttääkseni 
laaja-alaisen kysymyksen: mikä on taidetta, pohtimisen ongel-
mallisuuden, pohdin taiteen ja väliaikaisen miniarkkitehtuurin 
yhtäläisyyksien sijaan niiden eroavaisuuksia. 
 Arkkitehtuuriin liittyy aina jollain tasolla tietynasteinen 
funktionaalisuus. Vaikka väliaikaisessa arkkitehtuurissa tämä 
ei välttämättä ole ensisijainen suunnittelun lähtökohta, on pa-
viljonkirakennuksetkin perustaltaan käyttöarkkitehtuuria tai 
–taidetta. Niitä ei ole tarkoitettu vain ulkopuolelta tarkastelta-
viksi. Niihin sisältyy useimmiten joku toiminta tai tapahtuma, 
jonka vuoksi ne ovat rakennettu. Ne eivät siis ole ensisijaisesti 
itsenäisiksi kappaleiksi syntyneitä. Vaikka paviljonkien tilalli-
suus voi olla tarkoituksellisen elämyksellistä ja kokeilevaa, kuu-
luu niiden perusominaisuuksiin vääjäämättä eräänlainen kuori-
maisuus: rakennelman yhteydessä tapahtuva toiminta ja elämä 
on tilallisuutta ja materiaaleja merkittävämpää. 
 Paviljonkirakennukset nähdään usein myös uusien ark-
kitehtonisten ideoiden testikenttänä. Niissä hyväksi todettuja 
materiaaleja ja uusia rakenteellisia innovaatioita voi hyvällä 
omalla tunnolla käyttää myös myöhemmissä projekteissa syyl-
listymättä suuren taideteoksen plagiointiin. Testialustana toi-
miminen olisi taiteen kentässä taideteoksen arvoa alentavaa. 
Taideteos on itsessään riittävä, vallitsevaan aikaan ja kulttuu-
riin sidoksissa oleva ja sellaisenaan hyväksyttävä tai hylättävä. 
Väliaikainen miniarkkitehtuuri on itsenäistä olemusta merkit-
tävämmin väline arkkitehtonisen ja kaupunkiympäristön kehi-
tyksen ylläpitämiseksi.  
 Loppujen lopuksi ei ole niinkään tarpeen erotella taidet-
ta ja arkkitehtuuria. Väliaikaista miniarkkitehtuuria suunnitel-
lessa suunnittelijan tavoitteena voi olla luoda työstä enemmän 
esine kuin väline, mutta ajan kuluessa työstä voi suuremmassa 
mittakaavassa tarkasteltuna muodostua merkittävämmin kau-
punkiympäristön kehityksen väline. Suunnitelmat muokkau-
tuvat tarkastelunäkökulman mukaan, aivan kuin taideteokset: 
jokainen näkee ja kokee kohteen omiin kokemuksiin ja tunteisiin 
pohjautuen. Samaan tapaan voisi kaupunkilaisten valtaistami-
sen sijaan puhua kaupungin ihmistämisestä. Väliaikainen mini-
arkkitehtuuri tuo kaupunkiin ihmisläheisen mittakaavan lisäksi 
ihmisläheisen merkityksen: se tekee ihmisistä merkityksellisiä 
kaupungin osia. Kuten Mouna Andraosin ja Melissa Mongiatin 
suunnittelema 21 Swings (21 balancoires), ihmisläheinen, irra-
tionaalinen miniarkkitehtuuri tekee kaupunkilaisista kaupun-
gin instrumentteja. 
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4 Hiljaisuuden arkkitehtuuria

”Arkkitehtuurielämykseen liittyvä hiljaisuuden aistimus 
aiheutuukin ehkä siitä, että kuuntelemme niin intensiivi-
sesti itseämme.” (Pallasmaa 2006, 248)

Kutsun sisäänpäin kääntynyttä pienikokoista arkkitehtuuria 
tässä työssäni hiljaiseksi miniarkkitehtuuriksi. Se on oma tar-
kastelutyyppi sen syvällisyyden vuoksi. Kuten miniarkkitehtuu-
rissa yleensä, pieni koko tarjoaa myös hiljaisessa miniarkkiteh-
tuurissa oivallisen testipaikan arkkitehtuurin teorioille. Tässä 
tapauksessa nämä teoriat ovat kuitenkin paviljonkiarkkitehtuu-
ria syvällisempiä. Niillä tavoitellaan arkisuuden hengellisyyttä, 
paluuta elämän perusteisiin ja  matematiikan kautta jopa jotain 
luonnollisen ja yliluonnollisen välimaastosta. Pieni koko pakot-
taa karsimaan turhat ainekset tilasta pois ja jättämään jäljel-
le vain välttämättömät elinehdot. Tällaista elämän arkisinta 
olemusta monet suomalaiset lähtevät metsästämään kesämök-
kielämästä. 
 Perusasiat, kuten vesijohto, sähkö ja lämmitys, tuntuvat 
mökkielämässä tarpeettomilta ylellisyyksiltä. Tekemällä itse nii-
den työn käytämme aikamme mielekkäällä ja tarpeellisella toi-
minnalla. Valmiissa maailmassa aika tuntuu toisinaan kuluvan 
tyhjänpäiväisten asioiden pyörittämiseen. Alkukantaisissa olo-
suhteissa koemme itse olevamme tarpeellisia. Asiat hidastuvat 
ja arkipäiväiset tapahtumat, kuten kahvin keittäminen, saavat 
erityislaatuisen merkityksen. Liiallisen tehokkuuden väistyessä 
arvostamme elämää sellaisenaan, sen kaikessa yksinkertaisuu-
dessaan. 
 Sisäänpäin kääntyneen luonteensa vuoksi erkanen hil-
jaisen miniarkkitehtuurin tarkastelussa muita miniarkkiteh-
tuurityyppejä enemmän kaupunkiympäristöstä. Hiljaisessa 
miniarkkitehtuurissa ympäristö ei ole ensisijainen tekijä, sitä 
tärkeämmäksi muodostuu kokijan sisäinen maailma, jokaisen 
päänsisäinen ympäristö. 
 Pieni asuin- tai työtila näyttää historian esimerkkien 
valossa olevan erityisesti kirjailijoiden suosiossa. Pienellä koolla 
on haettu eristyneisyyttä ympäröivästä maailmasta, hiljaisuutta 
kuulla vain omat ajatuksensa. Pieni koko on tarjonnut avaimet 
yksinkertaisempaan elämään ja yhteyden luontoon. Näitä ainek-
sia amerikkalainen kirjailija Henry David Thoreau haki Walden 
Pondin mökistään. Samaa on saattanut tavoitella japanilainen 
kirjailija Kami no Chomei Kymmenen jalan mökissään. 1200-lu-
vun alussa rakennettu rakennus sisältää vain tarpeelliset ele-
mentit: sängyn, pöydän ja tilaa lämmittävän sydämen. Thoreaun 
mökki sisälsi näiden lisäksi muutaman tuolin ja arkun säilytys-
tilaksi. (Unwin 2010, 95.) Myös toinen amerikkalainen kirjaili-
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ja, George Bernard Shaw, käytti pienikokoista ja askeettisesti 
varusteltua tilaa työskentelyyn. Shaw kirjoitti suurimman osan 
teoksistaan pienessä ja pyöritettävässä puutarhamajassa. Kuu-
den neliön suuruinen maja oli kirjailijan itsensä suunnittelema. 
Sen erikoisuutena oli liikuteltavuus: majaa pystyi pyörittämään 
käsivoimin, auringon kiertoa ja valoa mukailevaksi. (Kalhöfer 
2010, 48.) 

4.1 Tee hetki

”Teehuone, sukiya, ei yritä olla muuta kuin mökki – olki-
maja, kuten me sitä nimitämme. Sukiyan alkuperäiset kir-
joitusmerkit tarkoittavat Mielikuvituksellisuuden Asumus-
ta.” (Okakura 1906, suom. Törmä 2000, 56.)

Japanilainen teehuone on ulkoasultaan vaatimaton. Se on kool-
taan pieni ja materiaalivalinnoiltaan arkinen, mutta jopa sen 
arkisten materiaalien takana piilee viittaus hienostuneeseen 
köyhyyteen. Teehuone on pienintä yksityiskohtaa myöten syväl-
lisen taiteellisen pohdinnan tulos. Yksityiskohtien syvälliseen 
harkintaan ja materiaalien huolelliseen valintaan käytetyn ajan 
ja vaivan määrä tekee hyvästä teehuoneesta jopa tavallista ra-
kennusta kalliimman hankinnan. (Okakura 1906, suom. Törmä 
2000, 58.) 
 Teehuone olisi sopinut myös väliaikaisen miniarkkiteh-
tuurin kenttään, sillä se on luonteeltaan lyhytaikainen. Sitä ei 
ole tarkoitettu jälkimaailmalle, se on luotu kuvastamaan vain 
yhtä subjektiivista taiteellista vaatimusta. Teehuone on tehty 
teemestarille. (Okakura 1906, suom. Törmä 2000, 65.) 
 Teehuoneen hetkelliseen luonteeseen viittaavat esi-
merkiksi käytetyt rakenneratkaisut, kuten olkikatto. Sen hau-
rautta puolestaan korostavat ohuet pylväät ja kevyt bambuinen 
tukiosa. (Okakura 1906, suom. Törmä 2000, 67.) Toisinaan käy 
kuitenkin niin, että vanhoja teehuoneita pyritään säilyttämään 
ja vaalimaan, vaikka se ei olekaan niiden luonteen mukaista. 
 Niin kuin teeseremonia itsessään myös teehuone pyrkii 
kiinnittämään kävijänsä huomion läsnä olevaan hetkeen. Siir-
tymä hektisestä (ajatus)maailmasta läsnä olevuuteen alkaa jo 
matkalla kohti teehuonetta. Teehuoneeseen johtava puutarha-
polku, rôji, merkitsee mietiskelyn ensimmäistä vaihetta. Rôjin 
on tarkoitus rikkoa yhteys ulkopuoliseen maailmaan, sen kaut-
ta: ”on mahdollista olla kaupungin keskellä ja tuntea olevansa 
metsässä kaukana sivilisaation pölystä ja melskeestä.” (Okaku-
ra 1906, suom. Törmä 2000, 61.)
 Teehuoneen yksityiskohtainen suunnittelu sekä sen 
mieltä hiljentävä ja aikaa hidastava vaikutus tekevät teehuo-
neesta hiljaista miniarkkitehtuuria. Sen olemus pureutuu elä-
män perusteisiin ja on luonteeltaankin kuin elämä itse, katoa-
vaista. Toisaalta, kuten sukiyan alkuperäiset kirjoitusmerkit jo 
paljastavat, se on myös tietyssä määrin epätäydellinen. Tämä-
kin on tarkoituksellista. Epätäydellisyys on tarkoitettu jokaisen 
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itsensä täydennettäväksi, itselleen sopivalla tavalla. (Okakura 
1906, suom. Törmä 2000, 70.) Teehuone ei pakota mitään sano-
maa tai elämänkatsomusta kokijalle, se vain tekee sille tilaa. Se 
tekee hetken.
 Sen sijaan, että yritämme tehdä valmiin ympäristön ja 
maailman, tulisi suunnittelussa tietoisesti antaa teehuoneen ta-
paan tilaa jokaisen kokijan omalle mielikuvitukselle. Liian val-
mis ympäristö köyhdyttää ja tylsistyttää ajatteluamme. Vaikka 
Okakura on kirjoittanut Kirjan teestä yli sata vuotta sitten, on 
hänen loppukaneettinsa vieläkin ajankohtainen:

”Nykypäivän teollistuminen tekee todellisen hienostunei-
suuden yhä vaikeammaksi kaikkialla maailmassa. Emme-
kö tarvitsekin teehuonetta enemmän kuin koskaan?” (Oka-
kura 1906, suom. Törmä 2000, 72.)

4.2 Matemaattista kauneutta

”It is difficult to know where mathematics is. It is some-
thing only our minds apply to the world, and yet it seems to 
be ”out there”, logical, predictable, pure, reliable.” (Unwin 
2010, 96.)

Le Corbusierin suunnittelema Le Cabanon (1952) on pohjakaa-
valtaan neliö. Tämän neliön sivu on 3,66 metriä pitkä. Epämää-
räiseltä tuntuva mittaluku pohjautuu Le Corbusierin kehittä-
mään siniseen sarjaan, joka on kehitetty Fibonaccin lukujonon 
periaatteiden mukaisesti. Se perustuu kultaiseen leikkaukseen 
ja keskivertoihmisen mittoihin ja muodostuu yhdistämällä kaksi 
viimeistä lukua toisiinsa: 13, 20, 33, 53, 86, 140, 226, 366, 592. 
Le Corbusier tutki matemaattisen kauneuden ja arkkitehtuurin 
yhdistelemistä tarkemmin kirjassaan The Modulor (1948). Le 
Cabanon on kuin pyhättö The Modulorissa kehitetylle geometri-
alle. Sen kaikki mitat pohjautuvat siniseen sarjaan, aina seinä-
paneeleihin saakka. (Unwin 2010, 94-99.)
 Kuten aikaisemmin mainitut kirjailijoiden pienet työti-
lat, myös Le Cabanonin sisustus oli askeettisen minimaalinen 
sisältäen vain sängyt, työpöydän ja tuolit sekä pienen kaapin 
vaatteiden säilytystä varten. Le Cabanonin pohjakaava jakau-
tuu neljään yhtä suureen suorakulmaiseen osaan: kahteen pi-
meämpään nukkumistilaan, pukeutumistilaan ja työtilaan. Si-
säänkäynti ja wc-tila muodostavat lisäosan neliöpohjakaavaan, 
mutta kuuluvat myös mitoiltaan Modulor mittajärjestelmään. 
(Unwin 2010, 98-99.) Pohjakaavan muoto perustuu uudelleen 
syntymistä tarkoittavaan hindulaiseen symboliin, joka on pa-
remmin tunnettu sen käänteisestä muodosta swastikana (Pople 
2003, 21).
 Le Cabanon on ainut asuinrakennus, jonka Le Corbusier 
on suunnitellut ja rakentanut itselleen. Hän on kertonut raken-
taneen sen vaimolleen. (Unwin 2010, 94.) Tämä matemaattisen 
pelin varaan rakentunut pieni mökki on sisustukseltaan ja tun-
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nelmaltaan hyvin askeettinen, lähes luostarimainen. Sitä on vai-
kea kuvitella rakennetuksi rakastetulle tai elämänkumppanille. 
Se on sisään päin kääntymisen ja hiljentymisen tyyssija, elintila 
Rousseuan luonnolliselle ihmiselle. Unwin esittääkin epäilyn, 
että mökki on rakennettu temppeliksi Le Corbusierin matemaat-
tiselle vaimolle, hänen muusalleen, tai kuten Corbusier itse sitä 
Modulor 2:ssa kutsuu: älykkäälle orjalleen, The Modulorille. 
(Unwin 2010, 100.) 
 Oli mökki rakennettu kenelle tahansa, on selvää että 
sen pienen koon taustalla piilee sen tilallisuutta suurempia mo-
tiiveja. Kenties koko kosmoksen mysteeriä pohtivia ajatuksia. 
Vaimonsa kuoltua Le Corbusier vietti yhä pidempiä aikoja Le 
Cabanonissa yksinään. Sieltä hänen kerrotaan myös lähteneen 
viimeiselle uinnilleen. Juuri ennen kuolemaansa hän oli kirjoit-
tanut:

”We must rediscover man. We must rediscover the straight 
line that joins the axis of fundatamental laws: biology, na-
ture, the cosmos, a straight line unbending like the horizon 
of the sea.” (Le Corbusier 1965, Poplen mukaan 2003, 21.)
 

4.3 Hiljaisuus keskellä kaupungin sykettä

”Jos haluat olla elämässäsi onnellinen yhden päivän – juo 
itsesi humalaan, yhden viikon – mene naimisiin, koko elä-
mäsi – ryhdy siirtolapuutarhuriksi.” (Vanhaa kiinalaista 
sananlaskua mukaillen, Tolvanen ei painovuotta)

Mitä hiljainen miniarkkitehtuuri tarkoittaa Helsingissä? Yksi 
esimerkki tällaisesta kaupunkiympäristöön sijoittuvasta ja arjen 
perusteisiin palaavasta arkkitehtuurista on mielestäni siirtola-
puutarha. Siirtolapuutarhat ovat kaupunkilaisten kesämökkejä. 
Niiltä mennään hakemaan samoja asioita kuin mökkikulttuu-
rista yleisemminkin: yksinkertaisempaa elämää ja läheisyyttä 
luontoon. Siirtolapuutarhamökkien kova kysyntä kuvastaa ilmi-
ön suosiota ja tarpeellisuutta. Se on säilynyt osana suomalaista 
kaupunkiympäristöä aina 1900-luvun alusta asti. 
 Siirtolapuutarhoista on hyötyä niin puutarhureille kuin 
ympäristön asukkaillekin. Ne muodostavat kaupunkiin omalaa-
tuisen puistoalueen. Siirtolapuutarhassa viehättävät ja virkistä-
vät erityisesti alueen vihreys ja rakennusten mittakaavan muu-
tos muuhun ympäristöön verrattuna. Myös ajankohtaiset teemat 
kuten lähiruoka ja hitaampi elämä houkuttelevat siirtolapuutar-
hakulttuurin pariin. Toisaalta sen läheisyys tarjoaa myös nopeat 
yhteydet takaisin normaaliin kaupunkilaisen arkeen.
 Mikä sitten saa siirtolapuutarhurit niin onnelliseksi pie-
nestä mökistään ja sitä ympäröivästä palstasta? Kenties niiden 
salaisuus on hyvin yksinkertainen...
 Ikkunoiden pesu on yksi lempiasioistani työssäni Sala-
kaupassa. Äkkiseltään voisi ihmetellä, miksi ihminen, joka on 
opiskelemassa itselleen kahta yliopistotutkintoa, suostuu te-

Le Cabanon sijoittui osaksi viiden rakennuksen 
muodostamaa ympäristöä, joka sijaitsee Ranskan 

etelärannikolla Roquebrune Cap Martinissa. 

Piirroksessa:
a - Le Cabanon

b -  ravintola Étoile de Mer
c - Le Corbusierin suunnittelemia asuntoja 50-luvulta

d - Eileen Grayn suunnittelema Villa E.1027
e - Le Corbusierin myöhemmin rakentama lisäateljee

(Unwin 2010, 94.) 
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kemään tällaista työtä. Teen sen kuitenkin erittäin mielelläni. 
Vaikka ikkunoiden pesu on mitä arkisin teko, Salakaupalla se 
muuttuu huolenpidoksi pienestä kaupasta keskellä kaupunkia. 
Tavallaan se on minun osuuteni huolehtia konkreettisesti kau-
punkiympäristöstä, sen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Se on 
voimaannuttavaa, sillä se tuo tunteen että pieni ihminenkin voi 
tehdä konkreettisesti jotain. 
 Uskon, että kaikenlaiset kaupunkiviljelmät niin kuin 
siirtolapuutarhatkin ovat suosiossa ainakin osaksi juuri tämän 
voimaannuttavan tunteen vuoksi. Tietysti myös alati kasvava 
luomuruoan suosio ja lisääntynyt lisäainetietoisuus kasvattavat 
näiden asioiden suosiota.  Konkreettisesta toiminnasta seuraa-
vaa tarpeellisuuden tunnetta ei kuitenkaan ole syytä väheksyä. 
Pieni tila tarjoaa tähän ihmisen mittaiset puitteet ja mahdolli-
suuden. 
 Mikä tekee pienestä tilasta hiljaisen? Miksi taiteilijat, 
kirjailijat ja arkkitehdit ovat kautta aikojen kaivanneet ympä-
rilleen tällaista pientä ja askeettista tilaa? Yksi syy pienen ti-
lan hiljaisuuteen on varmasti sen järjestyksessä: pieneen tilaan 
mahtuvat esineet on helppo pitää oikeilla paikoillaan, niiden 
vähyyden takia. Tai ehkä järjestys on vain seurausta kaipuusta 
yksinkertaiseen elämään. Joka tapauksessa sekä ulkoinen jär-
jestys että yksinkertaisempi elämä ovat kumpikin portteja suu-
rempaan sisäiseen rauhaan, jossa ei tarvitse huolehtia ulkoisista 
asioista. Sen sijaan ajatukset voi keskittää haluamaansa kohtee-
seen: kirjoittamiseen, suunnittelemiseen, puutarhanhoitoon tai 
omaan henkiseen kasvuunsa. 
 Helsingin kaupungin mallipiirustus siirtolapuutarha-
mökin pohjaksi (1946) muistuttaa etäisesti Le Corbusierin Le 
Cabanonia. Pienessä tilassa on omat paikkansa ruuan laitolle, 
työskentelylle ja nukkumiselle. Kaikki on kuitenkin nähtävillä, 
samassa yhdessä tilassa. Kieltämättä tällainen paljaus houkut-
telee suunnittelemaan pienimmänkin yksityiskohdan yleiseen 
harmoniaan sopivaksi, niin kuin oli Le Corbusierin tarkoitus 
soveltaessaan sinistä sarjaa Le Cabanonin kaikkiin mittoihin. 
Corbusier tavoitteli ympärilleen absoluuttista kauneutta ja 
harmoniaa. Kenties tällainen ympäristö synnyttää myös sisäis-
tä harmoniaa. Sillä mitään ulkoista ympäristöä ei ole, olemme 
kaikki yhtenäistä jatkumoa. Tai kuten Berleant sen ilmaisee pa-
remmin:

”Objektivoitu ympäristö, se ulkopuolellani olevaksi väi-
tetty, on filosofisen mieli-ruumis –dualismin viimeisiä 
johdannaisia. Mutta tuo kaukainen paikka, jota siis luu-
lemme tarkkailevamme matkan päästä, hajoaakin toimin-
taani, reaktioitani ja tietoisuuttani kuvaavien ja vain ja 
ainoastaan minun elämälleni muodon ja sisällön antavien 
fyysisten, sosiaalisten ja kulttuurillisten suhteiden moni-
mutkaiseksi verkostoksi. Sillä mitään ulkopuolista maail-
maa ei ole. Ei ole ulkopuolta. Eikä liioin mitään sisäpuolta, 
sisäistä pakopaikkaa, jonne voisi paeta vihamielisiä ulkoi-
sia voimia. Havaitsija (mieli) on vain yksipuoli havaitusta 
(ruumiista) ja päinvastoin. Yksilö ja ympäristö muodosta-
vat jatkumon.” (Berleant, suom. Honkanen 2006, 90-91.)
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5 Tulevaisuuden miniarkkitehtuuri

Miltä miniarkkitehtuurin tulevaisuus näyttää? Onko se tar-
peeksi syvällinen ilmiö aikaa kestääkseen vai unohtuuko se jo 
seuraavan muodin mukana? Tiivistyvät suurkaupungit jättävät 
kaupunkilaisille yhä vähemmän tilaa luovalle kaupunkitilan 
haltuunotolle. Silti pieninkin tila näyttää olevan tarpeellinen: 
tokiolaiset, Bow Wow arkkitehtitoimiston esittelemät esimerkit 
näyttävät, kuinka pieni rakennus voi jopa tehdä tilan näkyväksi, 
muuttaa epätilan tilaksi. Ilman sitä paikkaa tuskin edes huo-
maisi. Miniarkkitehtuuri näyttää olevan ilmiö, jonka tarpeelli-
suus nostaa päätään aina aika ajoin. Sen kehitys on lähtenyt 
huimaan nousuun länsimaiden teollistumisen, sitä seuranneen 
kaupungistumisen sekä modernismin myötä. Nykyään sen ar-
voa korostavat vallitseva ekonominen ja ekologinen kriisi. Sa-
manaikaisesti kun miniarkkitehtuuri on huipputeknologisen 
designarkkitehtuurin ilmentymä, on se myös pyrkimys kohti 
yksinkertaisempaa elämää ja pienempää tavaramäärää. Mini-
arkkitehtuuri tuskin tulee koskaan täysin katoamaan arkkiteh-
tuurin kentästä. Sen voima perustuu sen yksinkertaisuuteen ja 
pienuuteen: se on yksittäisenä tilana arkkitehtuurin perimmäi-
nen ja syvällisin ilmentymä.  

5.1 Kasvava kaupunki – pienenevä elintila

Valokuvaaja Michael Wolf vietti neljätoista vuotta Hong Kongis-
sa kuvaten kaupungin rakennuksia niin sisältä kuin ulkopuo-
leltakin. Tästä aineistosta syntyi kaksiosainen kirja Hong Kong 
Inside Outside (2009). Inside osuus sisältää yli viisikymmentä 
kuvaa, jotka paljastavat pilkahduksen valtavien pilvenpiirtäjien 
sisällä asuvien ihmisten elämästä. Outside puolestaan näyttää 
pienten asuinyksiköiden muodostaman suunnattoman koko-
naisuuden. (De Boer 2010.) Outside osuuden kuvat vaikuttavat 
paikoitellen jopa enemmän maalaustaiteelta kuin todelliselta 
asuinalueelta. Samankokoinen, satoina kappaleina toistuva ik-
kunayksikkö muodostaa kuviin satumaisen rytmin, jota katsel-
lessa on helppo unohtaa, että jokaisen ikkunan taakse kätkeytyy 
kokonainen ihmiselämä.
 Hong Kong on vain yksi esimerkki monista Aasian mai-
den kaupungeista, jotka kamppailevat lisääntyvän väestön ja 
sitä seuraavan tilanpuutteen aiheuttamien ongelmien kanssa. 
Kaupungit kasvavat ylöspäin kohti anonyymejä betoniviidakko-
ja. Nykypäivänä jo puolet maapallon asukkaista asuu kaupun-
gissa, eikä kaupungistuminen näytä olevan laantumassa: tällä 
hetkellä Kiina varautuu maailman suurimpaan maaltamuut-
toon ja käytti viime vuonna (2010) jo puolet kaikesta maailmalla 
valetusta betonista. 
 Massiivinen rakennusoperaatio ei kuitenkaan ole riittä-
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nyt luomaan tarpeeksi inhimillisen kokoisia ja hintaisia asuin-
tiloja kaikille kaupunkiin haluaville. Tämän seurauksena Hong 
Kongissa on syntynyt niin sanottu häkkikoti-ilmiö. Yhä useampi 
vähävarainen joutuu tyytymään tällaiseen yhden hengen sän-
gyn kokoiseen ja reilun metrin korkuiseen häkkikotiin. Häkkiko-
deista koostuvissa yhteisöissä asuu yhteensä noin tuhat ihmistä, 
jotka jakavat yhteiset wc-tilat. Hong Kongissa yhden häkkiko-
din vuokra on noin 167 dollaria eli noin 120 euroa kuukaudessa. 
(Beekmans 2009.)
 Tokiossa kasvava tilanpuute on synnyttänyt omanlai-
sensa  miniarkkitehtuurin. Tätä arkkitehtuuria japanilainen 
arkkitehtitoimisto Bow Wow kutsuu lemmikkiarkkitehtuuriksi 
(eng. pet architecture). Lemmikkiarkkitehtuuri on yksi nykyai-
kaisen kaupunkikehityksen luomista miniarkkitehtuuri-ilmiöis-
tä. Tarkastelen seuraavassa luvussa näitä arkkitehtuurin lem-
mikkejä tarkemmin.

5.2 Arkkitehtuurilemmikit

Valtavan kaupunkirakenteen sisälle jääneet, pienet, humoristi-
set ja hellyttävät rakennukset ovat Bow-wow arkkitehtitoimis-
ton mielestä luonteenpiirteiltään kuin kaupunkilaisten lem-
mikkejä. Ne eivät vaadi eivätkä huuda huomiota tai erityisesti 
korosta olemustaan, vaan odottavat ohikulkijoita ystävällisesti, 
milloin mihinkin tarjolla olevaan toimintaan: kahville, ostoksil-
le, ravintolalounaalle tai vaikkapa pyörää korjaamaan. (Atelier 
Bow-wow ei painovuotta)
 Lemmikkiarkkitehtuurikohteet ovat usein minimaallisin 
rakennuskustannuksin rakennettuja ja muodoltaan varsin oma-
peräisiä. Niiden arkkitehtoninen muoto ei edusta mitään tiettyä 
tyyliä vaan perustuu suoraan käytettävissä olevan tilan suuruu-
teen ja muotoon: kaikki mahdollinen on hyödynnetty. Lemmikit 
ovat myös toiminnoiltaan hyvin kirjava joukko, mukaan mahtuu 
esimerkiksi: ranskalainen ravintola, varastorakennuksia, yöker-
ho ja useita erilaisia kauppoja. (Tsukamoto Yoshiharu, 8-9.)
 Suomalaiseen kaupunkikulttuuriin tällaiset hökkelimäi-
set rakennelmat eivät vaivatta istuisi. Helsinkiläisessä väljässä 
ja säännöllisessä ruutukaavassa miniarkkitehtuurikin on ark-
kitehtien suunnittelemaa ja pääosin kaupungin omistuksessa. 
Aiemmin mainittu, kaupungilla luvatta liikkuva, jäätelöauto To-
nibell, voisi mahdollista lupaa hakiessa kaatua juuri tällaisiin 
esteettisiin rajoitteisiin. Suomalaisessa mittakaavassa kaupun-
kiympäristöön sijoittuva miniarkkitehtuuri tuntuu olevan hallit-
tavissa, aina liiallisuuksiinkin asti.
 Tokion kokoisessa kaupungissa kaikkien miniarkkiteh-
tuurikohteiden valvonta ja hallinta on epäilemättä vaikeaa, ellei 
jopa mahdotonta. Toisaalta niin suureen ja paikotellen erittäin 
tiheästi rakennettuun kaupunkiin, kuin mitä Tokio on, pieni-
kokoiset lemmikkiarkkitehtuuriesimerkit tuntuvat sopivan. Ne 
tuovat kaupunkiin muusta ympäristöstä huomattavasti poikke-
avan ja inhimillisen mittakaavan sekä omanlaisensa virkistävän 
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arkkitehtonisen tyylin tai tyylittömyyden. Ne myös mahdollis-
tavat kaupunkiympäristön suoran käytön ja käytöstä poistunei-
den tilojen nopean uudelleen kierrätyksen (Tsukamoto, 8). Myös 
maanjäristysten mahdollisuuden jatkuvasta läsnäolosta osittain 
johtuva väliaikaisuuden tausta-ajatus, jonka japanilainen ra-
kennuskulttuuri omaa, antaa osaltaan tilaa tällaisille pienille ja 
sympaattisille arkkitehtuurilemmikeille.
 Lemmikkiarkkitehtuuri on vain yksi osa nykyaikaista 
miniarkkitehtuuria. Olen ottanut sen osaksi diplomityötäni pää-
osin omasta kiinnostuksestani tyyliä kohtaa, mutta myös sen 
toisista miniarkkitehtuurityyleistä täysin poikkeavan luonteen-
sa vuoksi. Eurooppalaiset miniarkkitehtuuriesimerkit ovat ark-
kitehtuurilemmikkejä vakavampia. Nekin ovat toiminnoiltaan 
ja ulkonäöltään toisistaan poikkeava joukko, mutta sisältävät 
myös joitakin yhdistäviä tekijöitä. 
 Näitä yhdistäviä tekijöitä ovat esimerkiksi viimeisim-
män teknologian ja materiaalien käyttö. Eurooppalaisten esi-
merkkien pienikokoinen tilasuunnittelu hakee inspiraatiota 
aina avaruusteknologiasta asti. Muotokieleltään usein varsin 
yksinkertaisia rakennuksia on korostettu entisestään yksiai-
neisella ulkopintamateriaalilla. Esimerkit kuten Genevajärven 
paviljonki ja Staufenseen kioski kuvastavat yksiaineisina ja yk-
sinkertaisina muotoina hyvin nykyaikaista arkkitehtuurityyliä. 
Pienikokoinen eurooppalainen arkkitehtuuri tuntuu edelleen 
olevan uusimpien arkkitehtuurimuotivirtausten kuvastaja.  
 Richard Hordenin suunnittelema micro compact home 
kuvastaa kaikessa kliinisyydessään ja teknologiamyönteisyy-
dessään hyvin vallitsevia eurooppalaisen miniarkkitehtuurin 
tavoitteita:

“The ”micro compact home” is especially designed for 
”short-stay smart living”. As a sophisticated, compact ac-
commodation for business or leisure use it is suitable for 
various locations. Integrated in the smart aluminium cube 
are soundsystem, LCD screen, telecommunication and an 
energy system as well as furniture. The reduced volume of 
the building creates a fusion with the scale of nature plants 
and the experience from inside a micro compact home look-
ing out is of a calm compatibility with nature.” (Horden 
2008, 250.) 

5.3 Miniarkkitehtuurin merkitys

Vaikka olenkin itse huomattavan innostunut pienikokoisesta 
arkkitehtuurista, nousee mieleeni silloin tällöin epäilys sen mer-
kityksellisyydestä. Kenelle miniarkkitehtuurilla on merkitystä 
tai onko sillä ylipäätään merkitystä kaupunkiympäristössä? 
Kyseessä on vahvasti vallitsevaan kulttuuriin sidoksissa olevaa 
arkkitehtuuria: miniarkkitehtuurin olemassa olo ei ole välttä-
mätöntä ihmisen hengissä selviytymiseen. Se on puhtaasti hen-
gen ja/tai kulttuurin tuote. Vai onko? 
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 Kahvila Tyynin ja kahviauto Camionetten saama kanna-
tus kaupunkilaisten keskuudessa antavat toivoa miniarkkiteh-
tuurin tarpeellisuudesta helsinkiläisessä mittakaavassa. Silti 
miniarkkitehtuurin liukuminen arkkitehtuurin parista kohti 
designia, herättää epäilyksiä. Läpi historiansa syvällisempiä 
merkityksiä omaavasta arkkitehtuurin osa-alueesta on tulossa 
kerskakuluttamiseen kannustavaa, pintakiiltoista designarkki-
tehtuuria. Tällaisen arkkitehtuurin tarkastelun jättäisin mie-
luusti pois diplomityöstäni. Mutta koska ilmiö on kiinteä osa 
miniarkkitehtuuria, on sekin hyväksyttävä mukaan.
 Design sanana on kokenut inflaation. Nykydesignia ei 
enää suunnitella helpottamaan ihmisten arkea, vaan sitä tuo-
tetaan statussymboliksi, ylellisyystuotteeksi tai muuten lähes 
tarpeettomaksi esteettiseksi ilmestykseksi. Designista on tullut 
myyntipuhe, ylimääräinen kikka, jolla tuotteen hintaa saadaan 
hilattua ylöspäin. Mikäli tuotetta tai esinettä ei heti ymmärrä 
tai koe tarpeelliseksi, voi kuulla puolustukseksi lausahduksen: 
se on designia. Eli toisin sanoen designerinsa subjektiivinen luo-
mus. Kaj Franckin peräänkuuluttaessa muotoilijan anonyymiyt-
tä, nykyajan tuotteet suorastaan huutavat erilaisia suunnitteli-
japersoonallisuuksia.

”Arkkitehtuurityylejä, kuten muitakaan fyysisten esineiden 
muoteja, emme voi välttää. Vaikka jokin rakennus suun-
niteltaisiin siten, ettei se noudata mitään tunnettua tyyliä, 
siitä itsestään voi tulla uuden muodin alku. (Tuovinen 
2007, 248.)

Nykyarkkitehtuurin tapa kuvastaa suunnittelijansa subjekti-
ivisia arvoja ja esteettisiä mieltymyksiä, näkyy myös suurem-
man mittakaavan kohteissa. Yksi yhteinen arkkitehtuurityyli 
näyttää kadonneen monien arkkitehtien omien persoonallisten 
tyylien taakse. Esimerkiksi Toyo Iton työt ovat usein tunnistet-
tavissa omaksi tyylikseen, samoin SANAA arkkitehtitoimiston 
suunnitelmat. Ehdottomasti myös Franck Gehryn työt ja niin 
edelleen, luetteloa voisi jatkaa loputtomiin. Kenties nämä tyylit-
kin sisältävät kaikenkattavan yläkäsitteen, mutta sitä on vaikea 
nähdä näin tyylien aikana eläen. 
 Oma suunnittelutyyli ei suoranaisesti ole huono asia. 
Erilaiset tyylit voivat synnyttää rikasta ympäristöä yksitoik-
koisen miljöön sijaan. Suunnittelutyylin taustalla vaikuttavil-
la motiiveilla on sen sijaan suurempi merkitys. Kuten Herwig 
seuraavassa lainauksessa toteaa, voi mikroarkkitehtuuri olla 
toisille hengissä selviytymisen ehto samalla kun toisille se on 
huipputeknologiaa hyödyntävä, tilapäinen ratkaisu erityistä 
tarvetta varten.

 ”Micro architecture in central Europe offers temporary 
high-tech solutions to specific demands, but in less devel-
oped countries they become vital necessities, skillfully im-
provised solutions for those who cannot afford a real house 
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themselves. Where does architecture begin? This question is 
commonly applied to primitive huts but could well be asked 
of all minimalist housing structures. The minimalism that 
is praised as aesthetic principle in affluent societies be-
comes a matter of survival in others. Between the extremes 
of high-priced minimalism and pure need some remarkable 
solutions have emerged, sophisticate micro architecture for 
all contexts, regardless of the resources behind their devel-
opment.” (Herwig 2010, 59.)

Vaikka emme arkkitehteinä aina pysty vaikuttamaan globaa-
lin tason ilmiöihin tai edes kaupungin tasoiseen suunnitteluun, 
voimme silti synnyttää suuren mittakaavan sisällä pienempiä 
ilmiöitä, jotka voivat onnistuessaan kannustaa ihmisiä tavoit-
telemaan suurempia muutoksia. 
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47



48



6 Suunnitelma

6.1 Suunnittelun prosessi

Diplomityöni suunnitelmaosuus osoittautui odotettua hanka-
lammaksi. Koska minulla ei ollut mitään reunaehtoja, ei todellis-
ta paikkaa eikä tarvetta tai tilausta suunnitelmalle, lähdin liik-
keelle kirjallisessa osuudessa käsitellystä tyyppijaosta. Lähdin 
yhdistelemään kaupallista, väliaikaista ja hiljaista miniarkki-
tehtuuria. Aluksi pohdin tyyppejä kaaviotasolla merkityssuhtei-
na, joista sitten kehittyi eri tyyppitiloja. Hyvin pian eri tyyppien 
erotteleminen omiksi tiloiksi alkoi kuitenkin tuntua teennäisel-
tä ja koetin yhdistää tyyppejä yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaiken 
tämän ajan pyrin säilyttämään suunnitelman maksimimittoina 
ajoneuvokuljetuksen antamat reunaehdot: korkeus 4,2 m, leveys 
2,6 m ja pituus 12 m. Siirrettävyyden ajatus tarjosi minulle edes 
jonkinmoiset reunaehdot.
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miniarkkitehtuurista. Toiminta vielä hiukan 
hakusessa.
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 Kuljetuksen maksimimittojen puitteissa suunnittelemi-
nen ei kuitenkaan tuntunut rajaavaan suunnittelua riittäväs-
tä. Minulla ei ollut tarpeeksi selkeää motiivia suunnittelulle. 
Yhdellä miniarkkitehtuuriratkaisulla ei voida lähtökohtaisesti 
parantaa mitä tahansa kaupunkitilaa. Ei ole olemassa univer-
saalia miniarkkitehtuuriratkaisua, joka sopisi mihin tahansa ja 
aiheuttaisi siellä pelkästään positiivisia muutoksia. Miniarkki-
tehtuurin yhteys suunnittelupaikkaan paljastui erityisen tär-
keäksi. Suhde voi olla mielenkiintoinen, vaikka se olisi yllättävä, 
ristiriitainen tai sopeutuva, jopa huomaamaton. Tärkeintä on 
että suhde on olemassa. Kenties tämän suhteen puuttuminen on 
myös uusimman tyyppikioskin ongelma. Näitä metallikuutioita 
näkee ripoteltuina ympäri Helsinkiä aina samanlaisina, ilman 
kosketusta ympäröivään kaupunkitilaan. Onko uusimpia tyyp-
pikioskeja liikaa vai onko tuolien ja pöytien kautta katutilaan 
levittäytyminen ainut ratkaisu suhteen muodostamiseksi? Esi-
merkiksi Salakauppa, Kahvila Tyyni ja menestyneesti toimivat 
vanhemmat tyyppikioskit ottavat kosketusta ympäristöönsä te-
rassin kautta. Tämä ei kuitenkaan ole näissä tapauksissa ainut 
ratkaisu suhteen muodostamiseksi. Sijaintipaikalla on laajem-
paakin merkitystä. Salakauppa esimerkiksi edustaa tuotteillaan 
nykymuotoilua ja –taidetta, mutta tekee sitä pääosin perinteisin 
suomalaisin materiaalein ja keinoin. Tällaista näkökulmaa ar-
vostavat erityisesti turistit, jotka liikkuvat paljon rautatiease-
man, linja-autoaseman ja Kiasman ja Ateneumin välillä. Sala-
kauppa sijaitsee tämän nelikon keskipisteessä. Se siis tarjoaa 
palveluitaan samanhenkisen ilmapiirin omaavassa paikassa. 
Karhupuiston lippakioski on puolestaan profiloitunut seksuaa-
livähemmistömyönteiseksi kohtaamispaikaksi. Taiteilijoiden ja 
luovilla aloilla työskentelevien nuorten aikuisten suosima Kallio 
on paikkana täydellisen sopiva tällaiselle tyyppikioskille. Ruoho-
kattoinen ja päreseinäinen Tyyni puolestaan istuu hyvin Töölön-
lahden vehreään ja luonnonläheiseen maisemaan.
 Minun tuli siis löytää paikka suunnitelmalleni. Ensim-
mäinen vaihtoehto löytyi läheltä: valitsin kotini läheisen To-
koinrannan puistoalueen lähtökohdakseni. Puistoalue sijaitsee 
Eläintarhanlahden pohjoispuolella, noin viidentoista minuutin 
kävelymatkan päässä Helsingin päärautatieasemalta. Puisto 
rajautuu pohjoisessa Kaupunginteatteriin ja Kallion virastota-
loon ja lännessä vasta uusittuun cafe Pirittaan. Sillä sijaitsee 
suosittu lasten leikkipuisto ja toisinaan se on myös suosittu alko-
holijuomien nauttimisalue. Lyhyesti sanottuna puisto on virkis-
tysalueena erittäin potentiaalinen, mutta vielä hiukan huonossa 
maineessa. 
 Kuvittelin puistoon jotain mahdollisimman pienieleis-
tä tilaa. Jotain, joka loisi vihreyteen paikan, mutta ei valtaisi 
vaikutusvoimaa itse puistolta. Nurmikenttä ja puiston valtavat 
tammet luovat jo sinällään puistoon mielenkiintoista ja miellyt-
tävää tilallisuutta, jossa istua viltillä ja viettää aikaa. Voisiko 
uusi paikka olla kuin piknikviltti ja samanaikaisesti puiston 
koru, pientapahtumien kohtaamispaikka? SANAAn Serpentine 
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56-57 Tutkielmia pienen kauppatilan uudistamisesta.

58 Pienoismalli Tokoinrannan puistoon kaavaillusta 
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paviljongista ja Junya Ishigamin pöytärakennelmista inspiroi-
tuneena kehittelin puistoon kevytrakenteista metallista katosta, 
joka muodostaisi puistoon 2,5 x 2,5 x 2,5 metriä kokoisen tilan. 
Maassa tilaa rajaisi katoksen kokoinen valkoisin kivin päällys-
tetty alue.
 Katosidea syntyi nopeasti ja tuntui, osaksi lyhytikäisyy-
destään, jopa liian helpolta ratkaisulta suunnittelutehtäväksi. 
Toisaalta sille ei ollut todellista tarvetta, eikä se välttämättä 
ratkaisuna riittäisi kohottamaan Tokoinrannan profiilia niin 
paljon, että siellä alkoholin nauttimisen mukana tuomat ongel-
mat katoaisivat puistosta. Olin taas alkupisteessä. Sitten muis-
tin, mikä todellinen alkupisteeni oli: Suomen rakennustaiteen 
museon ja Designmuseon välinen tyhjä tila. Tämä tila oli ollut 
alun perin ensimmäinen suunnittelukohteeni, ennen koko diplo-
mityön aloittamista. Kevään aikana se alkoi kuitenkin unohtua. 
Nyt oli aika kaivaa se uudelleen esiin.

6.2 Välipala

 6.2.1 paikka

Suomen rakennustaiteen museon ja Designmuseon yhteinen 
kortteli sijaitsee Kaartinkaupungissa, aivan Johanneksen kir-
kon tuntumassa. Kortteli rajautuu pohjoisessa Ullanlinnanka-
tuun, idässä Kasarmikatuun, etelässä Punanotkonkatuun ja 
länsisuunnassa sitä sivuaa Korkeavuorenkatu. Kortteli on kool-
taan noin 60 x 130 metriä. Se on ympäristön muita rakennet-
tuja kortteleita huomattavasti pienempi. Rakennukset ja niiden 
väliin jäävä tila jakavat korttelin kolmeen lähes yhtä suureen 
osaan. Ullanlinnankadun ja Punanotkonkadun vähäisen liiken-
nöinnin takia, välitila on tunnelmaltaan rauhallinen. Se on tällä 
hetkellä pääosin pysäköinti käytössä, kadunvarsien viherkaista-
leita lukuun ottamatta.
 Suomen rakennustaiteen museon alkuperäisestä uusre-
nessanssisuunnitelmasta on toteutunut ainoastaan rakennuk-
sen keskiosa, joka rakennettiin vuonna 1899. Tätä keskiosaa on 
pyritty jälkeen päin laajentamaan useampaan otteeseen kuiten-
kaan onnistumatta siinä. Viimeisimmän laajentumisyrityksen 
piti yhdistää Designmuseo ja Suomen rakennustaiteen museo. 
Aiheesta järjestettiin  vuonna 1987 arkkitehtuurikilpailu, jonka 
voittaneessa ehdotuksessa näyttelyhalli oli sijoitettu maan alle. 
Suunnitelma ei toteutunut, ja vuonna 2010 museot käynnistivät 
yhteisen Välipala-hankkeen laajennusmahdollisuuksien uudel-
leen herättämiseksi. Välipala-hankkeen keskeisenä ajatuksena 
on suuntautua ulos museoista kaupunkitilaan. (www.mfa.fi)  
 Välipala-hankkeen myötä pihalla on järjestetty erilaisia 
tapahtumia ja rakennettu väliaikaisia rakennelmia. Keväällä 
2011 Välipala-hanke käynnisti IHAN PIHALLA! - kilpailun, jon-
ka myötä välitilaan kerättiin kesätapahtumaehdotuksia. Yksi 
ehdotuksista oli elävä ulkoilmashakkilauta, joka kasvaa ja elää 
pihalla parhaillaan. Toinen pihalla parasta aikaa käynnissä ole-
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va kesätapahtuma on (In)visible City. Tämä päivittäin muuttuva 
ja elävä installaatio perustuu kaupunkilaisten, arkkitehtien ja 
taiteilijoiden vuorovaikutukseen. Teos koostuu pihalle asetel-
luista läpinäkyvistä ja uusiokäytetyistä akryylilevyistä, joille 
ohikulkijat ovat tervetulleita piirtämään omat ehdotuksensa 
kaupunkitilan kehittämiseksi. (http://valipala.net) Paikalle on 
myös tulossa Designpääkaupungin kohtaamispaikaksi raken-
nettava väliaikainen paviljonki, josta käytiin Aalto-yliopiston 
puustudion sisäinen kilpailu. Paviljonki valmistuu keväällä 
2012, jolloin Helsinki toimii Maailman designpääkaupunkina. 
(Kivistö 2011, 38.) 
 Juuri tämän Puu-lehdessä esitellyn paviljonkikilpailun 
myötä minulla heräsi ajatus paluusta takaisin välipalan pariin. 
Vaikka kilpailu oli jo käyty ja voittaja selvillä, halusin silti tehdä 
oman ehdotukseni väliaikaiseksi kohtaamispaikaksi. Suunnitel-
man paikka ja laajuus sopivat mielestäni täydellisesti diplomi-
työni aihepiiriin. 
 Kilpailuun osallistuneet ehdotukset vaikuttivat Puu-
lehdessä esitettyjen kuvien perusteella pääosin sulkeutuneilta 
ja tilaan nähden ylimitoitetuilta ratkaisuilta. Voittajaksi valit-
tu ehdotus on ehdokkaista kirkkaasti parhain, mutta siitäkin 
jää mielestäni jotain puuttumaan. Pyry-Pekka Kantosen ehdo-
tus Museopolku on puisen terassin päälle nouseva katosmainen 
rakennelma (Kivistö 2011, 38). Ehdotus vaikuttaa esitettyjen 
kuvien perusteella varsin kelvolliselta arkkitehtuurilta. Minua 
jäi kuitenkin mietityttämään, tarvitsemmeko todella Suomen 
rakennustaiteen museon ja Designmuseon välipihalle yhden ka-
tetun terassin lisää. Eikö tämä erikoislaatuinen yhdistelmä ark-
kitehtuuria ja muotoilua kaipaisi välipalakseen jotain hiukan 
kokeilevampaa arkkitehtuuria? Jotain, joka leijuu muotoilun ja 
arkkitehtuurin välimaastossa?   
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60-62 Tutkielmia piknik-tunnelmasta ja toiminnasta.

Varhainen luonnos Välipala-paviljongista. Tässä vielä 
mukana värilasiseinät ja niiden kannattelema katto.
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 6.2.2 toiminta

Ensimmäiseksi ajattelin, että välipalaan tarvitaan voimakas 
tunnelma ja taide-elämys. Paviljongin tulisi olla ilotteleva, leik-
kisä ja yllätyksellinen. Sen tulisi toimia tapahtuma- ja kohtaa-
mispaikkana, mutta myös ilman ihmisiä, itsenäisenä element-
tinä. Paviljongin tulisi olla avoin, jotta pihalle uskaltautuisi 
satunnaiset ohikulkijatkin. Sen tulisi myös olla korostuneen vä-
liaikainen, sillä välipala ei ole sinällään itsetarkoitus vaan sen 
tarkoitus on tehdä tilaa tulevalle. 
 Halusin jatkaa Tokoinrannan pikniktilaa eteenpäin vä-
lipalaan sopivaksi. Tässä tilassa se olisi kuitenkin enemmän tai-
depiknik tai salapiknik luonteeltaan. Kirjoitin luonnoskirjaani 
kuvauksen tavoitteistani:

Suuri matto on heitetty huolettomasti rakennustaiteen mu-
seon ja designmuseon välipihalle. Sille voi vapaasti mennä 
seikkailemaan arkkitehtuuritaiteen viidakkoon tai vain is-
tuskella pehmeällä alustalla. Piknikmattoa suojaa värila-
siseinien kannattelema katto.

Piknik toimintana tuntui sopivalta välipalaan: se tuo ihmisiä yh-
teen ja tarkoittaa joutilaana olemista, hyvästä seurasta, ruuas-
ta tai vaikka kirjasta nauttimista. Piknikmatolla myös valitaan 
paikka: tehdään joku tietty paikka näennäisen homogeenisestä 
(luonto)ympäristöstä merkitykselliseksi. Piknikpaikalla vali-
taan katseen suunta, näkökulma ympäristöön. 
 Katseen suunnan kautta päädyin huomaamaan, että itse 
välitila, sen toiminnallisuus tai taide-elämys, ei ole niin tärkeä 
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kuin ympäröivä kokonaisuus ja sen potentiaalin huomaaminen. 
Tästä syystä jätin piknik-paviljongista lopulta aluksi kaavai-
lemani värilasiseinät ja kattorakenteen pois. Itse matto tuntui 
riittävän. Se muodostaa yhdessä pihan puurivistön kanssa jalus-
tan jolle pysähtyä istumaan ja ihmettelemään ympäristön ase-
telmaa. Rakennustaiteenmuseo ja Designmuseo muodostavat 
välitilalle ainoat tarpeelliset seinät ja vain taivas on kattona. 

 6.2.3 toteutus

Minulla on taipumus ajatella liian suoraviivaisesti. Tällainen 
matemaattisen looginen ajattelu tuottaa sinällään perushyviä 
ratkaisuja, mutta se on ongelmallinen innovatiiviseen ilmiöön 
yhdistettynä. Tämän vuoksi lähestyin suunnittelutehtävää hy-
vin pitkälle mallityöskentelyn kautta. Mallityöskentely tuo vas-
taan odottamattomia ongelmia, joita ratkaisemalla on mahdollis-
ta astua hetkeksi ulos liiallisen rationaalisuuden turvakehikosta 
ja löytää suunnitelmaan uusia oivalluksia. Nämä oivallukset 
puolestaan kehittävät suunnitelmaa eteenpäin ennakkoluulot-
tomalla tavalla. 
 Aloittaessani suunnitteluosuutta tyyppijaon puitteissa 
keskityin paljon ihmisen ja miniarkkitehtuurin välisen suhteen 
tutkimiseen. Ilman konkreettista paikkalähtökohtaa tämä tun-
tui loogiselta. Huomasin, että jopa pienikin arkkitehtuurikap-
pale paisuu helposti ihmisläheisen mittakaavan ulkopuolelle, 
kun näitä kahta elementtiä tarkastellaan tyhjiössä. Tuotuamme 
elementit todelliseen ympäristöön, niiden välinen suhde muut-
tuu dramaattisesti. Miniarkkitehtuurikin voi olla oikeanlaisessa 
ympäristössä suhteellisen suurta. Ihmisläheinen mittakaava voi 
ilmentyä muutenkin kuin pelkän tilallisuuden kautta. Siihen 
vaikuttavat myös arkkitehtuurin tunnelma, hahmotettavuus ja 
keveys. 

Ensimmäinen versio ”matosta” oli mahdollisimman suuri. Ha-
lusin luoda sen kautta tilaan ikään kuin liian ahtaan tunnel-
man. Käänsin ensimmäisen maton koordinaatistoa hiukan ym-
päröivästä suorakulmaisuudesta. Tämän käännöksen avulla oli 
tarkoitus kurottaa kävelykadulle houkuttelemaan ihmisiä väli-
pihalle ja luoda mielenkiintoista tilaa maton ympärille. Ensim-
mäisen maton kulmat ovat vain hiukan suoraa kulmaa pienem-
piä tai suurempia. Tämän on tarkoitus näkyä pohjakaavassa, 
mutta vain tuntua itse tilassa. Ensimmäiseen mattoon on myös 
suunniteltu kolme kumpua ikään kuin muistuttamaan maan 
muodoista piknikmaton alla. Tein tästä kumpumatosta kaksi 
mallikokeilua, toisen puumassasta sulavasti aaltoilevaksi pin-
naksi ja toisen pahvista kummut porrastaen. 
 Mietin pitkään, kumpi malleista olisi paikkaan parem-
pi. Porrastaen tehty tuntui mittakaavaihmisten kanssa käytän-
nöllisemmältä: portaiden reunalla oli helppo istua ja porrastaen 
tehdyt kummut loivat tilaan selkeästi toisistaan erottuvia tiloja, 
joita voitaisiin käyttää yhtäaikaisesti, mutta eri tyylisesti. Su-
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66-68  Pahvimalli Välipala-paviljongista, jossa maton 
kummut tehty porrastamalla.
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Rakeisuus

Asema

lavasti soljuva pinta oli sen sijaan yhtenäinen möhkäle, jolle ei 
oikein saanut edes muovista mittakaavaihmistä istumaan. Se 
myös tuntui tilaan liian suurelta. Silti pidin siitä enemmän. Yh-
tenäinen pinta korosti suunnitelman olevan nimenomaan matto, 
joka on sekä itsenäinen esine, mutta myös väline istuskelua ja 
oleskelua varten. Sitä enemmän, mitä pidin yhtenäisestä matos-
ta, alkoi porrastaen tehty malli tuntua pelkältä terassilta.
 Seuraava askel oli sopivan materiaalin löytäminen. Ma-
ton pinta tulisi olla tarpeeksi pehmeä istuskelua varten, mutta 
myös tarpeeksi tukeva käveltäväksi. Sen tuli myös kestää vettä, 
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aurinkoa ja kulutusta ainakin yhden kesän verran. Materiaa-
likustannukset tuli pysyä realistisissa rajoissa ja kaikenlainen 
kierrätettävyys olisi aina plussaa. Tällaisen materiaalin löytä-
minen oli todella haastavaa. Idea köydestä punotusta matosta 
tuli keskusteltuani työnantajani Aamu Songin ja Johan Olinin 
kanssa. Koska työni oli valtava piknikmatto, Johan ehdotti mit-
takaavan laajentamista aina materiaaliin asti. Pidin tästä aja-
tuksesta niin paljon, että seuraavaksi aloin tutkimaan köysima-
teriaaleja ja opettelemaan virkkaamista. 
 Sininen väri tuli mattoon materiaalin myötä. Lopulli-
nen köysivalinta oli olosuhteiden pakosta helppo: valittu köysi 
oli halvin, aurinkoa kestävä ja vettä imemätön. Kierretty poly-
propeeniköysi oli jopa likaa hylkivä. Matto voidaan punoa myös 
hyväkuntoisesta kierrätetystä köydestä ja siihen käytettyä köyt-
tä voidaan mahdollisesti käyttää uudelleen, virkkausrakenteen 
helpon purettavuuden ansiosta. Ainut ongelma tämän materiaa-
lin kanssa oli se, että sitä tarvittiin todella paljon. Kuvassa  74 
esitettyyn koepalaan kului halkaisijaltaan kuuden millin poly-
propeeniköyttä 300 metriä. 
 Materiaalin rajallisuuden myötä lähdin pohtimaan en-
simmäisen version ominaisuuksien tarpeellisuutta: tarvitseeko 
maton todella olla kooltaan yli 800 neliömetriä*, tarvitseeko se 
vinoja kulmia ja kumpuja. Nämä alkoivat tuntua vain ylimääräi-
siltä tyylikikkailuilta, jotka eivät sinänsä tuoneet itse matto-aja-
tukseen mitään lisäarvoa. Työn päätavoitteena oli luoda tilaan 
helposti lähestyttävä, jopa epämuodollinen kohtaamispaikka, 
joka olisi sekä esine että väline: käyttötaidetta ja –arkkitehtuu-
ria. Pelkkä suuri matto riitti mielestäni tähän. 
 Matto pieneni lopulta kolmasosaan** alkuperäisestä 
ideasta. Sen vinot kulmat suoristuivat ja kummut tasoittuivat. 
Tällaisena maton alusrakenne on rakennettavissa vuokratta-
vista lavaelementeistä, joiden korkeus voidaan säätää maaston 
muotoihin sopeutuvaksi. Tällaisena se on myös tarpeen mukaan 
siirrettävissä. 
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* Rakennusvalvonnasta tilattujen kuvien mukaan 
piirretyn pohjakaavan suuruus. Myöhemmin, paikan 
päällä tehdyn mittauksen myötä, kuvien mittakaava 
osoittautui aivan liian suureksi. Todellisuudessa 
tämä 800 neliön matto ei olisi edes mahtunut 
välipihalle.

** Maton lopullinen koko 15 m x 15 m osoittautui 
mittausten myötä lähes yhtä suureksi kuin pihalla 
oleva pysäköintialue, vaikka maton koko pienenikin 
kolmasosaan alkuperäisestä.



74 Koepala maton pintamateriaalista

75 Liidunjälki on vahvistettu kuvankäsittelyohjelmalla

76 Minna maton kauimmaisessa reunassa
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Maton uuden koon testaus kotimme läheisen 

koulun pihalla. 15 m x 15 m kokoinen alue tuntui
yllättävän isolta. 
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Asema

Rakeisuus

”Avoimuus, innovatiivisuus, käytettävyys, kestävä kehitys 
ja yhteistyö. Niitä me tavoittelemme. Me uskomme, että 
hyvä design tekee maailmasta paremman. Meille kaikille.”  
(http://wdchelsinki2012.fi/)

Näin kirjoittaa vuoden 2012 Designpääkaupunki verkkosivus-
tollaan. Suunnitelmani ei ehkä edusta perinteistä arkkitehtuu-
ria, mutta se on silti arkkitehdin näkemys väliaikaisesta tapaa-
mispaikasta tällaisia arvoja edustavalle hankkeelle. Koen, että 
museot, jotka edustavat ihmisten arkea: jokapäiväistä muotoi-
lua ja arkkitehtuuria, eivät tarvitse välilleen muodollista tapaa-
mispaikkaa. Niiden arkista olemusta voidaan sen sijaan koros-
taa vapaamuotoisella, hauskalla ja leikkisällä tapaamispaikalla. 
Matolla voi istua, maata, syödä, juoda. Sillä voi olla oma itsensä.

78

79

59

SUOMEN
RAKENNUSTAITEEN
MUSEO

DESIGNMUSEO

ULLANLINNANKATU

PUNANOTKONKATU



Pohjakaaviot 1:200

Maton alusrakenne rakentuu vuokrattavista
lavaelementeistä. Lavaelementit ovat kooltaan

2 m x 1 m ja 1 m x 1 m. Niiden korkeutta 
voidaan säädellä maaston muotoon 

mukautuvaksi. 

Alusrakenteen päälle tuleva virkattu matto 
tehdään reunoiltaan hieman alusrakennetta

pidemmäksi, jotta reunat voidaan taittaa
kantavan rakenteen alle. 
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Maaston kaltevuudesta johtuen matto on 
kadunpuoleiselta reunaltaan istumiskorkeudella. 
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Ympäristömalli on tehty rakennusvalvonnasta 
saatujen kuvien mittojen mukaan. Paikan päällä 
tehdyn mittauksen myötä kuvien mittakaava 
paljastui kuitenkin aivan liian suureksi. Tämän 
takia matto näyttää suhteessa ympäristöönsä 
pienoismallikuvissa muita kuvia pienemmältä.



Leikkaus 

Julkisivu  itään
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Matto paikan päällä
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6.3 Yhteenveto

Diplomityöni kirjallisessa osuudessa lähdin erottelemaan mi-
niarkkitehtuurin sisältä erilaisia miniarkkitehtuurityyppejä 
puhtaasti henkilökohtaisista syistä: koin sen hyväksi työkaluksi 
selventämään itselleni, mitä kaikkea miniarkkitehtuuri voi olla. 
Aiheen tarkasteleminen vain yhden otsikon alta tuntui johtavan 
ennakkoluuloiseen ja kapeaan suhtautumiseen. Tietysti myös 
tyypittely johtaa siihen tavallaan, tyyppiluokkien sisällä. Tyyp-
pitarkastelun jälkeen on kuitenkin mahdollista vetää langat yh-
teen ja hyväksyä, että tarkastellut tyypit ovat keskenään lomit-
tuvia ja päällekkäisiä. 
 Suunnitteluosuuteen siirtyessä oli kuitenkin aika unoh-
taa kaikki miniarkkitehtuurin tyypit, määritelmät ja rajaukset. 
Miniarkkitehtuuri on ilmiö, jonka yhtenä tarkoituksena on uu-
distaa sekä arkkitehtuuria että kaupunkiympäristöä, ja tämä 
onnistuu vain ennakkoluulottomalla suunnitteluasenteella. Tur-
hat määreet ja mielikuvitusta rajaavat tyyppikategoriat vain 
jähmettävät työskentelyä. Se mikä tutkimuksen tekemisessä oli 
elinehto olikin tuhoon tuomittua suunnittelussa. Suunnitelmaa 
tehdessä ei ollutkaan enää mielekästä pohtia, mikä on mini-
arkkitehtuuria. Oli katsottava laajempaa kokonaisuutta. Mikä 
synnyttää tällaista pienimittakaavaista liikehdintää kaupungin 
sisällä? Mitkä ovat tämän ilmiön mahdollisuudet ja merkitys 
kaupunkiympäristölle, kaupunkilaisille ja satunnaisille ohikul-
kijoille? Mikä tekee siitä mielenkiintoista juuri nyt?
 Enemmän kuin koskaan ennen meillä on nyt aikaa ja 
vapautta käyskennellä kaupungilla. Juuri tällainen vapaa, 
päämäärätiedoton kuljeskelu, jota Maria Paukio kutsuu Dip-
lomityössään flaneeraukseksi, nostaa yllätyksellisen miniark-
kitehtuurin nykypäivän ilmiöksi (Paukio 2010). Vapauden ja 
lisääntyneen vapaa-ajan myötä meillä on mahdollisuus tehdä 
löytöretkiä elinympäristöömme. Näiden retkien hedelmiä ovat 
pienet kioskit, näköalapaikat, paviljongit ynnä muut ei-elintär-
keät arkkitehtuurikappaleet. 
 Kuten aikaisemmissa luvuissa olen todennut, miniark-
kitehtuuri ei ole täysin uusi ilmiö. Kioskeja, paviljonkeja ynnä 
muita pieniä rakennelmia on ollut keskuudessamme jo yli sata 
vuotta. Samoihin aikoihin kuin kioskit ovat syntyneet on teol-
listuminen lisännyt vapaa-aikaamme. Kenties nykypäivänä 
kärjistyvä jatkuva kehittymisen tarve on nostanut tämän pieni-
mittakaavaisen ilmiön taas erityisen ajankohtaiseksi. Nyt kun 
taas heräämme huomaamaan maapallomme rajalliset resurssit, 
joudumme tekemään lisää tulosta yhä pienimmillä fyysisillä 
lähtökohdilla. Joudumme olemaan kekseliäämpiä ja rohkeam-
pia rikkomaan perinteisiä kaupunkielämän rajoja. Tarjoamme 
downshiftareille pysähdyspaikkoja ja  taide-elämyksiä eksentri-
koille.  Toisaalta ilmiön suosioon vaikuttaa ihmisten egosentri-
syyden kasvu: haemme kaupungista yhä personoidumpia elä-
myksiä. 
 Pienimittakaavaisilla ilmiöillä, niin kooltaan kuin kes-
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toltaankin, kaupunki voi jatkaa kasvuaan olemassa olevien fyy-
sisten rakenteidensa sisällä. Kaupunkiin on mahdollista luoda 
monta päällekkäistä tapahtuma- ja persoonatasoa, jotka toimi-
vat samanaikaisesti. Käytöstä poistuneiden tilojen väliaikainen 
haltuunotto ja kehittyvien alueiden konttikahvilat ovat esimerk-
kejä tällaisesta kaupungin uudesta tasomaailmasta. Kaiken ei 
tarvitse olla suurta ja loppuun asti suunniteltua. 
 Kaupunkilaisille miniarkkitehtuuri tarjoaa ihmislä-
heisen mittakaavanmuutoksen kaupunkimiljööseen. Google 
Earth:ssa näkymättömät pienet yllätykset synnyttävät niin 
kaupunkilaisille kuin satunnaisille turisteillekin ennalta odot-
tamattomia kaupunkikokemuksia. Juuri näiden kokemusten ja 
kokemuksista syntyvien tunteiden kautta muistamme kaupun-
gin. Kaupunki ei ole ihmismielessä  kokoelma matkaoppaassa 
esiteltyjä nähtävyyksiä vaan sekalainen joukko ajatuksia ja 
tunteita, joita koemme kaupungissa. Kirkkosalin vaikuttavuus 
voi jäädä arkkitehdin mieleen, koska sen havainnointi on arkki-
tehdille usein tietoista, mutta alaan perehtymättömälle kirkon 
ulkopuolisten portaiden eteen ajanut jäätelöauto saattaa jättää 
mieleen salia suuremman muistijäljen.  
 Oma kotikaupunki voi yllätyksellisyyden kautta näyt-
tää kaupunkilaisille uusia puolia, entuudestaan tuntemattomia 
mahdollisuuksia ja antaa vanhoille tutuille paikoille uusia mer-
kityksiä. Miniarkkitehtuuri mahdollistaa totuttujen kaavojen, 
kuten kulkureittien, tuulettamista ja saattaa näin syventää kau-
punkilaisten suhdetta kaupunkiinsa. Vaikka pieni yllätys olisi-
kin katoavainen, sen kokija tietää kaupungistaan jotain enem-
män kuin yllätyksen kokematta jäänyt.
 Arkkitehdille pienikokoinen arkkitehtuuri tarjoaa hal-
littavissa olevan koon niin uusien materiaalien kuin arkkiteh-
tuurin teorioidenkin testaamiselle. Pienessä koossa voi kyseen-
alaistaa arkkitehtuurin peruselementit: seinät, lattian, katon ja 
tilan. Sen tunnelma voidaan virittää äärimmilleen, sitä voidaan 
liioitella. Laajentunut materiaalivalikko ja lisääntynyt suunnit-
teluaika antavat arkkitehdille mahdollisuuden leikitellä. 

Näin jälkeenpäin pidän diplomityöaihettani liian epämääräise-
nä ja laajana. Miniarkkitehtuuri-ilmiö on erittäin vaikeasti ra-
jattava eikä sitä aina ole mielekästäkään rajata, sillä suuri osa 
sen mielenkiintoisuudesta tulee juuri sen yllätyksellisyydestä. 
En silti osaisi tälläkään hetkellä kuvitella itselleni mitään sopi-
vampaa aihetta lopputyökseni. Tämä oli kivi, joka piti kääntää. 
Mutta nyt kuukausien kirjoittamisen ja suunnittelun ja ajatus-
työn jälkeen tiedän, etten voi omalla suunnitelmallani keksiä 
miniarkkitehtuuria uudestaan. Se on vain yksi ehdotus.
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