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johdanto
Miltei koko vuosimiljoonaisen historiansa ajan ihminen on muokannut fyysistä 
ympäristöään hyvin suoraviivaisesti. Idean saatuaan ihminen on rakentanut 
ja muokannut asuinpaikkaansa omin käsin tukeutuen sekä rationaaliseen että 
intuitiiviseen älyynsä. Kun idea on tällä tavoin konkretisoitunut suoraan tekijän omien 
käsien kautta, on prosessi pysynyt alusta loppuun ihmisen hallinnassa.

Kulttuurin viimeaikaisen kehityksen myötä on idean ja lopputuloksen väliin tullut 
suuri määrä byrokratiaa, sääntöjä, teollisuutta, standardeja sekä erilaisia toimijoita 
ja tahoja. Nämä yhdessä muodostavat monimutkaisen koneiston, jonka läpi idea 
kuljetetaan. Jopa yksinkertaista asumusta rakennettaessa koneisto analysoi, 
tasapäistää, tekee kompromisseja erilaisten intressien välillä ja määrittelee kaiken 
millimetrin tarkkuudella jo ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista.

Tällainen koneisto on ilmiönä verrattain uusi, mutta olemme jo ehtineet tottua sen 
olemassaoloon siinä määrin, että näemme sen itsestäänselvyytenä. Vaihtoehtojen 
puuttuessa emme huomaa, että koneiston tuottamasta ympäristöstä puuttuu 
jotain olennaista. Vasta verratessamme sitä sellaiseen ympäristöön, jonka ihminen 
on saanut rakentaa ilman koneiston väliintuloa, huomaamme eron. Paikoissa, 
joiden rakentumista ei ole liikaa kontrolloitu, on usein kaikessa kotikutoisuudessaan 
ja epätäsmällisyydessään selittämätöntä viehätystä ja inhimillisyyttä, joka puuttuu 
kovin kontrolloidusta ympäristöstä.

Koneisto hallitsee kulttuuriamme ja sen myötä myös rakentamista niin suvereenisti, 
että rakennuskulttuurimme perusolemusta on vaikea muuttaa inhimillisempään 
suuntaan. Olisi kuitenkin mahdollista luoda sen rinnalle koneiston ulkopuolinen 
vaihtoehtokulttuuri, jonka piirissä ihmiset voisivat rakentaa ja hallita itse omaa 
asuinympäristöään. Tällä hetkellä koneiston ulkopuolinen rakentaminen on 
Suomessa niin marginaalista, ettei siitä ole varsinaiseksi kulttuuri-ilmiöksi, mutta 
kasvava kontrolli lisää jatkuvasti tarvetta vaihtoehdolle.
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Tämä kuva on Intian Delhistä. Tontin rajoja lukuunottamatta rakentamista ei juuri kontrolloida. 
Tuloksena on kodikkaan kirjava ympäristö, joka heijastelee sekä asukkaiden että koko paikallisen 
kulttuurin luonteenpiirteitä. Tällaista ympäristöä ei voi suunnitella – sen voi vain antaa syntyä.



5

Taiteen kentässä vastaavanlainen omaehtoista tekemistä korostava kulttuuri-ilmiö 
on jo olemassa – kenties siksi, että taide on jo valmiiksi luonteeltaan rakentamista 
vapaampaa ja individualistisempaa. Ilmiötä kutsutaan ITE-taiteeksi:

“ITE-taide on suomalaista nykykansantaidetta. Lyhennesana ITE 
viittaa sanayhdistelmään “itse tehty elämä”. ITE-taide on tekijänsä 
elinympäristöön ja kokemusmaailmaan sitoutuvaa taidetta – tapa 
elää esteettisiä arvoja korostavaa hyvää elämää.

ITE-taide on oman aikamme kansantaidetta. Perinteisessä 
kansantaiteessa korostuivat kollektiivisuus ja traditiosidonnaisuus. 
ITE-taiteessa ne on korvattu yksilöllisellä taiteilijuudella ja 
omaperäisellä luovuudella. Siinä missä perinteinen kansantaide 
edusti ennen kaikkea esteettisesti korkeatasoista käsityötä, 
nykykansantaide on kätevyyteen ja kekseliäisyyteen perustuvaa 
kansanomaista kuvataidetta.

ITE-taiteilijat työskentelevät taidemaailman ulkopuolella ja 
esittävät teoksiaan omassa arjen ympäristössään. He ovat 
itseoppineita, mikä tarkoittaa sitä, ettei heillä ole koulutusta 
taiteen tekemiseen. ITE-taiteilijat eivät pidä ammattitaiteilijoita 
esikuvinaan tai tarvitse ohjausta ja harrastuspiirin tukea taiteen 
tekemisessä.”

(www.itenet.fi)
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Veijo Rönkkösen taiteilema Parikkalan patsaspuisto on maailmallakin tunnettu ITE-taiteen klassikko.
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Kun luemme aiemman lainauksen niin, että korvaamme taiteen arkkitehtuurilla, 
tulee esiin tässä työssä tutkittava ilmiö pähkinänkuoressa:

“ITE-arkkitehtuuri on (suomalaista) nykykansanarkkitehtuuria. 
Lyhennesana ITE viittaa sanayhdistelmään “itse tehty elämä”. ITE-
arkkitehtuuri on tekijänsä elinympäristöön ja kokemusmaailmaan 
sitoutuvaa arkkitehtuuria – tapa elää esteettisiä arvoja korostavaa 
hyvää elämää.

ITE-arkkitehtuuri on oman aikamme kansanarkkitehtuuria. 
Perinteisessä kansanarkkitehtuurissa korostuivat kollektiivisuus ja 
traditiosidonnaisuus. ITE-arkkitehtuurissa ne on korvattu yksilöllisellä 
arkkitehtiudella ja omaperäisellä luovuudella. Siinä missä 
perinteinen kansanarkkitehtuuri edusti ennen kaikkea esteettisesti 
korkeatasoista käsityötä, nykykansanarkkitehtuuri on kätevyyteen 
ja kekseliäisyyteen perustuvaa kansanomaista arkkitehtuuria.

ITE-arkkitehdit työskentelevät arkkitehtuurimaailman ulkopuolella 
ja esittävät teoksiaan omassa arjen ympäristössään. He 
ovat itseoppineita, mikä tarkoittaa sitä, ettei heillä ole 
koulutusta arkkitehtuurin tekemiseen. ITE-arkkitehdit eivät 
pidä ammattiarkkitehteja esikuvinaan tai tarvitse ohjausta ja 
harrastuspiirin tukea arkkitehtuurin tekemisessä.”

Itseoppineisuudesta on todettava, että ITE-arkkitehdin (siinä missä -taiteilijankin) on 
toki tavalla tai toisella hankittava riittävästi käytännön tietotaitoa – joko itsenäisesti 
opiskelemalla tai toisilta oppimalla. Virallinen rakennusalan koulutus ei kuitenkaan 
ole välttämätön, saati arkkitehtuurin teorian tai muotivirtausten opiskelu, joskaan ne 
eivät välttämättä ole pahastakaan.
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työn rajaus ja näkökulma
Tämä työ keskittyy ITE-arkkitehtuuriin eli koneiston ulkopuoliseen nykyrakentamiseen. 
Ilmiötä käsitellään pohtimalla sen suhdetta sekä vallitsevaan rakennuskulttuuriimme 
että ITE-taiteeseen. Lisäksi ITE-arkkitehtuurin olemusta avataan esimerkkien avulla. 

ITE-arkkitehtuuri on ristiriidassa joidenkin vallitsevien normien kanssa. Normien ja 
rakennuslain yksityiskohtainen käsitteleminen on rajattu tämän työn ulkopuolelle. 
Tämä johtuu siitä, että ITE-arkkitehtuuri on radikaali ilmiö, joka vaatii rohkeaa 
hyppyä pois koneiston ylivallasta. Jos jo ensimetreillä sidomme itsemme kiinni 
lukemattomiin pykäliin, emme onnistu hypyssä. Tätä voisi verrata vallankumoukseen: 
jos vallankumouksen olisi edettävä kaikkien vallitsevien sääntöjen mukaisesti, se jäisi 
toteutumatta. Jos vallankumous sen sijaan onnistuu, muuttuvat säännötkin.

Tässä työssä esitetään joitakin väitteitä, jotka pohjautuvat lähinnä tekijän 
subjektiivisiin kokemuksiin ja henkilökohtaisiin näkemyksiin. Tällaisia väitteitä esitetään 
vain, jos ne ovat aiheen kannalta olennaisia ja jos tekijällä on vahva tunne siitä, 
että ne pätevät useimpien ihmisten kokemusmaailmassa. Yhden vahva tunne 
ei kuitenkaan käy toiselle todisteesta, joten väitteistä saa olla toistakin mieltä. 
Jos resurssit olisivat riittävät, olisi joidenkin keskeisten väitteiden todenperäisyyttä 
kiinnostavaa tutkia esimerkiksi mielipidemittausten avulla.

Tämän työn tarkoitus on nostaa ITE-arkkitehtuuri keskustelun aiheeksi niin 
arkkitehtikunnan sisä- kuin ulkopuolellakin. Pitkäaikaisena tavoitteena ei ole tieteen, 
vaan ITE-arkkitehtuurin tekeminen ja edistäminen. Näistä syistä kirjoitus ei ole 
luonteeltaan akateeminen tutkimus, vaan pikemminkin eräänlainen esseetyylinen 
pamfletti. 
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käsitteitä
Koneisto on monimutkainen valtarakennelma, joka pyrkii hallitsemaan miltei 
jokaista elämämme osa-aluetta. Rakentamisen kontekstissa koneiston muodostavat 
lähinnä raskas byrokraattinen järjestelmä ja lukuisat voittoa tavoittelevat toimijat. 
Sen piirteisiin kuuluvat alati monimutkaistuva rakennustekniikka ja -lainsäädäntö 
sekä vahva kontrolli.

ITE-taide on nykykansantaidetta, jossa korostuu yksilöllinen taiteilijuus. 
Lyhennesana ITE viittaa sanayhdistelmään “Itse tehty elämä”. ITE-taiteilija ei tarvitse 
taiteellista koulutusta eikä ole riippuvainen taidepiirien arvostuksesta. Vastaava 
englanninkielinen termi “outsider art” on kuvaava: ITE-taiteilija toimii virallisen 
taidekentän ulkopuolella.

ITE-arkkitehtuuri ei ole vielä kovin vakiintunut käsite. Tässä työssä sillä 
tarkoitetaan omaperäistä ja omaehtoista nykyrakentamista, joka tapahtuu 
ilman koneiston väliintuloa. ITE-arkkitehti saattaa ottaa vallitsevasta kulttuurista 
tai historiallisesta traditiosta hyviksi kokemiaan vaikutteita, mutta toimii kuitenkin 
vapaasti vailla kahlitsevaa normistoa. Tässä suhteessa ITE-arkkitehtuuri poikkeaa 
sekä vallitsevasta rakennuskulttuuristamme että perinnerakentamisesta.

ITE-arkkitehti on yleensä sekä suunnittelija että rakentaja, sillä ITE-arkkitehtuurissa 
suunnittelu ja rakentaminen ovat erottamaton kokonaisuus. Hänen on tavalla tai 
toisella hankittava riittävästi tietotaitoa rakentamisesta, mutta virallista arkkitehdin 
pätevyyttä hän ei välttämättä tarvitse.
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kehityksen nopeudesta
Maailmamme kehittyy alati kiihtyvällä nopeudella. Maapallomme on noin 4,5 
miljardia vuotta vanha, mikä on noin kolmannes tunnetun maailmankaikkeuden 
iästä. Ensimmäisen vuosimiljardin aikana maapallolle kehittyi alkeellista yksisoluista 
elämää. Yksisoluiset eliöt hallitsivat Maata pitkään, kunnes noin miljardi vuotta sitten 
ilmaantuivat ensimmäiset monisoluiset eliöt. Vasta noin seitsemän miljoonaa vuotta 
sitten kehittyivät ensimmäiset kahdella jalalla kävelevät ihmisapinat.

Jos sijoitamme maailman historiaan merkkipaaluja sellaisiin kohtiin, joissa on 
tapahtunut jokin merkittävä edistysaskel, huomaamme kehityksen kiihtyvän 
nopeuden: mitä lähemmäs saavumme omaa aikaamme, sitä tiheämmässä ovat 
merkkipaalut. Yksisoluisen eliön synnystä monisoluiseen kului aikaa miljardeja vuosia, 
mutta kahdella jalalla kävelevästä ihmisapinasta internet-aikaan vain seitsemän 
miljoonaa vuotta.

Kiihdytys jatkuu edelleen: 1900-luvulla maailma muuttui enemmän kuin usean 
aikaisemman vuosisadan aikana yhteensä, ja aivan viime vuosikymmenien 
aikana internet on mullistanut maailman. Tieteen edistymistä voisi jo luonnehtia 
räjähdysmäiseksi. Viimeaikaista kehitystä voidaan pitää ihmisen hyvinvoinnin 
kannalta pääasiassa positiivisena: elinolot ovat kohentuneet, monet vakavat 
sairaudet on voitettu, raskaat työt on pitkälti koneistettu ja niin edelleen.

Vaikka kehitys on ollut pääosin positiivista, sen nopeuteen liittyy ongelma. Ihmisen 
geneettinen informaatio muuttuu hitaasti. Tähän asti tuo hitaus ei ole ollut esteenä 
sopeutumiselle, sillä maailmakin on muuttunut hitaasti. Nyt ihminen kuitenkin 
muuttaa maailmaa niin nopeasti, ettei pysy itsekään täysin mukana. Olemme 
luoneet ennennäkemätöntä sivistystä, mutta meillä on edelleen primitiivisiä vaistoja 
ja tarpeita. Tästä syntyy ristiriita, joka heijastuu myös arkkitehtuuriin.
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inhimillinen tapa asua
Vuosimiljoonien kuluessa ihmiselle on kehittynyt kauneudentaju, joka auttaa 
häntä asettumaan ympäristöönsä. Ihminen esimerkiksi kokee kauniiksi sellaiset 
luonnonpaikat, joista näkee riittävän kauas, joissa on lähistöllä puhdasta vettä 
sekä sopivasti kasvillisuutta, mutta jotka ovat samalla kuivahkoja ja puhtaita. 
Tämä ei liene sattumaa. Hyvät näkymät, puhdas vesi ja ravintoa tarjoava luonto 
tukevat ihmisen maailmassaoloa, joten niiden arvostaminen on evolutiivisesti 
tarkoituksenmukaista. Ihminen on oppinut pitämään kauniina paikkoja, jotka 
tarjoavat elämälle edellytyksiä. Sellaiseen paikkaan ihminen hakeutuu asumaan. 
Vastaavasti ihminen kokee rumiksi sellaiset paikat, jotka eivät tarjoa elämälle 
edellytyksiä. Liian kuivat seudut tuntuvat ankeilta kuten myös kovin soiset maisemat. 
Ihminen kokee rumiksi tai epämiellyttäviksi paikoiksi myös esimerkiksi kuopat, joista 
ei näe kauas ja joihin kosteus ja erilaiset taudinaiheuttajat kerääntyvät. 
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Löydettyään kauniin asuinpaikan ihminen tahtoo myös järjestää ja rakentaa sen 
mieleisekseen – juurtua paikkaansa. Rakentaessaan ihminen pyrkii luonnostaan 
kauneuteen. Tässäkään tapauksessa kauneudentaju ei ole selviytymisen kannalta 
turha ominaisuus, sillä se tarjoaa arvokasta intuitiivista tietoa siitä, kuinka on hyvä 
asua. Useimmissa kulttuureissa esimerkiksi kastumiselta ja siten sairastumiselta 
suojaava harja- tai vastaava lapekatto koetaan kauniiksi, kuten myös turvallisen 
hämyisät tarkkailupaikat. Vaarallisen oloiset rakennelmat puolestaan koetaan 
rumiksi, sillä sellaisten välttäminen on tarkoituksenmukaista.

Joku voisi todeta, että estetiikantajulla ja intuitiolla on ollut tärkeä tehtävänsä 
luonnossa selviytymisessä, mutta etteivät ne enää modernissa maailmassa ole niin 
tärkeitä. Tavallaan se on tottakin. Ihminen on muuttanut maailmaa niin paljon, ettei 
estetiikantajumme enää anna luotettavaa tietoa asuinpaikkojen soveltuvuudesta. 
Esimerkiksi tavanomaisessa lähiökerrostalossa on aivan mahdollista asua turvallisesti 
ja terveellisesti, vaikka se koettaisiinkin yleisesti rumaksi. 

Vaikka biologiset tarpeemme ovatkin osittain vanhentuneita, ne ohjaavat 
edelleen käytöstämme ja vaikuttavat psyykkiseen hyvinvointiimme. Maailma on 
muuttunut, mutta vaistomme eivät: ne ohjaavat meitä edelleen luonnon helmaan 
rakentamaan hämyisiä harjakattoisia asumuksia luonnonmateriaaleista. Se on 
meille lajityypillistä käyttäytymistä. 

Koneisto kaikessa mekaanisuudessaan estää ihmistä rakentamasta vaistoihinsa 
tukeutuen. Ihmisälyn intuitiivinen puoli sivuutetaan nykyrakentamisessa miltei 
tyystin, sillä kaikki on voitava määritellä ja normittaa. Tuloksena on ylirationaalinen 
ympäristö, joka ei tyydytä ihmistä emotionaalisella tasolla eikä anna ihmisen juurtua 
maailmaan.
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koneiston synty
Ihmisyhteisöjä on aina sitonut jonkinlainen normisto. Kun suurin osa yhteisön jäsenistä 
toimii yhteisten normien mukaisesti, syntyy yhteistyötä ja parhaimmillaan hyvinvointi 
lisääntyy. Hyvinvoinnin lisääntyessä normistoa voidaan kehittää edelleen. Näin 
syntyy koneiston esimuoto. Jokaisella primitiiviselläkin ihmisyhteisöllä on jonkinlainen 
auktoriteetin ja/tai konsensuksen ylläpitämä “esikoneisto”, joka koostuu erilaisista 
yksilöä ohjaavista uskomuksista, säännöistä ja perityistä tavoista.

Tällainen alkeellinen koneisto on vielä ihmiselle alisteinen. Yhteiskuntamuodosta 
riippuen hallitsija, kansa tai papisto voi säädellä sitä joustavasti. Meidän 
aikanamme koneisto on kuitenkin kehittymässä ihmistä suuremmaksi. Siitä on tullut 
ihmiselle miltei kuin uusi elinympäristö, joka säätelee itse itseään. Ennen ihmisen oli 
kilpailtava luonnossa älynsä ja voimiensa turvin, mutta nyt hänen on pärjättävä 
tässä luomassaan koneistossa. Eloonjäämiskamppailu on vaihtunut paperisotiin ja 
työstressiin. Ihminen on muuttanut elämänsä puitteet miltei kokonaan uudenlaisiksi, 
eikä siinä ole sinänsä mitään pahaa. Koneisto on mahdollistanut ihmiskunnan 
viimeaikaisen huiman kehityksen ja lisännyt (ainakin materiaalista) hyvinvointia 
merkittävästi. Koneistossa on kuitenkin omat vaaransa, jotka olisi hyvä pitää 
mielessä:

Se saattaa kasvaa niin suureksi ja monimutkaiseksi, etteivät ihmiset 
enää hallitse sitä. Näin on vaarassa käydä, ellei ole jo käynytkin. 
Koneiston tulisi aina pysyä ihmisten hallinnassa. Jos koneisto ei pysy 
hallinnassamme, se voi kasvaa epäterveeseen suuntaan. 

Koneiston tulisi palvella ihmisen ja muun luonnon hyvinvointia, mutta 
jos emme pidä varaamme, voi se jopa tuhota elinympäristömme.

Koneistolla on taipumus rajoittaa yksilönvapautta. Vapaudesta 
on pidettävä kiinni.
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koneiston vaikutus rakentamiseen
Koneiston valta yhteiskunnassa heijastuu suoraan myös rakentamiseen. Omassa 
koneiston läpitunkemassa yhteiskunnassamme rakentaminen on kontrolloidumpaa 
kuin koskaan aikaisemmin. Primitiivisissäkään yhteisöissä rakentaminen on harvoin 
täysin normeista vapaata, mutta nykyinen rakentamistapamme on vienyt ihmiseltä 
lähes kaiken vallan vaikuttaa suoraan omaan fyysiseen ympäristöönsä. Ihminen ei 
saa enää luoda intiimiä fyysistä vuorovaikutussuhdetta maailmaan – maailma on 
nyt koneiston omaisuutta, eikä siihen saa enää koskea ilman lupaa. 

Jos nykyaikana tahtoo rakentaa jotakin, on ensin hankittava tontti. Jo tämä 
edellyttää melko syvää sotkeutumista koneistoon: rahan ja papereiden 
pyörittämistä byrokratian rattaissa. Ennen kuin varsinainen rakentaminen voidaan 
edes aloittaa, on rakennus ensin suunniteltava mittoja ja materiaaleja myöten 
loppuun asti. Suunnittelu tapahtuu täysin abstraktissa virtuaalitodellisuudessa 
kaukana rakennuspaikasta. Tätä varten tarvitaan koneiston auktorisoima 
suunnittelijoiden joukko. Abstraktista mallista ekstraktoidaan standardien mukaiset 
piirustukset koneiston tarkastettaviksi. 

Jos piirustukset täyttävät kaikki asetetut säännöt ja määräykset, myönnetään 
ehkä rakennuslupa. Itse rakentaminen onkin sitten pelkkää mielikuvituksetonta 
toteuttamista – hieman samankaltaista kuin IKEA:n huonekalun kokoaminen ohjeita 
seuraten. Rakentamisen alkaessa rakennuksen jokainen yksityiskohta on jo määritelty 
tarkasti abstraktissa mallissa. Rakennuksen tuominen fyysiseen maailmaan on vain 
loppusilaus koko prosessille. Improvisoinnille ei ole sijaa.
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Tämä on täysin päinvastainen asetelma ITE-arkkitehtuuriin nähden, jossa itse 
rakentaminen on koko prosessin ydin. ITE-arkkitehti suunnittelee etukäteen vain sen 
verran kuin on tarpeen. Hänellä on mielessään rakennuspaikka jollakin tarkkuudella, 
käsitys käytettävissä olevista materiaaleista sekä jonkinlainen kantava idea 
rakenteista ja joistakin yksityiskohdista, mutta rakennuksen varsinaisen luonteen hän 
antaa paljastua vähitellen sen rakentuessa. 

ITE-arkkitehtuuria voisi verrata puoli-improvisoituun jazz-musiikkiin. Ennen soittamista 
on saatettu sopia joitakin sointukiertoja ja ehkä jonkinlainen alustava muoto 
kappaleelle, mutta prosessia ei kahlita liian yksityiskohtaisella suunnittelulla. Musiikin 
elävyys syntyy soittajien herkkyydestä. He kuuntelevat kokonaisuutta ja antavat 
musiikin virrata lävitseen. Soittajilla on analyyttista ymmärrystä musiikin suhteen, 
mutta soittaessaan he antavat intuition ohjata käsiään. Koneisto ei tule soittajan ja 
musiikin väliin. 

Ennalta sovitusta partituurista täsmällisesti soitettu akateemiset normit täyttävä 
musiikki on sekin parhaimmillaan todella kaunista, mutta sille on oltava myös 
vaihtoehtoja. Olisi harmillista, jos säädettäisiin laki, jonka nojalla vain ennalta 
sävelletty orkesterimusiikki sallittaisiin ja kaikenlainen improvisoitu ja epäkorrekti 
musisointi kriminalisoitaisiin. Sen kaltainen tilanne meillä vallitsee (muun muassa) 
rakentamisen suhteen.

monimutkaistumisesta
Rakentaminen on pohjimmiltaan yksinkertaista. Ihminen on jo aikaa sitten 
oppinut valitsemaan hyvän rakennuspaikan ja rakentamaan asumuksensa 
siten, että vesi pysyy suureksi osaksi ulkona ja lämpö sisällä. Tämä on 
edellyttänyt rakennukselta yksinkertaisuutta ja sovittautumista osaksi luontoa. 
Mitä monimutkaisempi rakennus, sitä vaikeammin kokonaisuus pysyy hallinnassa, 
jolloin ongelmia syntyy väkisinkin. 
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Ihmisen luontainen rakentaminen on holistista: yksityiskohdat ovat alisteisia 
kokonaisuudelle ja kokonaisuus pidetään yksinkertaisena. Yksinkertaisuus ja 
luontoyhteys miellyttävät ihmistä myös esteettisesti, sillä ne ovat olleet selviytymisen 
kannalta oleellisia asioita. Esimerkiksi yksinkertaisesta puurakenteesta näkee heti, 
kestääkö se vai ei – kestävä puurakenne on kaunis. Sen sijaan esimerkiksi modernissa 
arkkitehtuurissa esiintyvät ilmassa roikkuvat ulokkeet kätkettyine teräsrakenteineen 
saattavat tuntua epämiellyttäviltä ja turvattomilta, sillä luonnossa raskaat esineet 
harvoin pysyvät tyhjän päällä kauaa.

Ihminen on vasta viime vuosikymmeninä joutunut kohtaamaan ympäristössään 
sellaista luonnotonta sekasotkua, jota nykyinen rakennuskulttuurimme tuottaa. 
Koneiston tapa rakentaa on kaikkea muuta kuin holistinen ja luonnollinen. 
Ongelman kohdatessaan koneisto analysoi sen ja luo analyysin pohjalta uusia 
normeja ja toimintatapoja vanhojen päälle piittaamatta alati monimutkaistuvasta 
kokonaiskuvasta. Tämä on johtanut muun muassa rakennekerrosten, talotekniikan 
ja sääntöjen jatkuvaan lisääntymiseen sekä luonnollisten elementtien väistymiseen 
niiden tieltä. 

Asumustemme suunnittelun, rakentamisen ja huoltamisen hallitsevat nykyään vain 
ammattilaiset. Kun tavallinen ihminen elää tällä tavalla tuotetussa ympäristössä, 
hän alkaa pitää sen monimutkaisuutta ja luonnottomuutta itsestäänselvyytenä. 
Hänestä tuntuu, että rakentaminen ja oman asuinympäristön hallitseminen on niin 
vaikeaa, että se kannattaakin jättää ammattilaisille. Koneisto on ikään kuin tehnyt 
itsensä tarpeelliseksi tekemällä asioista liian vaikeita.

Ammattilaisten luoma asuinympäristö saattaa kuitenkin ahdistaa ihmistä. Jo 
matkalla kerrostaloasunnostaan roskakatokseen ja takaisin hän kokee varsinaisen 
kaaoksen: suorakulmaiseen koordinaatistoon asetettuja luonnottoman tasaisia 
pintoja, satoja erilaisia teollisesti tuotettuja rakennusosia, kymmeniä luonnossa 
esiintymättömiä materiaaleja ja suuri määrä talotekniikkaa… Vastapainoksi hän 
ehkä näkee muutaman pihalle istutetun puun, mutta ne eivät riitä tekemään 
ympäristökokemuksesta luonnollisen tuntuista. Ympäristö tuntuu vieraalta, ja sen 
muokkaaminen kotoisaksi on kiellettyä.
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Tämä on tyypillinen suomalainen koneiston rakentama ja kontrolloima asuinmiljöö. Asukkaiden sijaan 
paikkaa hallitsevat tarkat normit. Jopa oman parvekkeensa maalaaminen eriväriseksi on kiellettyä.
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tie koneiston ohi
Eräässä aiemmassa luvussa verrattiin rakentamista musiikkiin (ei kovin omaperäistä). 
Tässä yhteydessä on kuitenkin todettava, että musiikki on luontaisesti rakentamista 
vapaampaa, sillä rakentaminen on ihmisen hyvinvoinnin kannalta kriittisempää 
kuin musiikki. Jos konserttisalissa soitetaan huonoa musiikkia, on helppoa vaihtaa 
maisemaa. Jos sen sijaan itse rakennus on huono, on sitä vaikeampi vaihtaa. 
Huonoinkaan musiikki ei vahingoita ihmistä vakavasti, mutta huonosti rakennettu 
rakennus voi vaarantaa ihmisen terveyden.

Rakentamista sitovat monet realiteetit. Rakennusmateriaalien tuottaminen 
ja kuljettaminen kuluttaa energiaa, rakentaminen on työlästä, maata ei ole 
loputtomasti, huono rakenne voi romahtaa tai homehtua aiheuttaen jopa 
hengenvaaran ja niin edelleen. Jonkinasteinen ohjailu on siis perusteltua, mutta 
koneiston täydellinen ylivalta ja yksilönvapauksien tarpeeton rajoittaminen ei.

Rakentamista kontrolloidaan paljon enemmän kuin olisi tarpeellista. Riittäisi, kun 
rakentajia neuvottaisiin rakentamisessa tarpeen mukaan ja maata sekä energiaa 
jaettaisiin oikeudenmukaisesti, mutta tällainen tasapainoinen kontrollin aste on jo 
aikaa sitten ohitettu. Nyt koneisto hallitsee koko rakentamisen kenttää.

Elääksemme vapaammin meidän ei tarvitsisi kuitenkaan kumota koneistoa eikä 
edes muuttaa sitä. Voisimme yksinkertaisesti sivuuttaa sen. Tuulimyllyä vastaan on 
turha taistella, jos sen voi ohittaa. Jos yrittäisimme vaikuttaa koneistoon sisältä päin, 
voisimme jatkaa taistelua loputtomiin saamatta aikaan merkittäviä muutoksia –
saisimme korkeintaan joitakin yksityiskohtia muutettua, mutta kokonaistilanne säilyisi 
ennallaan. Jos sen sijaan annamme koneiston elää omaa elämäänsä ja elämme 
itse omaamme, voimme saavuttaa vapautemme. 
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Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaihtoehtorakentamisesta kiinnostuneiden 
olisi yksinkertaisesti otettava jokin paikka haltuunsa – henkilökohtaisista mieltymyksistä 
riippuen joko yksin tai yhteisöllisesti. Yhteisön tuki voi olla onnistumisen kannalta 
ratkaisevaa, mutta toisaalta yksin on helpompi toimia oman mielensä mukaan. 
Mitä kauempana rakennuspaikka sijaitsee urbaaneista keskuksista, sitä vähemmän 
se kiinnostaa koneistoa. Ihanteellinen paikka olisi rakentajan tai rakentajien 
omistama maa-alue jossakin maaseudulla. 

Ensin olisi perehdyttävä rakentamisen periaatteisiin: kuinka rakennetaan kestäviä, 
terveitä rakenteita ja kuinka vesi pidetään ulkopuolella ja lämpö sisäpuolella. 
Tämän jälkeen alkaisi ajatuksen kehittely ja materiaalien kerääminen. Esimerkiksi 
kierrätysmateriaalit, tontilla kasvavat puut ja kasvillisuus sekä maan sisältämä savi 
ja kivet saattaisivat päätyä osaksi rakennusta. 

Työn tuloksena syntyisi ITE-arkkitehtuuria, josta saattaisi vähitellen tulla oma 
vaihtoehtokulttuurinsa vallitsevan rakennuskulttuurimme rinnalle. Parhaassa 
tapauksessa nämä keskenään erilaiset rakennuskulttuurit voisivat elää rinta rinnan 
ja jopa rikastuttaa toisiaan: ITE-arkkitehtuurin vapaus ja luonnollisuus voisivat toimia 
innoituksen lähteenä valtavirta-arkkitehdeille, ja ITE-arkkitehdit voisivat halutessaan 
hyödyntää muun muassa modernia teknologiaa.

Yleistyessään ITE-arkkitehtuuri kohtaisi varmaankin vastustusta. Koneisto lähettäisi 
ehkä virkamiesarmeijansa tai jopa puskutraktorinsa poistamaan ei-toivotut miljööt. 
Mutta jos ITE-arkkitehtuuri saisi tarpeeksi voimakkaan tukijajoukon taakseen, olisi sitä 
vaikea kitkeä pois. 
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ITE-estetiikka
“Itse tehdyn elämän” ydinolemukseen kuuluu riippumattomuus ja vapaus 
seurata omaa näkemystään. Siitä huolimatta ITE-taiteilijoiden ja -arkkitehtien 
töissä on havaittavissa tiettyjä esteettisiä yhtäläisyyksiä: kotikutoisuutta, huumoria, 
kierrätysmateriaalien luovaa uusiokäyttöä, luontomystiikkaa, kenties jonkinlaista 
hippiestetiikkaa ja niin edelleen. Ovatko tekijät sittenkään kovin vapaita, vai 
sitooko heitä heidän huomaamattaan jokin kirjoittamaton esteettinen normisto? 
Tässä luvussa käsitellään muutamaa vaihtoehtoista selitysmallia.

taiteilija Kari Tykkyläinen
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1. ITE on samanlainen muoti-ilmiö kuin vaikkapa funktionalismi

Funktionalistitkin puhuivat aikoinaan suuntauksestaan tyyleistä vapaana tyylinä. 
Rakennusten muodonanto seurasi puhtaasti funktiota. Vai seurasiko sittenkään? 
Miksi toimivuutensa puolesta ylivoimainen harjakatto vaihdettiin ongelmalliseen 
tasakattoon, ellei sitten tyylillisistä syistä? Entä mitä funktionaalista on suurissa 
lasipinnoissa? Miksi funkistalot eivät pysyneet kunnossa yhtä hyvin kuin edeltäjänsä? 
Kenties ITE-ilmiössäkin on kyse samanlaisesta sokeudesta: ihannoidaan vapautta, 
vaikka ollaankin muodin orjia.

2. ITE-estetiikka on yleisinhimillistä

Toinen vaihtoehto on, että ITE-estetiikka on jollain tavalla yleisinhimillistä, jolloin 
tekijät päätyvät keskenään samankaltaisiin ratkaisuihin toisistaan riippumatta. Ehkä 
he seuraavat työssään sellaisia kauneus- ja muita ihanteita, jotka ovat ihmiselle 
ominaisia, mutta joita ei kuitenkaan syystä tai toisesta arvosteta valtavirtakulttuurissa.

3. sekä että

Lienee kuitenkin niin, että kumpikin edellä mainituista selityksistä pätee osittain 
painotuksen riippuessa tekijästä. Yhden tekijän estetiikka saattaa kummuta 
henkilökohtaisesta inspiraatiosta, kun taas joku toinen ehkä ihailee ensin mainittua 
ja omaksuu häneltä joitakin tyylipiirteitä. Kolmas ihmettelee kahta ensimmäistä ja 
määrittelee heitä yhdistävän tyylin.

ITE-taide on noussut suuren yleisön tietoisuuteen ja sitä käsitellään yhtenä 
tyylisuuntauksena muiden joukossa. Osittain ilmiö on siis valtavirtaistunut. Vaikka 
tämä onkin johtanut jopa tyylipiirteiden pinnalliseen matkimiseen, löytyy aina myös 
niitä aitoja ITE-taiteilijoita, jotka pakenevat kaikkia kahlitsevia määritelmiä. Jos ITE-
arkkitehtuuri joskus yleistyy, käynee sen kohdalla samoin.



23

Onko Pentti Ekblomin Riikinkukko syntynyt henkilökohtaisesta inspiraatiosta vai toisten ITE-taiteilijoiden 
käyttämien tyylipiirteiden omaksumisesta? Vai sekä että? Onko sillä merkitystä?



24

esimerkkejä
Ilman konkreettisia esimerkkejä jäisivät tässä kirjoituksessa esiintuodut ideat 
puhtaasti käsitteelliselle tasolle. Elämämme ei kuitenkaan tapahdu vain käsitteiden 
maailmassa. Sen vuoksi esitellään tässä nyt kaksi todellista ITE-arkkitehtuurikohdetta. 
Kohteet ovat keskenään hyvin erilaisia, mutta niitä yhdistää tämän kirjoituksen 
ydinajatus: itse tehty elämä.
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Vapaakaupunki Christiania

Tanskan Kööpenhaminassa sijaitseva Christiania on mainio esimerkki koneiston 
ulkopuolisesta nykyrakentamisesta. Vuonna 1971 joukko talonvaltaajia ja hippejä 
otti tuon entisen kasarmialueen haltuunsa ja julisti sen vapaakaupungiksi. 
Sittemmin alueesta on tullut kansainvälisestikin tunnettu vapauden valtakunta, 
jossa itsemääräämisoikeus ja yhteisöllisyys on onnistuneesti sovitettu yhteen. 
Christianian asukkaiden elämä on niin “itse tehtyä”, että aluetta voisi hyvällä 
syyllä kutsua ITE-kaupungiksi.

Christiania on kiinnostava sosiaalinen ja arkkitehtoninen tutkimuskohde 
monestakin syystä. Ensinnäkin se on syntynyt meille tuttuun pohjoismaiseen 
kulttuuriympäristöön, joten meidän on mahdollista ymmärtää sen suhde sitä 
ympäröivään yhteiskuntaan. Toisekseen Christiania on ympäristöönsä nähden 
selkeä heterotopia. Se poikkeaa radikaalisti ympäröivästä Kööpenhaminasta ja 
sen olemassaolo on ristiriidassa Tanskan lainsäädännön kanssa. On kiinnostavaa, 
että se on erilaisuudestaan huolimatta säilynyt, joskaan ei konflikteitta. 
Kolmannekseen kyseessä on laajahko (34 hehtaarin kokoinen) yhtenäinen alue, 
jolle ihmiset ovat rakentaneet hyvin vapaasti jo vuosikymmenien ajan. Kyseessä 
on siis suuri yhtenäinen ITE-miljöö, johon on ehtinyt jo syntyä historiallista 
kerrostuneisuutta.

Vapaakaupungissakin on omat sääntönsä, joskaan niitä ei ole montaa. Lähinnä 
niissä kielletään väkivalta, autoilu sekä kovat huumeet. Säännöt on laadittu 
kaikille asukkaille avoimissa yhteisötapaamisissa, joita järjestetään aina tarvittaessa. 
Kaupungin ainoa rakennuslaki on se, että rakennushankkeella on oltava yhteisön 
suostumus, joka vahvistetaan tällaisessa tapaamisessa. Lisäksi Christianian lain 
mukaan kaupunki rakennuksineen on asukkaiden yhteisomistuksessa, joten 
taloaan ei voi myydä eteenpäin edes silloin, kun muuttaa kaupungista pois. 
Kaupungissa ei siis ole yhtäkään sijoitusasuntoa, vaan kaiken rakentamisen takana 
on henkilökohtainen tarve ja inspiraatio.
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Muutama yhteisesti sovittu sääntö on tarpeen kaupungin toimivuuden kannalta. 
Asukkaiden ilmeinen tahto on ollut kuitenkin pitää sääntöjen määrä minimissään. 
Paikallinen rakennuslupakäytäntö takaa sen, ettei kukaan ala rakentaa esimerkiksi 
keskelle kulkuväylää tai siten, että se haittaisi naapureiden elämää, mutta sen 
enempää rakentamista ei kontrolloida.

Ylimääräisen kontrollin poissaollessa christianialaisilla on ollut vapaus elää 
ja toteuttaa itseään. Tästä vapaudesta on syntynyt mitä viehättävintä 
arkkitehtuuria. Kaupungin rakennettu ympäristö on inhimillistä ja luonnollista 
sen kaikissa mittakaavoissa – aina kortteleista ja katutiloista pieniin koristeisiin 
asti. Pienimittakaavaisten rakennusten välissä mutkittelevat kulkuväylät ovat 
viehättävän pittoreskeja. Siirtymät julkisesta tilasta yksityiseen ovat kauniin sulavia. 
Kun kukaan ei omista tonttiaan, ei tiukkoja rajojakaan tarvita. Asukkaiden elämä 
rönsyilee vapaasti yksityisestä kodista kohti julkista tilaa ja toisia koteja luoden 
viihtyisyyttä kaikille.

Christianianian keskustassa on vanhoja kasarmirakennuksia, joiden valtaamisesta 
kaupunki sai alkunsa. Vanhasta rakennuskannasta on pidetty hyvää huolta. 
Kasarmirakennukset ovat vuosikymmenten saatossa saaneet uusia historiallisia 
kerrostumia osakseen asukkaiden rakentaessa niihin lisäsiipiä ja maustaessa niitä 
graffiteilla ja muulla taiteella. Ilman virallista rakennussuojeluakin rakennukset ovat 
säilyneet ehjinä ja niihin tehdyt lisäykset ovat luontevia. Balsamoinnin sijaan vanhat 
rakennukset on pidetty elossa.

Luonto on vahvasti läsnä jopa keskustassa, mutta erityisen vapaasti se rehottaa 
kaupungin rauhallisemmilla laita-alueilla. Puut kasvavat siellä, missä tahtovat eikä 
muitakaan kasveja kitketä, elleivät ne ole pahasti tiellä. Talot on rakennettu 
luonnon keskelle – osaksi luontoa. Kaikessa näkyy ilo ja elämän kunnioitus. 

Christianian toimivuus ja viihtyisyys osoittaa, että ITE-arkkitehtuurin keinoin on 
mahdollista luoda parempaa ympäristöä kuin voimakkaan kontrollin kautta.
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Tämä on viimeinen kuva Christianiasta. Kuvassa on Christianian laidalla sijaitseva vanha 
kasarmirakennus, jota on elävöitetty näyttävällä seinämaalauksella. Kuvan oikeassa reunassa näkyy 
pala ympäröivää Kööpenhaminaa, jossa vastaavaa ilottelua ei juurikaan näe.
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Villa Mehu

Elis Sinistö (1912-2004) oli ITE-taiteilija, -arkkitehti, tanssija, joogi ja yhteiskunnasta 
irrottautunut iloluontoinen erakkomystikko. Hän asui elämästään yli 50 vuotta 
metsässä Kirkkonummella. Tuona aikana hän loi oman valtakuntansa, Villa Mehun, 
lähinnä kaatopaikkajätteestä. Kotitalonsa lisäksi hän ehti rakentaa pihapiiriinsä 
muun muassa temppelin, saunan, tanssisalin sekä useita vierasmajoja satunnaisille 
yöpyjille. 

Sinistö ei tahtonut omistaa mitään. Hän jätti Villa Mehun “kaikille maailman ihmisille 
kohtauspaikaksi, missä voitaisiin mietiskellä, miten tullaan onnelliseksi ilman rahaa ja 
huumaavia myrkkyjä”. Virallisesti paikka on tällä hetkellä naapurien omistuksessa, 
mutta sinne on kaikilla vapaa pääsy. Sinistö oli kuitenkin Villa Mehun sielu, ja hänen 
kuoltuaan on paikkakin alkanut rapistua ja muuttua osaksi maata. 
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Sinistö poseeraa kotitalonsa edessä. Tätä seuraavat kuvat ovat ajoilta hänen jälkeensä.
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Villa Mehun värikkäistä yksityiskohdista, leikkisyydestä ja luonnonläheisyydestä voi 
vieläkin aistia sen elämänilon ja luomisen riemun, joka on vallinnut sitä rakennettaessa 
ja siellä elettäessä. Kyseessä on oikea suomalaisen ITE-arkkitehtuurin helmi.

Villa Mehun viihtyisyydestä voi kuitenkin olla montaa mieltä. Suurin osa suomalaisista 
ei varmaankaan tahtoisi asua kaatopaikkajätteestä kasatussa hökkelissä. Eikä 
onneksi tarvitsekaan. Jos joku sitä kuitenkin haluaa, olisi hänelle annettava siihen 
mahdollisuus. Tämän työn keskeinen sanoma on, että jokaisen olisi itse saatava 
valita oma elämäntyylinsä ja paikkansa maailmassa – oli se sitten koneiston sisällä, 
ulkopuolella tai jossain näiden välimaastossa.

Tällainen sallivuus tekisi kulttuuristammekin monivivahteisemman ja rikkaamman. 
Esimerkiksi Villa Mehu on varmasti tarjonnut monille vierailijoille iloa ja innoitusta, 
vaikkeivät nämä välttämättä itse valitsisikaan samanlaista elämäntyyliä kuin Sinistö. 
Vieläkin, paikan ollessa jo rapistunut, siellä vierailee uteliaita ihmisiä, jotka eivät juuri 
muualla pääse kokemaan vastaavaa atmosfääriä.

Olisi tärkeää antaa uudelle ITE-arkkitehtuurille tilaa syntyä, jottei ihmisten kokemus 
arkkitehtuurista kapenisi pysyvästi, vaan he näkisivät, että on olemassa erilaisia 
tapoja rakentaa ja elää. Jos Villa Mehun kaltaiset inspiroivat vaihtoehtoympäristöt 
maatuvat pois eikä tilalle synny uusia, on olemassa vaara, että rakennus- ja sen 
myötä muukin kulttuurimme köyhtyy.

Kulttuurimme on pääasiassa hyvin salliva: länsimainen ihminen saa melko vapaasti 
ilmaista itseään ja tehdä mitä haluaa, kunhan ei vahingoita toisia. On erikoista, että 
arkkitehtuuri on jäänyt tässä suhteessa muusta kulttuurista niin paljon jälkeen. Oman 
persoonansa esiintuominen ja kehittäminen rakentamalla ja asumalla on hyvin 
rajoitettua. 
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lopuksi
Ihmisen asettaminen tiukasti kontrolloituun ympäristöön on kuin istuttaisi puun 
laatikkoon. Puu joutuu elämään vailla yhteyttä maahan – irtonaisena. Samoin 
ihmiseltä, jonka ei anneta ottaa kontaktia fyysiseen ympäristöönsä, puuttuu 
luonnollinen vuorovaikutussuhde maailmaan.

Sekä ihmisen että puun tulisi saada juurtua maailmaan ja kukoistaa mahdollisimman 
vapaasti.  Mitä enemmän tuota vapautta rajoitetaan, sitä enemmän vaatii rohkeutta 
murtautua ulos laatikosta. Olkoon tämä kirjoitus rohkaisuksi ja inspiraatioksi kaikille, 
joiden tienä on itse tehty elämä!
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aluksi
Kirjoituksessani “ITE-arkkitehtuuri: tie koneiston ohi” pohdiskelin ITE-arkkitehtuurin 
eli koneiston ulkopuolisen nykyrakentamisen olemusta ja potentiaalia. Tämä on 
itsenäinen jatko-osa tuolle kirjoitukselle. Varsinaisessa kirjoituksessani pohdiskelin 
ITE-arkkitehtuuria ikään kuin ulkopuolelta käsin. Tähän jatko-osaan olen valinnut 
intiimimmän näkökulman: teen käytännön eksperimentin, jossa koetan simuloida ITE-
arkkitehtuurin luomisprosessia “sisältä käsin” kuvitellen ja kuvaillen, mitä sen aikana 
tapahtuu.

ITE-arkkitehtuuri on dynaaminen prosessi, joka ei ala suunnittelupyödältä ja lopu 
valmiiseen rakennukseen. Se tapahtuu rakennettaessa ja jatkuu osana tekijänsä 
elämää tulematta välttämättä koskaan varsinaisesti valmiiksi. ITE-arkkitehtuuri luo 
ympäristöä, jonka kanssa ihminen on vapaassa vuorovaikutussuhteessa: ihminen 
muuttaa paikkaa ja paikka ihmistä ilman koneiston lannistavaa vaikutusta. Tällaista 
vuorovaikutteista arkkitehtuurin tekemistä ja elämistä aion tässä työssä tutkia - tällä 
kertaa konkretian kautta.

Tämänhetkisessä elämäntilanteessani minulla ei ole mahdollisuutta tehdä oikeaa ITE-
arkkitehtuuria, mikä on työn kannalta harmillista. Aluksi vierastin ajatusta kuvitteellisen 
ITE-arkkitehtuurin luomisesta, sillä tavallaan se sotii “itse tehdyn elämän” olemusta 
vastaan: ITE-arkkitehtuuri kun syntyy nimenomaan konkreettisen tekemisen kautta 
osaksi konkreettista maailmaa. Hakiessani työlleni luontevaa laajentumissuuntaa 
ajattelin asiaa kuitenkin uudestaan: kuvitteellisen ITE-arkkitehtuurin luominen on 
tietyllä tavalla ristiriitaista, mutta ehkä se saattaisi silti samalla olla hedelmällistä ja 
kiintoisaa. 

Samalla se on toki myös haasteellista: on olemassa riski, että lopputuloksesta tulee 
mitäänsanomaton. Aidon konkreettisen lähtökohdan puuttuessa on nimittäin 
vaara, että työstä tulee tavanomainen abstrakti suunnittelutyö, jolloin siitä jää 
puuttumaan ITE-henki. Tämän välttämiseksi työhön on tuotava mahdollisimman 
paljon konkretiaa ja eläytymistä.
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haasteista ja työtavoista
Koneistorakentamisesta poiketen ITE-arkkitehtuuri on hyvin henkilökohtaista 
ja kontekstuaalista. Se syntyy paikasta ja tekijänsä persoonasta käsin. Siksi sen 
tekeminen tällä tavoin kuvitellen sisältää tiettyjä sudenkuoppia, joiden ylittämiseen 
on varauduttava jo näin alkuvaiheessa:

ITE-arkkitehtuuri syntyy konkreettisen tekemisen kautta osaksi 
konkreettista maailmaa. Jos aito käsillä tekeminen puuttuu, mitä 
jää jäljelle?

”Itse tehty elämä” kumpuaa tekijänsä henkilökohtaisesta 
suhteesta maailmaansa. Kuinka ilmentää tuota suhdetta tällaisen 
melko kuvitteellisen työn kautta?
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Nämä haasteet mielessäni pitäen pohdin seuraavaksi työtapoja, joiden avulla pyrin 
mahdollisimman ITE-henkiseen lopputulokseen:

Etsin itselleni metsästä todellisen rakennuspaikan ja vietän siellä 
aikaa paikkaan eläytyen. 

Teen paikasta itselleni pienoismallin. Malli ei ole symbolinen esitys 
maastosta korkeuskäyrien muotoon leikattuine pahveineen, vaan 
pala metsää pienoiskoossa.

Rakennan rakennukseni pienoiskoossa osaksi tuota mallia 
vaihe vaiheelta. Jotta mallityöskentely vastaisi mahdollisimman 
paljon konkreettista tekemistä, käytän metsästä löytyviä 
luonnonmateriaaleja. 

Maksimaalisen konkretian saavuttamiseksi etsin myös oikeita 
rakennusosia ja esineitä kuvitteellisen rakennukseni osiksi – sellaisia, 
joita voisin käyttää, mikäli rakentaisin 1:1 mittakaavassa. 

Kuvailen rakentamisen ja siihen liittyvien ajatusten etenemistä 
sanoin ja kuvin sitä mukaa kun prosessi etenee.

En suunnittele tekemistäni liian yksityiskohtaisesti etukäteen, 
vaan annan rakennuksen syntyä vähitellen. Esimerkiksi tätä 
kirjoittaessani minulla on mielessäni vasta rakennuspaikka sekä 
joitakin suurpiirteisiä ajatuksia materiaaleista ja rakenteista.

Pyrin välttämään sitä, että rakentaisin ikään kuin jonkin 
kuvitteellisen henkilöhahmon kautta. Sen sijaan rakennan itse 
itselleni, sillä aito ITE-arkkitehtuuri kumpuaa tekijänsä omasta 
elämästä.
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paikka
pölö pölö

paikka
Aivan ensin on löydettävä hyvä rakennuspaikka. Kaipaan rauhallista ja metsäistä 
paikkaa, jossa mieli lepää. Aion rakentaa sinne jonkinlaisen yksinkertaisen asumuksen. 
Sen on tarkoitus toimia hiljentymispaikkana, johon on mahdollista vetäytyä 
mietiskelemään ja elämään yksinkertaista elämää.

Suuntaan tuttuun metsään, jossa viihdyn. Kuljeskelen sinne tänne vailla tarkkaa 
suunnitelmaa. Silloin tällöin pysähdyn katselemaan ympärilleni ja mietin, voisiko 
tähän rakentaa. Kerta toisensa jälkeen päätän kuitenkin jatkaa matkaani, kunnes 
löydän sellaisen paikan, joka tuntuu omaltani.

Lopulta se löytyy! Saavun miellyttävään kangasmetsikköön, jossa kasvaa suuria 
mäntyjä ja kuusia sekä monenlaisia kauniita lehtipuita, joista tunnistan nimeltä lähinnä 
koivun ja pihlajan – en ole kummoinen kasvien tuntija. Maa jalkojeni alla tuntuu 
kuivalta ja tukevalta. Aluskasvillisuutta ei ole liikaa, joten kulkeminen on helppoa ja 
näkyvyys hyvä. Puita on sopivasti: ne tarjoavat suojaa, mutteivät varjosta liikaa.

Maasto ei ole kovin kivikkoinen, mutta ei aivan tasainenkaan: siellä täällä kallio tulee 
esiin muodostaen pieniä korkeusvaihteluita. Korkein kohta, pienen pieni kukkula, on 
parisen metriä ympäröivää maastoa korkeammalla. Sen päältä näkee mukavasti 
koko lähiympäristön: kaunista avaraa kangasmetsää täällä ja hieman sankempaa ja 
synkempää ryteikköä tuolla. Lähin järvi on etelässä muutaman sadan metrin päässä.

Päätän rakentaa asumukseni tuon kukkulan kupeeseen. Jos jossain on vielä parempi 
paikka, niin olkoon. Tämä on juuri hyvä paikka minulle. En rakenna ihan kukkulan 
huipulle, sillä en tahdo peittää paikan komeinta kohtaa, enkä myöskään tahdo 
asumustani liian korkealle ja näkyvälle paikalle. Korkeimmalle paikalle pystytän 
korkeintaan jonkinlaisen pienen maamerkin. Tai ehkä annan sen vain olla: se toimii 
sellaisenaan hyvänä mietiskely- ja luonnonihailupaikkana.
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Tältä näyttää tuleva rakennuspaikkani. Vietän paikan päällä aikaa tunnustellen tunnelmaa, 
mittaillen puita ja tuumaillen, mistä aloittaisin.
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Tämä on pienoismalli rakennuspaikastani. Tähän rakennan asumukseni mittakaavassa 1:25.
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Tässä on vielä lähikuva pienoismallista. Mallissa on käytetty metsän omia materiaaleja, jotta sen 
avulla olisi mahdollista eläytyä metsän tunnelmaan.
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perustus
Pienen kukkulan kupeessa, sen luoteispuolella, kasvaa vanhoja suuria havupuita: 
kaksi mäntyä ja kolme kuusta. Niin paljon kuin ihailenkin näitä puuvanhuksia, päätän 
ensitöikseni kaataa ne. Tällaisten suuriksi kasvaneiden havupuiden kantojen pitäisi 
olla loistavia perustuspaaluja. Kun ne vielä hiiltää, pitäisi niiden kestää lahoamatta,  
eikä routakaan liikuta niiden syvälle ulottuvia juuria. Kaadetuista puista saan myös 
hyvää rakennusmateriaalia ja polttopuuta.

Jos kannot alkavat kuitenkin lahota, voin aina muuttaa perustustapaa jälkikäteen. 
En tiedä vielä mitä rakennan, mutta jotain sen verran kevyttä joka tapauksessa, että 
sen voi siirtää tarvittaessa vaikkapa kivien varaan. Kannot vaikuttavat kuitenkin niin 
terveiltä ja tiiviiltä, että uskon niiden kestävän.

Kantojen lisäksi hyvän tukipisteen tarjoaa matalan kallion päällä kasvava paksu 
kuusen juuri. Jollei se kestä, voi senkin korvata tarvittaessa kivellä.
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Kaadettuani puut on minulla sekä perustukset että rakennusmateriaalia. Edellisen kuvan juuri sijaitsee 
tämän kuvan oikeassa laidassa. 
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Kaatamistani puista saan komeita tukkeja. Hiillettyäni kannot raahaan kaksi tukkia palkeiksi kantojen 
päälle. Ajattelin ensin laittaa lattialankut suoraan näiden palkkien päälle...
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...mutta sitten lattiani alkaisi varmaankin notkua. Parempi laittaa tällaiset lattiavasat alle. Käytän 
lähistöltä kaadettua, jo kuivunutta puutavaraa.
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lattia
On aika rakentaa lattia. Valikoin noin 15-20 cm vahvuisia kuivan ja terveen oloisia 
runkoja ja sirkkelöin ne halki. Siinä minulla on lattialankut. Lankkuni ovat hieman 
yksilöllisiä, joten niissä on jonkin verran yhteensovittamista. Osaa lankuista täytyy 
veistää hieman alapinnastaan ja osaa puolestaan tukea pienillä puunkappaleilla, 
jotta niiden yläpinnat olisivat jokseenkin samassa tasossa. Lopulta lattiani alkaa 
näyttää tarpeeksi paljon lattialta, joten naulaan lankut paikoilleen. Nyt minulla on 
melko tasainen kuiva taso keskellä metsää.
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1 23 3

runko
Tukevan lattian päältä on hyvä jatkaa ylöspäin. Aloitan valitsemalla runkotolpat ja 
veistämällä niitä varten rei’ät lattiaan. Tolpat saavat levätä lattiapalkkien varassa. 
Kiinnitän ne myös lattiavasoihin jäykkyyden lisäämiseksi. Puutavarani on hieman 
vaihtelevan paksuista. Sijoitan vahvemmat tolpat (1) talon itä- ja ohuemmat (2) 
länsipuolelle. Vahvemmasta puolesta saa tulla vähän korkeampi ja juhlavampi. 
Päätän lisätä myös vinot tukipuut (3) talon päihin jäykistykseksi ja räystään tueksi. 

Lopuksi sahaan runkotolpat sen pituisiksi, että saan kattopalkit (4) sopivalle korkeudelle 
ja mukavaan kulmaan. Naulattuani kattopalkit paikoilleen kiinnitän kattovasat (5). 
Alunperin ajattelin tehdä yksinkertaisen pulpettikaton, mutta vinopuista syntyy ajatus, 
että varsinainen katonlape voisi saada kaverikseen jyrkän lappeen pohjoisseinäksi. 

Jos runko alkaa lumen tultua natista liitoksissaan, lisään vinoja tukipuita tai -vaijereita 
tarvittaviin paikkoihin. 

4
5
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katto
Vanhasta aaltopellistä saan oivan katteen. Se on helppo naulata paikoilleen, eikä 
vaadi juuri huoltoa. Pidän myös kontrastista, joka syntyy sen ja rosoisen puun välille.

Olin jo aikeissa asentaa katteen pitkittäin päin niin, että vesi valuisi alas talon päädystä, 
mutta poikittain saankin paremman kaadon. Näin se on muutenkin parempi. Astun 
yleensä “sisään” eteläpäädystä rinteen päältä. Nyt en saa vettä niskaani, kun vedet 
ohjautuvatkin talon länsipuolelle (kuvan taka-alalla).

Jyrkkä lape oli hyvä ajatus: se näyttää aika hauskalta ja saa tilan tuntumaan 
suojaisalta. Lisäksi se jäykistää runkorakennetta. Tästedes olen sateensuojassa ja 
voin rauhassa miettiä, kuinka suojaudun tuulelta. Olenkin kerännyt kaikenlaista 
inspiroivaa rojua, josta voin rakentaa.
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Olen pikkuhiljaa kerännyt toisten hylkäämää tavaraa, jota voin käyttää rakennusmateriaaleina: 
käytettyjä mattoja ja ikkunoita, pari vanhaa vasikkaovea ynnä muuta.
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seinät
Päätän toistaisesti tyytyä hyvin kevyisiin ulkoseiniin: ripustan paksuja mattoja 
kattorakenteiden varaan siten, että saan rajattua mukavan kokoisen sisätilan. Kun 
seinät ovat leveän räystään alla suojassa ja pääsevät tuulettumaan hyvin, pitäisi 
niiden pysyä kunnossa. 

Leikkaan mattoihin ikkuna-aukkoja, joihin kiinnitän löytämiäni ikkunoita. Ikkunat ovat 
kevyitä, joten ne pysyvät luultavasti mattojen varassa. Jos eivät pysy, ripustan ne 
kattorakenteiden varaan.
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Mattoseinissä on se hyvä puoli, että ne saa halutessaan rullattua vaikka kokonaan 
auki. Niiden paikkaa on myös helppo vaihtaa, jos tahdon välillä muuttaa sisätilan 
kokoa tai muotoa. 

Talvella voin lisätä huoneeni sisäpintoihin lämmöneristeeksi lisää mattoja sekä pahvia, 
patjoja ja sen sellaista. Täysin lämmintä asumuksesta ei ole kuitenkaan tarkoitus 
tehdä: talvella käytän villaisia vaatteita ja lämmintä makuupussia.

Jos seinät alkavat tuntua liian heppoisilta tai muuten huonoilta, voin aina purkaa 
ne ja rakentaa runkotolppien varaan jotain kiinteämpää. Siinä tapauksessa saatan 
myös lisätä vesikaton ja lattialautojen alle lämmöneristeeksi vaikkapa ekovillaa.
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Löydettyäni aiemmin mainitsemani vasikkaovet päätin saman tien, että teen niistä 
ikkunat taloni peräseinään. Ne tuovat vähän modernia ilmettä talooni.

Ovet ovat melko painavia, joten tuen niiden alareunat lattian varaan ja kiinnitän 
ne yläreunoistaan kattorakenteisiin. Lopuksi vääntelen niille vesipellit ja tiivistän 
liitoskohdat silikonimassalla, jottei vesi tihku sisään.

Saranointi tuottaisi liikaa päänvaivaa, joten teen ikkunoista kiinteitä.
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varustelu
En tahdo elää aivan askeettisesti, joten asennan katolle jokusen aurinkopaneelin. 
Näin saan käyttööni jääkaapin, sähkövalaistuksen, lämpöpuhaltimen ja keittolevyn, 
joiden avulla asumisesta tulee mukavaa. 
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tulevaisuus
Ennen pitkää perustan pihalle kasvimaan. Voisin rakentaa pienen kasvihuoneenkin. 
Myös ulkohuussi on rakennettava. Sinne sijoitan varmaankin kuivakäymälän.

Kunhan minulla on varaa, niin saatan porauttaa lähistölle myös kaivon. Siihen asti on 
pärjättävä vesisäiliöiden avulla. Lattian alla niille on hyvin tilaa, kuten myös työkaluille 
ja ylimääräisille rakennustarvikkeille.
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ITE-arkkitehtuurin ei tarvitse välttämättä tulla koskaan valmiiksi. Asumukseni on nyt 
asumiskelpoinen, mutta jatkanen rakentamista tulevaisuudessakin. Tähän asti 
kokemus on ollut hauska ja opettavainen, ja sellaisena se varmaankin myös jatkuu. 

On antoisaa olla vapaassa vuorovaikutussuhteessa ympäristönsä kanssa intuitionsa, 
tunteidensa ja järkensä varassa. Tuntuu myös luontevalta toteuttaa ajatuksiaan 
suoraan omin käsin ilman ylimääräistä abstraktia pyörittelyä.

ITE-henkinen lähestymistapa synnytti tällä kertaa tällaista arkkitehtuuria. Jossain 
toisessa paikassa, toisena aikana tai jonkun toisen tekemänä syntyisi jotain 
toisenlaista. 

Kaikki eivät varmasti viihtyisi tällaisessa majassa, eikä moni ehkä pitäisi tätä kaksisena 
arkkitehtuurina. Mutta itsellenihän minä tämän rakensinkin. 
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kiitos
Kiitän sinua mielenkiinnosta. Kiitän myös kaikkia, jotka ovat tavalla tai toisella olleet 
tukenani projektin edetessä. Myös juttuseurana oleminen lasketaan tueksi.
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