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Viivoja paperilla

Viivat piirtyvät paperille, muodostavat rajoja, muotoja ja tiloja. Viivat määrittävät mittakaavan paperin tyh-

jyyteen. Mutta minä en ole kiinnostunut erityisesti viivoista enkä yksityiskohdista. Minua kiehtoo tyhjyys, 

välitilojen henki ja luonne. Jokaisella viivalla jonka piirrän, on valtava voima ja vastuu. Viiva leikkaa tilan 

halki jakaen sen osiin. Viiva piirtää esiin pienen palan ikuisuutta luoden sille ainutkertaisen merkityksen.

Minua kiehtoo muovailla tyhjyydestä tiloja ihmisille, luoda paikkoja joissa elää, ja kokea elämän ilot ja su-

rut. Kun arkkitehti suunnittelee kaupunkia, hän luo urbaaneja näyttämöitä ja tilojen sarjoja, joissa elämä 

soljuu jatkumona tilojen lomitse. Kaikki kokeminen tapahtuu liikkeessä. Vaikka istuisimme ja odottaisim-

me, aika liikkuu kuitenkin. Ei ole olemassa pysähtynyttä tilaa.

Huoneet ja talot leikkautuvat äärettömyydestä omiksi tiloikseen joilla on omat luonteenpiirteensä. Minä 

näen talot ihmisenkaltaisina yksilöinä, joilla on omat yksilölliset piirteet hyveineen ja vikoineen. Raken-

nuksen tärkein luonteenpiirre on tila. Tila on rakennuksen sielu. Tilaa rajaavat elementit, seinät ja yksityis-

kohdat ovat ikään kuin elämän jälkiä, jotka kertovat rakennuksen elämänpiiristä ja aikakaudesta. Ne tuo-

vat tilalle väriä ja maustetta, niillä voi rajata tai avata 

näkymiä, mutta ne eivät voi muuttaa tilan sielua. Tila 

syntyy sydämessämme ja yksityiskohdat aivoissa. Jos-

kus tila suorastaan sanelee suunnittelijalle kaikki yksi-

tyiskohdat, ei tarvitse kuin kuunnella herkällä korvalla.

Jokainen suunniteltu kappale - olkoon se valaisin, tuo-

li tai vaikkapa lusikka – muodostaa tilan ympärilleen ja 

on vuoropuhelussa ympäristönsä kanssa.  Esineen ul-

komuoto vaikuttaa siihen miten me lähestymme sitä ja 

miten me käyttäydymme sitä kohtaan. Jokainen uusi 

esine raivaa tyhjyyden tieltään, kaivertaa itselleen tilan 

äärettömyydestä. Suurenkin tilan voi luoda vähillä ele-

menteillä, jos vain ymmärtää, miten pienillä eleillä voi 

ottaa suuren tilan haltuunsa ympäröivästä tyhjyydestä.

Merkkejä ja jälkiä
Tilaa koetaan kaikilla aisteilla. Jo vuosia sitten innos-

tuin tutkimaan valoa, ja huomasin, että ymmärtääk-

seen valoa tulee keskittyä pimeyteen. Sama pätee ark-

kitehtuuriin ja tilaan. Käänsin huomioni aineen sijasta 

tyhjyyteen. Materialla rakennetaan merkitys tyhjyydel-

le. Tästä alkaa valon ja aineen, pimeyden ja tyhjyyden 

välinen vuoropuhelu. Valo muodostaa tyhjyyttä, var-

jot maalaavat aineen pintaa. Ikuisesti jatkuva näytelmä 

Jotain kuitenkin puuttui. Katsellessani tätä näytelmää 

mielessäni havahduin huomaamaan, etten kuullut mi-

tään. Näytelmästä puuttui ääni. Kun oikein keskittyy ää-

neen, voi löytää hiljaisuuden. Kun liike ja aine kohtaa-

vat, syntyy ääntä joka kertoo monia eri asioita. Äänet 

kertovat nopeudesta, materiaalista ja massasta. Kaiut an-

tavat mittakaavan, kertovat tyhjyyden laajuuden. Ääni 

luo merkityksen ja luonteen hiljaisuudelle.

Kullakin aikakaudella on tarinankertojansa. Ne voi-

vat olla hyvin yksinkertaisia asioita sidoksissa aikaan-

sa. Sata vuotta sitten hevoskärryjen kolina oli urbaani 

ääni. Sitten tulivat autot. Nykypäivän kaupungin yksi 

Lines on the Paper

Lines drafted on the paper, forming borders, pictures at a standstill. Lines define the 

scale for the emptiness. But I am not interested in lines. I am not interested in de-

tails. I am interested in emptiness, its soul and character. Every line I draw carries a 

huge responsibility and power. It cuts through the space, divides it into pieces, takes 

a small fragment of infinity and gives meaning to it. Meaning in four dimensions.

My motivation for molding the emptiness is to create places for people to live, to 

experience life with its tears and laughter. When we draft cities, urban scenes, we 

create sequences of spaces where life moves in the space in between. Everything is 

experienced in the movement. Even if we were to sit down and wait, time moves 

on regardless. There is no standstill space. 

Rooms and houses are cut out from infinity to be spaces with their own charac-

ter. I see houses like us human beings, with their own habits and whimsies. The 

most important characteristic factor is the space. The space is the soul. Borders, 

walls and details are like the signs left by life, education, childhood, life’s lessons. 

They give the color and flavor, but they cannot change the soul, the space. Some-

times they can blur the view, sometimes make it better and stronger. Space is from 

our heart, details are from our brains. Sometimes the space even tells the details. 

Then we just have to listen.

When we design an object – a lighting fixture, chair, spoon, whatever – we should 

concentrate more on the effects this form will have on the surrounding space, to 

the emptiness around. A designed object has an effect on how we approach it, how 

we behave close to it. At the same time, a new designed object forces the emptiness 

to bend away; it will reserve a certain space around it, take its share from infinity. 

We can mold and affect a grander space with a small object if we realize its power 

to take over the emptiness around. 

Signs and Traces
Spaces are experienced with all our senses. Years ago I started to concentrate more 

on light. Quite soon I noticed that in order to understand the light I have to con-

centrate on darkness. The same thing with architecture and space. I turned my 

eyes from the material part to emptiness. Material elements just give meaning to 

emptiness. Then starts the interplay between light and material and darkness and 
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emptiness. Light forming the emptiness, shadows painting the material. An end-

lessly moving play.

But something was missing. I noticed it while watching this play in my mind. I 

did not hear anything. There had to be a sound. When you start to concentrate 

on sound you will find silence. Movement meeting material will cause sound, 

sound telling about many different things: speed, materials, weight. With its echo 

it can tell about scale, the size of the emptiness. Sound gives a meaning and the 

character for silence.

Every time has its own storytellers. These storytellers can be extremely ordinary 

things, bound to their own time. Hundreds of years ago the sound of a horse car-

riage was an urban sound. Then came cars. Nowadays I think that in urban space 

skateboards are one of the new storytellers. The skateboard’s character is based 

on movement. While it is moving it tells with the sound from its wheels the sto-

ry of different urban materials. The sound of asphalt, the sound of stone paving, 

the sound of concrete and sand. The sound will tell the story of speed as well. 

Then when you start to listen, it can tell you more. It can teach you a lesson of 

contrasts; the sound of a skateboard in the quiet night time or during the heavi-

est rush hour. All the lessons are around us. We just have to be humble enough, 

sensitive enough to find them.

Story of a Place
Each place has stories. Usually it is enough if 

you can read and listen. People create ques-

tions when they cannot see the answers. Each 

place carries the answers, options, possibil-

ities. Quite often we just have to be hum-

ble and sensitive and read the place and it 

will tell us the answer. This does not mean 

that the answer will be something just merely 

continuing the local form language or tradi-

tion. Sometimes the place knows that it needs 

something new to take it further, to progress. 

Every place has taken its own share of infin-

ity. It can be closed, holding the space with-

in it, it can be open and fragile, letting the 

space flow through it, or it can be object-like, 

which affects with its own mass the surround-

ing space. Or it can be a combination of all 

of these – possibilities have no boundaries. 

It is important to realize that we observers 

flow through the space in time. Space is like a river with peaceful bays and strong 

streams and currents. Shores give restrictions to the whole stream, small stones 

cause an interruption to steady the flow. Just as the water follows gravity, space 

flows with time.

Each moment leaves its traces, layers on the face of a city, wrinkles of sorrow or 

wisdom, traces of laughter and joy. We have to be brave and take our responsi-

bility to add our layer, to draft the lines of our times. Sometimes it is wise to hon-

or the existing traces, sometimes it is time to proudly leave our heritage to those 

coming after us.

Architecture is easy. We just have to see what already exists and then rewrite it 

through our own experience with joy and humbleness. Sometimes we succeed in 

following our instincts, sometimes we are blinded by our brains. However, archi-

tecture has the mercy of being mortal. Time will cover our traces, buildings and 

cities will grow old and vanish. It is the path through the times that counts. We can 

build new stones for the paths that matter and that will carry us further. Weaker 

stones will be forgotten. What else is there than the journey? Enjoy your journey.

uusi kertojanääni on mielestäni skeittilauta. Sen omin 

luonne perustuu liikkeeseen. Laudan rullatessa kaupun-

gin pinnoilla sen ääni kertoo tarinaa urbaaneista materi-

aaleista. Asfaltin humina, kivetyksen kolina, betonin ja 

hiekan rahina… Ääni paljastaa myös laudan nopeuden. 

Mitä tarkemmin kuuntelee, sitä enemmän se kertoo. Se 

voi kertoa kontrasteista; skeittilaudan ääni kuutamossa 

tai ruuhka-aikaan. Kaikki nämä tarinat ovat ympärilläm-

me. Havaitakseen ne tulee vain olla tarpeeksi nöyrä, tar-

peeksi herkkä havaitakseen ne.

Paikan tarina
Kaikilla paikoilla on tarinanasa. Yleensä riittää että ha-

vainnoi herkästi. Ihmiset esittävät kysymyksiä, kun ei-

vät näe vastauksia. Kussakin paikassa on itsessään vas-

taukset, vaihtoehdot, ja mahdollisuudet. Useimmiten 

pitää vaan aistia paikan henkeä avoimin mielin, ja paik-

ka paljastaa salaisuutensa. Tämä ei tarkoita että vas-

taus olisi ilmeinen tai aina samanlainen tai traditionaa-

linen. Joskus paikka henkii kaipuuta 

uudesta ja erilaisesta, etsii kohti tu-

levaisuutta.

Kullakin paikalla on oma osuutensa 

äärettömyydestä. Paikan luonne voi 

olla suljettu ja sisäänpäin kääntynyt, 

tai avoin ja hauras, antaen tilojen vir-

rata lävitseen. Se voi olla kappalemai-

nen, vaikuttaen massallaan ympäröi-

vään tilaan, tai kaikkea näitä yhdessä. 

Mahdollisuuksia on rajattomasti. On 

tärkeää huomata, että me tilan kokijat 

liikumme tilojen läpi ajassa. Tila on 

kuin joki rauhallisine lahtineen ja vir-

taavine juoksuineen. Rannat rajaavat 

joen, kivet ja karit vaikuttavat veden 

kulkuun. Aivan kuten vesi tottelee 

painovoimaa, virtaa tila ajan mukana.

Jokainen hetki jättää jälkensä kerros-

tumina kaupungin kasvoihin: surun 

ja viisauden ryppyjä, jälkiä ilosta ja 

naurusta. Suunnittelijoina meidän tulee olla rohkeita ja 

hyväksyä vastuumme lisätä uusia kerroksia, jättää jäljet 

omasta ajastamme. Toisinaan on viisasta kunnioittaa ole-

via kerrostumia, toisinaan tulee ylpeästi rakentaa oman 

aikamme perintö tuleville sukupolville.

Arkkitehtuuri on helppoa. Täytyy vain lukea ympäristöä 

ja kertoa kuulemansa tarina uudestaan omin sanoin ilol-

la ja nöyryydellä. Vaistojaan seuraamalla onnistuu hel-

pommin kuin järkeilemällä. Yhtä kaikki, arkkitehtuuri 

on armeliasta olemalla kuolevaista. Aika peittää meidän 

jälkemme, rakennukset ja kaupungit vanhenevat ja lo-

pulta katoavat. Polku aikojen halki on merkityksellinen. 

Voimme kivetä meille merkityksellisiä polkuja uusilla ki-

villä, tämä vie matkaa eteenpäin. Heikoimmat kivet pai-

nuvat unholaan. Mitä muuta meillä on kuin tämä mat-

ka. Nauttikaa siitä!




