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Olemattomuuden arkkitehtuuri

Japanilainen arkkitehtuurin historioitsija Mitsuo 
Inoue mainitsee teoksessaan Space in Japanese 
Architecture (1985), että sanat, jotka useimmin 
tavataan Japanin feodaaliajan esteettisessä sanas-
tossa ovat olemassaolon pysymättömyyteen viit-
taavia sanoja kuten tyhjyys, varjo, harha, uni, kas-
te, tuuli ja pilvet. Tällä aikakaudella, joka tunnetaan 
arkkitehtuurin japanilaistumiskautena, kiinnostus 
esineellisyyttä kohtaan laimeni ja sen korvasi su-
lautuminen tyhjyyden ja olemattomuuden maa-
ilmaan. Tällaisessa ilmapiirissä esteettinen aisti 
kehittyi konkreettisista esineistä ja rakennuksista 
tyhjää tilaa ihannoivaan suuntaan. 

Myös monet Japanin nykyarkkitehdit kuva-
tessaan arkkitehtuurinsa lähtökohtia, käyttävät 
ilmapiiriin, ilmaan ja heijastumiin viittaavia käsit-
teitä ja sanoja, jotka viittaavat olemassaolon ole-
mattomuuteen. Esimerkiksi Venetsian Biennalen 
arkkitehtuurinäyttelyn kuraattorina 2010 toiminut 
Kazuyo Sejima on korostanut atmosfäärin käsit-
teen tärkeyttä omalle arkkitehtuurikäsitykselleen. 
Toisin sanoen, kiinnostuksen kohteena ovat konk-
reettisten rakennusten sijaan arkkitehtuurin herät-
tämät tunnelmat ja aineettomat mielleyhtymät. 

Japanilaisen kirjialijan Jun’ichiro Tanizakin 
(1886-1965) teoksessa Varjojen ylistys on kohta, 
jossa Tanizaki ylistää äitinsä kuihtunutta ihoa ja 

sen varjoista syntyvää kauneutta päättäen mietel-
mänsä toteamukseen: ”...mikään asia maailmassa 
ei itsessään ole kaunis, vaan sitä ovat varjojen ku-
viot, valohämy, jonka asiat luovat toisiaan vasten.”1 
Varjojen olemattomuus muistuttaa ihmistä hänen 
olemassaolonsa hauraudesta, luonnon alituisesta, 
joskus julmastakin häilyväisyydestä ja kaiken kato-
avaisuudesta. 

Tällainen varjojen kauneuteen perustuva 
arkkitehtuuri kuten japanilainen puutarhataidekin 
kertoo kaikkien luonnon elementtien itsettömyy-
destä ihmisen oma minuus mukaan lukien. Varjot 
tulevat ei-mistään kadotakseen jälleen tyhjyyteen. 
Tällaiset rakennukset ilmentävät maailmankatso-
musta, jossa mikään ei ole absoluuttista ja jossa 
kaikki on suhteellista. Kaikki mitä on, on olemassa 
siksi, että tietyt olosuhteet vaativat niin. Kun ilmi-
öiden syntymisen taustalla oleva syy lakkaa, myös 
ilmiö lakkaa olemasta. Arkkitehtuurilla ei siten ole 
absoluuttista arvoa tai itseisarvoa. Se ei ole pää-
määrä sinänsä, vaan se on aina jonkin tilanteen tai 
olosuhteen tuottamaa. 

Zenin saumaton monumentti

Yksi japanilaisen arkkitehtuurin tilakäsitykseen vai-
kuttanut tekijä on ollut Zen-buddhalaisuus ja sen 
opetus ilmiöiden ja asioiden pysymättömyydestä 
mukaan lukien ihmisen oma itseys. Zen-mestari 
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Eihei Dogenin (1200–1253) mukaan ilmiöiden 
maailmaa sääteli itseyden taakka, toisin sanoen 
usko pysyvään, muuttumattomaan minuuteen, 
joka jäsentyi joko henkilökohtaisten tai ihmiskes-
keisten, humanististen intressien mukaan. Zenin 
mukaan oli kuitenkin mahdollista kokea todellisuus 
tavalla, joka ylitti tavallisen ajattelun ja kokemisen 
tavat. Silloin tuli mahdolliseksi, että ”vihreät vuoret 
kulkevat ajatonta kulkuaan”, ”jadesta tehty nainen 
tulee raskaaksi yöllä”, ”vesi ei ole pehmeää eikä 
kovaa, märkää tai kuivaa, liikkeessä olevaa tai sei-
sovaa, ei viileää eikä lämmintä, ei olemassa olevaa 
tai olematonta, ei harhaa eikä valaistunutta. Todel-
lisuus on sitä mitä asiat itsessään ovat”. 

Buddhalaisen filosofian mukaan ihmisen 
nähtiin muodostuvan viidestä skandhasta: muoto, 
tunne, havainto, mentaaliset rakennelmat ja tajun-
ta. Kaiken mitä ajattelen olevan minuutta - minä, 
itse, itseys - ei ole muuta kuin alati muuttuvien 
viiden skandhan toiminnan tulosta, josta syntyy 
itseyden harha. Mitään pysyvää minää ei ole ole-
massa. Minuus on harhaa ja ihmisen tosi luonto 
on todellisuudessa EI-minä. Ihminen valaistuu kun 
hän oivaltaa tämän asian. Herääminen tapahtuu 
Zenin mukaan äkillisesti, vailla tietoisen minän 
ohjausta tai pyrkimystä. Tämä havahtuminen tun-
netaan nimeltä kensho: omaan tosi luontoonsa 
näkeminen. 

Yksi Zenin harjoitusmenetelmä on koan ’ei-

den opiskelu ja siihen liittyvä suuren kysymyksen 
mietiskely. Klassinen koan-kysymys kuuluu esi-
merkiksi: “Mikä on yhden käden äänetön ääni?” 
Zen-adeptin tehtävänä on kahdenkeskisessä ta-
paamisessa opettajan kanssa esittää miten hän 
on ymmärtänyt hänelle annetun koanin sisällön. 
Kaikki yritykset selittää tai ymmärtää koanin si-
sältö rationaalisen mielen tai selitysten avulla ovat 
tuhoon tuomittuja ja johtavat kellon kilautukseen 
ja tapaamisen pikaiseen päättymiseen. Vastausta 
koaniin on turha hakea kirjoista tai netistä, sillä jo-
kaisen tulee oivaltaa se itse. Pointtina on tietenkin 
se, että koaniin ei sovinnaisessa mielessä ole vas-
tausta, vaan vastaus voi olla vain adeptin omasta 
olemuksesta kumpuava välitön reaktio, joka usein 
ilmeneekin action’in muodossa: huutona, lyöntinä, 
potkuna. 

Japanilaisen arkkitehtuurin ei -dualistisen 
lähestymistavan kannalta erityisen kiinnosta-
va on klassisen Hekiganroku (Blue Cliff Records)2 

koan-kokoelman koan numero 18,3 jossa sivutaan 
arkkitehtuuria. Koan on nimeltään Kansallisen 
Opettajan saumaton monumentti” ja se kuuluu 
seuraavasti.  

Keisari Dai-so kysyi kuolinvuoteella olevalta 
Kansalliselta Opettajalta: “Sadan vuoden päästä 
(kun et ole enää keskuudessamme), minkälaisella 
monumentilla haluaisit sinua muistettavan? 
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Kansallinen Opettaja sanoi: “Pystytä sauma-
ton monumentti tälle vanhalle munkille. “ 

Keisari kysei: “Miltä tällaisen monumentin 
tulisi näyttää?”

Kansallinen opettaja vaikeni pitkäksi toviksi, 
ja kysyi sitten: “Ymmärsitkö mitä tarkoitan?” 

“Ei, en ymmärtänyt,” keisari sanoi. 

Saumaton monumentti ei ole mikään fyysinen 
rakennus tai rakennelma. Koanin kuvaama sau-
maton monumentti on minuuden harhasta va-
pautunut EI-minä. Se on diskriminatiivisen mielen 
ylittänyt primääri- tai nollautumispiste. Sitä ei voi 
nähdä ja siiihen voidaan viitata vain vaikenemalla. 
Sillä ei ole muotoa eikä sillä ole nimeä. Sille ei ole 
sanoja eikä siitä voida puhua. Se on kaikkialla eikä 
missään. Se voi ottaa minkä muodon tahansa tai 
olla vailla muotoa. Se ei ole suuri eikä pieni ja se 
voidaan tehdä mistä tahansa materiaalista. Sau-
mattoman monumentin olennaisin ominaisuus on 
sen tyhjyys. 

Japanilainen talo esimerkkinä ei-
dualistisesta arkkitehtuurista

Itä-Aasialaiselle taidekäsitykselle, sen tavalle tar-
kastella luontoa, tiloja ja mittasuhteita on omi-
naista, että asiat ja kohteet eivät ole erillisiä, vaan 
vuorovaikutuksessa ja vaikuttavat toisiinsa. Toisin 

sanoen, kyseessä on saumattoman monumentin 
tavoin ei-dualistinen lähestymistapa. Olen alla lis-
tannut neljä perinteisen japanilaisen arkkitehtuurin 
ei-dualistista ominaisuutta. Ne ovat: moduulisuus, 
saumattomuus, välitilat ja tyhjyys. 

Moduulisuus. Talon mitoitus perustuu tata-
mi-maton mittoihin (noin 90!x!180 cm).4 Huonei-
den koko ja nimi, esimerkisi roku-no-ma – kuuden 
tatamin kokoinen huone – ilmoitetaan tatamien 
lukumäärän mukaan – ei neliöinä. Kaikki talon mi-
tat ja mittasuhteet ovat tatamin mittojen johdan-
naisia. Tällaisella moduleihin ja standardisointiin 
perustuvalle arkkitehtuurille on ominaista yleis-
pätevyys ja joustavuus. Arkkitehtuuri muodostuu 
tasoista pikemmin kuin volyymeista. Kiinteiden 
rakenneosien sijaan jokainen yksittäinen arkki-
tehtuurielementti oli vaihdettavissa toiseen talon 
sisällä tai jonkun toisen talon kanssa. Tarvittaessa 
koko talo voitiin purkaa osiinsa ja siirtää toiseen 
paikkaan. 

Saumattomuus. Sisä- ja ulkotilojen estee-
tön liukuminen toisiinsa liukuovien ja muiden ke-
veiden ja siirreltävien arkkkitehtuurielementtien 
avulla. Näitä ovat esimerkiksi shoji, paperiliukuovi 
tai koshi, puusäleikköovi. Liukuvien puusäleikköjen 
ansiosta sisä- ja ulkotilan, esimerkiksi raja kadun 
ja talon katujulkisivun, tai talon ja puutarhan, vä-
lillä ei ole ehdoton, vaan tilat sekoittuvat toisiinsa, 
myös akustisesti. Sisä- ja ulkotila eivät ole erillisiä 
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tiloja, vaan osa samaa tilakokonaisuutta. On mah-
dotonta sanoa, missä sisätila loppuu ja ulkotila 
alkaa. Liukuovien ansiosta sisällä talossa huoneita 
voidaan yhdistää tai jakaa tarpeen mukaan, mikä 
lisää huoneiden monikäyttöisyyttä. 

Koska kaikki julkisivun elementit ovat liiku-
teltavia ja paikaltaan pois nostettavissa, julkisivu 
on kineettinen ja sitä voidaan avata ja sulkea tilan-
teen mukaan. Erityistilaisuuksissa kuten Kiotossa 
esimerkiksi Gion Matsurin kaupunkifestivaalin ai-
kaan tehdään, talo voidaan avata kadulle ja kau-
punkitaloista tulee tilapäisiä “katumuseoita”, joihin 
tuodaan esille perheen omistamia taide-esineitä 
kuten tilaa jakavia perinteisiä sermejä. Kantavat 
rakennusosat liittyvät toisiinsa saumattomasti tai-
dokkain puuliitoksin, jotka on tehty ilman nauloja 
ja jotka joustavat esimerkiksi maanjäristyksen sat-
tuessa. 

Välittävät tilat (MA). Tilat liittyvät toisiinsa 
välittävien tilojen välityksellä, jotka tunnetaan ni-
mellä MA (間)5, aukko, intervalli, välitila tai tauko. 
MA on käsite, joka tarkoittaa negatiivista tilaa. Se 
viittaa tyhjän tilan siihen erityiseen tulkintaan, jos-
sa tyhjä tila on yhtä olennainen kuin fyysiset ra-
kenneosatkin. MA ei ole nihilististä tyhjyyttä, vaan 
tyhjyyttä, johon sisältyy mahdollisuus tai potenti-
aali. Arkkitehtuurissa näitä edustavat nk. välitilat. 
Tällaisilla välitiloilla ei ole yhtä selkeästi määriteltyä 
funktiota, vaan ne voivat tilanteesta ja kontekstista 

riippuen taipua mihin tahansa käyttöön. Nämä vä-
littävät, esimerkiksi kulkua ohjaavat ja jäsentävät 
tilat tunnetaan tiloina, jotka ovat kuoleman ja elä-
män välissä. Japanilainen arkkitehti Tadao Ando 
uskoo, että arkkitehtuurin todellinen merkitys syn-
tyy juuri tästä jännitteestä käyttötarkoitukseltaan 
selkeiden ja vailla hyötytarkoitusta olevien tilojen 
välillä. Yksi esimerkki tästä on veranta, engawa, ta-
lon pitkien räystäiden alla oleva tila, joka on sekä 
sisä- että ulkotilaa, ja jossa on kummankin tilan 
ominaisuuksia.

Tyhjyys. Perinteisen talon huonetilojen kes-
keisin ominaisuus on niiden tyhjyys. Seinillä ei 
ole rekvisiittaa eikä huoneessa pysyvää kalustus-
ta. Tyhjä tila on monikäyttöinen. Se ei ole sidottu 
mihinkään tiettyyn toimintaan, vaan se voi ottaa 
minkä tahansa funktion. Päivällä tila voi toimia olo-
huoneena; yöllä sama tila muuttuu futonien avulla 
nukkumapaikaksi. Huonetilan ainoa esteettinen 
fokus on tokonoma -syvennys, jonka sisältö ei se-
kään ole pysyvä, vaan vaihtuu tilanteen ja vuoden-
aikojen mukaan. 

Yksi esimerkki japanilaiselle arkkitehtuurille 
ominaisista negatiivisista tiloista on nk. karesan-
sui – kuiva – vuori – vesi -puutarha, jonka tärkein 
elementti on haravoidulle sorapedille asetellut 
suurikokoiset kivet tai kiviryhmät. Tällaisella puu-
tarhalla ei ole hyötytarkoitusta, sitä ei ole tarkoi-
tettu kukkien kasvattamiseen tai hyötyviljelyyn, 
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vaan sen funktio on puhtaasti filosofi-
nen. Puutarhaan ei astuta eikä sen läpi 
kuljeta, vaan sitä katsellaan ja siihen 
syvennytään temppelin meditaatio-
hallin edessä olevalta verannalta käsin. 
Toisin sanoen, se on rakennettu vain 
medítaatiota varten zeniläisen tyhjyy-
den ja valaistumisen kuvaksi.

lähteet
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2 hEkIgAnRokU (bLUE CLIff RECoRD) InSTRUCTIonS, 
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InSTRUCTIonS by Engo kokUgon (yUAnwU kEQIn: 

1063-1135)

3  zEn -kAAnoníSSA IkonISEn ASEMAn SAAnUT yhDEn 

käden taPutuksen ääni -koan sanotaan mainitun 

ensimmäisen kerran juuri tässä koanissa.

4  TATAMIn koko vAIhTELEE ALUEITTAIn; ESIMERkIkSI 

kioton tatami on jonkin verran suuremPi kuin 

tokion tatami.

5  MA :TA MERkITSEvä jAPAnILAInEn 

kuvamerkki muodostuu kahdesta osasta: Portti ja 

aurinko. merkin on tulkittu kuvaavan kuunvalon 

siivilöitymistä raollaan olevan Portin läPi. ma:n 

kokemisessa on olennaista aika-elementti. 

k e v y i d e n  P a P e r i l i u k u o v i e n  a v u l l a  t i l a a 

v o i d a a n  a v a t a  j a  s u l k e a  t a r P e e n  m u k a a n

kirjoittaja riiTTa salasTie  

on arkkitehti ja tekniikan tohtori. 

hän on tutkinut jaPanilaista 

arkkitehtuuria. väitöskirja living 

TRADITIon oR PAnDA’S CAgE (1999) 

käsitteli kioton PuukauPunkiPerintöä 

ja kauPunkisuojelua. asuu zen-

gÅrdenissa, jossa yhtenä zenin 

harjoitusmenetelmänä on 

koan-traditio. 

kirjallisuutta 

• gERnoT böhME: ”ATMoSPhERE AS ThE fUnDAMEnTAL 

ConCEPT of To nEw AESThETICS”, ThESIS ELEvEn, no. 36, SS. 

113-126, kS. MyöS CRISTInA DIAz MoREno jA EfREn gARCIA 

gRInDA “oCEAn of AIR”, CRoQUIS 121/122. ESSEE SISäLTyy 

sanaa -teemanumeroon, kazuyo sejima, ryue nishizawa, 

1998 2004, CRoQUIS 121/122.

• MITSUE InoUE, SPACE In jAPAnESE ARChITECTURE, 

wEAThERhILL, 1985. 

• RyUSAkU TSUnoDA, ED., . SoURCES of jAPAnESE TRADITIon, 

nEw yoRk: CoLUMbIA UnIvERSITy PRESS, 1964.

• ThoMAS CLEARy, ShobogEnzo: zEn ESSAyS by DogEn, 

honoLULU PRESS, 1986. 

• jUn’IChIRo TAnIzAkI, vARjojEn yLISTyS,, kUSTAnnUS oy 

TAIDE 2012.

• yURIko SAITo, ”jAPAnESE gARDEnS - ThE ART of IMPRovIng 

nATURE”, In jAPAnESE EnvIRonMEnTAL PhILoSoPhy, EDS., 

j.b.CALLICoTT, j.MCRAE, oxfoRD 2017.


