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Harppi, viivain – ja  
virkkaava robottikäsi?
Helsingissä järjestettiin kesäkuussa Diderot Mathematical Forums -sarjan konferenssi, jossa 
haettiin matematiikan yhteyksiä arkkitehtuuriin. Arkkitehdit eivät epäröineet osoittaa 
luovasta työstään matemaattisuuksia. Mutta lieneekö arkkitehtuurista enää matemaattisten 
oivallusten ruokkijaksi?

otteita ajasta

Matematiikalla ja arkkitehtuurilla on 
molemmilla juurensa antiikin geo-
metriassa. Geometrian nimi viittaa 
tieteenalan alkuperään maan mit-
tauksessa (kreik. g! + metria), jota 

tarvittiin esimerkiksi paikan rajaamiseen rakennuksille. 
Tässä arkisessa mittojen määrityksessä lienee pohjapii-
rustustenkin lähtökohta. Renessanssissa pohjapiirustus, 
julkisivu ja leikkaus alettiin ymmärtää geometristen 
operaatioiden toisiinsa järjestelmällisesti sitomina ku-
vauksina, ja ne iskostuivat arkkitehtien ammattikunnan 
keskeisiksi työvälineiksi. Geometrisia haasteita riitti pii-
rustusten hiomisessa ja rakenteiden toteutuksessa, kun 
tavoitteena olivat vaikkapa mutkikkaat holvimuodot mit-
toihin sahatuista murikoista.1 Maanmittauksen ja raken-
tamisen tarpeet suuntasivat projektiivisten menetelmien 
kehitystä vuosisatojen ajan, vaikka geometriatiede lopulta 
kasvoikin ulos euklidisista lähtökohdistaan ja kolmesta 
ulottuvuudesta.

Arkkitehtuurin geometriset mahdollisuudet ja ra-
joitteet puhuttivat Forum on Mathematics and Ar-
chitecture -tapahtumassa Metsätalolla. Osa luennoista 
toteutettiin kuva- ja ääniyhteydessä kahteen muuhun 
konferenssikaupunkiin Portoon ja Prahaan. Konferenssi 
jatkoi Euroopan Matemaattisen Yhdistyksen vuonna 
1996 aloittamaa sarjaa, joka kartoittaa matematiikan kyt-
köksiä muuhun kulttuuriin.

Tilakuvitelmia
Arkkitehti Philip Tidwell otti avauspuheenvuorossaan 
vauhtia imaginaariluvun käsitteestä eritellessään tilan 
kuvaamisen mahdollisuuksia. Tidwellin mukaan uuden-
laisia piirustusmuotoja kehitelleet ja geometrisen hah-
motuksen käytäntöjä koetelleet arkkitehdit ovat etsineet 
”imaginaarista tilaa”. Hän pyrki näin viittoilemaan jo-
honkin, mikä ei vielä täsmenny käyttökelpoisiksi lähtö-
kohdiksi suunnittelulle mutta mahdollistaisi silti ennen 
näkemättömän arkkitehtuurin kajastelun. Irtautuminen 
vakiintuneiden tilan kuvaamisen tapojen puitteista on 
kuitenkin tavattoman vaikeaa. Ei ole selvää, tarjoavatko 
Tidwellin esittelemät arkkitehtuurifantasiat kuten Daniel 
Libeskindin Micromegas-sarjan (1979) piirustukset tilal-

lisen ajattelun uudistuksia vai vain epäsovinnaisia muo-
tokoosteita vanhoissa perspektiivisissä puitteissa2.

Arkkitehtuurin uudistusliikkeissä on toistuvasti py-
ritty määrittelemään uudelleen suhde geometriaan ja 
suunnitelmien esittelyn tekniikoihin. 1900-luvun mo-
dernismissa eli vahva epäluulo piirustuksia kohtaan. 
Arkkitehtuuri oli vasta alettu ymmärtää tilan taiteena, 
ja kuvat näyttäytyivät monelle pakollisena pahana, joka 
asettui arkkitehdin idean ja koetun tilan väliin uhaten 
turmella molemmat. Kanonisoitujen modernistien 
teoksia onkin totuttu ylistämään piirustuksin kuvaamat-
tomiksi. Fenomenologisesti virittyneessä arkkitehtuu-
ritutkimuksessa piirustuksen vaaroja on tulkittu myös 
teknokraattisina: kun deskriptiivisestä geometriasta juon-
tuvat teknisen piirustuksen menetelmät mahdollistivat 
suunnitelmien yksiselitteisen ja tehokkaan tulkinnan 
esimerkiksi elementtitehtaalla tai työmaalla, piirtäminen 
latistui ja välineellistyi tuotantotekniikaksi.3 

3D-geometriasta robotiikkaan
Käsitys piirtämisen merkityksestä jakaa edelleen arkki-
tehteja, mutta uusissa asetelmissa. Rakennusalalla on hil-
jattain voimistunut usko rakentamisen kolmiulotteiseen 
tietokoneavusteiseen hallintaan perinteisten piirustusten 
syrjäyttäjänä.4 Piirustuksista haikailevatkin nykyään 
eroon ennen muita digitaalisista uutuuksista intoutuneet 
arkkitehdit, ja teknologiakriitikot päätyvät puolustamaan 
piirtämistä.

Monissa konferenssin puheenvuoroissa matematiikan 
ja arkkitehtuurin nyky-yhteyksiä haettiin ohjelmointia 
hyödyntävästä niin sanotusta parametrisesta suunnitte-
lusta5. Sen näyttävimpiä sovelluksia lienevät suuret kum-
puilevat kuorirakenteet kuten lasikatot, jotka on toteu-
tettu toistensa kaltaisista mutta muuntuvista ja vaihdellen 
toisiinsa liittyvistä osista. Vielä muutama vuosikymmen 
sitten tällaisten rakenteiden lujuustekninen ja geometrinen 
määrittely olisi käynyt liian vaivalloiseksi, mutta nykyään 
laskenta onnistuu tietokoneille ulkoistamalla. Vain ani-
harvat arkkitehdit pystyvät kuitenkaan kirjoittamaan ra-
kenteiden laskentaan käytettäviä ohjelmia. Arkkitehtien ei 
useinkaan tarvitse ymmärtää mitään matemaattisista me-
netelmistä, joihin perustuen suunnitteluohjelma tuottaa 
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rakennevaihtoehtoja tai laskee näytölle perspektiivikuvia 
– suunnittelussa kellutaan muiden luomien algoritmien 
varassa. Tässä mielessä 2000-luvun lennokas arkkitehtuu-
rigeometria ei merkitse matematiikan ja arkkitehtuurin 
uutta lähentymistä, pikemmin päinvastoin.

MIT:ssa arkkitehtuuria opettava Axel Kilian esitteli 
kokeiluja, joissa robotit tuottavat rakennetta ja loppu-
tulos määräytyy takaisinkytkennöissä robotin ja ympä-
ristön välillä. Suunnitelma ei enää kiteydy piirustuksessa 
eikä edes kolmiulotteisessa geometriassa vaan rakentu-
mista ohjaavassa koodissa. Tavoitteena siintää esimerkiksi 
robottiasumus, jossa ikkunat syntyisivät ja kuroutuisivat 
umpeen käyttäjien tarpeiden ja valaistusolojen mukaan. 
Arkkitehtuuriteoreetikkona kansainvälisesti tunnettu 
Juhani Pallasmaa ounasteli, ettei tällainen asuminen mer-
kitsisi niinkään kumousta ihmisen ja rakennuksen suh-
teessa, kuten Kilian väitti, vaan ainoastaan laajennusta 
arkkimodernisti Le Corbusierin metaforaan talosta ko-
neena (machine à habiter). Kilian torjui tulkinnan kuit-
taamalla, etteivät hänen projektinsa tarjoa metaforia, 
vaan ovat robotiikkaa. 

Suhteita ja silmukoita
Omassa puheenvuorossaan Pallasmaa etsi paluuta arkki-
tehtonisen luovuuden historiallisille lähteille. Todellisuus 
ymmärrettiin hänen mukaansa antiikissa ja renessanssissa 
yleisten suhdeperiaatteiden läpäisemänä harmonisena ko-
konaisuutena ja matematiikassa tutkittiin tätä kosmoksen 
perustavaa rakennetta. Matematiikka merkitsi siten ark-
kitehtuurin kulta-aikojen arkkitehdeille järjestystä, joka 
nivoi arkkitehtuurin ja ihmisen sen mukana maailman-
kaikkeuteen. Arkkitehtuurissa kuten musiikissa avautui, 
ja piilee edelleen, mahdollisuus kiinnittää ihminen 
eheyttävästi maailmaansa.6 Järkeen, havaintokykyyn tai 
luomakunnan mielekkyyteen viime vuosisatoina kohdis-
tunut epäily ei tuntunut horjuttavan Pallasmaan uskoa 
mestariarkkitehtien kykyyn kanavoida universaalia har-
moniaa suunnitelmissaan. Pallasmaa totesi käyttävänsä 
oman opettajansa arkkitehti Aulis Blomstedtin kehit-
tämää suhdejärjestelmää kaikessa suunnittelutyössään7.

Konferenssin perusteella arkkitehdit mieltävät ker-
naasti työtään matemaattiseksi. Mutta voisiko arkkiteh-
tuurilla olla annettavaa nykymatematiikalle? Kysymystä 
hädin tuskin esitettiin, ja harva matemaatikko oli suos-
tunut esiintymään. Onneksi sentään matemaatikko Kirsi 
Peltonen, jonka esimerkit geometrian yhteyksistä kou-
riintuntuvaan muodon luontiin erottuivat digiteemojen 
lomassa. Peltonen pyrkii työssään avaamaan geometrian 
käsitteitä eri suunnittelualojen opiskelijoille. Origamien 
on helppo ymmärtää kuuluvan hänen keinovalikoi-
maansa, ja arkkitehditkin ovat perinteisesti ihailleet ja-
panilaista paperintaittelutaitoa. Yllättävämpää on ko-
toisamman käsityötekniikan havainnollisuus: Peltosen 
mukaan virkkaus auttaa käsittämään sellaisia geometrisia 
mutkikkuuksia kuin hyperboliset pinnat8. Kuinkahan 
ketjusilmukat ja kaksoispylväät voisivat kiepautella lyijy-
kynää tai koodia? Suuntautuisiko arkkitehtien ajatuksen-
juoksu silmukoissa uudelleen, ja tila sen mukana?

”Virkkaus auttaa käsittämään 
sellaisia geometrisia 
mutkikkuuksia kuin 
hyperboliset pinnat.”
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