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TOIVON YLLÄPITÄJÄ

Kansainvälisesti arvostettu puhuja, arkki-
tehti ja kirjailija Marwa Al-Sabouni vie-
raili syyskuussa Helsingissä Habitare-mes-
suilla. Hänen mukaansa arkkitehtuurilla 
on merkittävä rooli sekä sotien syttymisessä 
että niistä toipumisessa. 

MINNAMARIA KOSKELA PIIRROKSET MARWA AL-SABOUNI

Marwa Al-Sabounia, 36, voi monesta syystä kutsua optimistiksi: arkki-
tehti, kirjailija, tutkija, yrittäjä, opettaja, vaimo ja kahden lapsen äiti, 
joka haluaa elää kotimaassaan Syyriassa maan katastrofaalisesta ti-

lanteesta huolimatta. Voisi kuvitella, että korkeakoulutettu, keskiluokkaisessa 
perheessä lääkäri-isän ja kotiäidin tyttärenä varttunut Al-Sabouni olisi ollut en-
simmäisten maasta paenneiden joukossa, mutta ei. Al-Sabouni ja hänen ark-
kitehtipuolisonsa Ghassan Jansiz lapsineen päättivät jäädä kotikaupunkiinsa 
Homsiin.
– Toivon ylläpitäminen on tärkeää. Mikäli kaikki kynnelle kykenevät pakenevat, 
toivo vähitellen hiipuu. Kaikesta tästä kauheudesta, sodasta ja verilöylystä huo-
limatta uskon parempaan tulevaisuuteen.
Syyrian levottomuudet saivat alkunsa Homsista talvella 2011. Maan hallitus piti 
Homsia kapinallisten pääkaupunkina ja kohteli sitä sen mukaisesti. Tähän men-
nessä kaupungin rakennuskannasta peräti 60 prosenttia on tuhoutunut. Arki 
pommitusten, räjähdysten, tulipalojen ja ryöstelyjen keskellä oli vaarallista ja 
vaikeaa. Pahimman ajan, vuodet 2011–2013, Al-Sabounin perhe eli eristyksissä 
kotonaan, sillä sieltä poistuminen oli hengenvaarallista. Pariskunnan arkkiteh-
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titoimisto paloi Homsin keskustakorttelien pommitusten seurauksena. Nyt he 
pyörittävät toimistoaan pienimuotoisesti kotoa käsin.
– Jatkuvat sähkökatkokset, jätehuollon pysähtyminen ja teiden tuhoutuminen 
ovat aiheuttaneet suuria ongelmia. Valtaosa koulutetuista ihmisistä on paennut 
maasta.
Kun sisällissota alkoi Syyriassa talvella 2011, Al-Sabounille ei tullut mieleen-
kään, että hän kirjoittaisi aiheesta kirjan. Näin kuitenkin kävi, monestakin 
syystä. Islamilaisesta arkkitehtuurista väitöskirjaansa tekevä arkkitehti näki Ara-
bikevään aikana televisiosta uutisia Egyptin mielenosoituksia. Niissä vihaiset 
mielenosoittajat ottivat yhteen univormupukuisten poliisien kanssa. Olisiko sillä 
ollut merkitystä tilanteen kannalta, jos poliiseilla ei olisi ollut univormuja, vaan 
tavalliset siviilivaatteet yllään? Miten ja mihin symbolit ja stereotypiat vaikut-
tavat? Näky jäi Al-Sabounin mieleen ja johti siihen, että hän ryhtyi tutkimaan 
islamilaista arkkitehtuuria stereotypioiden näkökulmasta. Samalla lähti käyntiin 
syvällinen ajatustyö, joka johti kirjan kirjoittamiseen. The Battle for Home: 
Memoir of a Syrian Architect ilmestyi vuonna 2016 Thames & Hudsonin kus-
tantamana.

Marwa Al-Sabouni ja kuva-
taiteilija Anssi Pulkkisen teos 
Street View (Reassembled) 
Habitaressa.

Habitare-messuille Al-Sabouni tuli Suomen Messujen 
ja Suomen Benelux-instituutin kutsumana. Bene-
lux-instituutin ja hollantilaisen taidekirjakustantamo 
Jap Sam Booksin yhteistyössä toteuttama esseeko-
koelma Home Reassembled – On Art, Destruction 
and Belonging julkaistiin Habitaressa. Kirjan lähtö-
kohtana on kuvataiteilija Anssi Pulkkisen teos Street 
View (Reassembled), joka kuvaa tyypillistä syyria-
laista katunäkymää, raunioitunutta taloa.
Habitaressa Al-Sabounin puheenvuoron aiheena 
oli Syyrian jälleenrakentaminen sekä siihen liitty-
vät haasteet ja riskit. Hänen näkemyksensä Syyrian 
sodan syttymisen syistä on varsin poikkeuksellinen: 
Al-Sabounin mukaan syyrialaisella arkkitehtuurilla ja 
kaupunkirakenteella on ollut suuri rooli sodan sytty-
misessä. Syyria on perinteisesti ollut suvaitsevainen 
ja monikulttuurinen maa, missä eri uskontoihin, hei-
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moihin, sosiaaliluokkiin ja ammattikuntiin kuuluvat ihmiset ovat asuneet rinnak-
kain sulassa sovussa. Moderni länsimainen arkkitehtuuri, jota maassa alettiin 
soveltaa 1920-luvulta lähtien ranskalaisten siirtomaaisäntien vaikutuksesta, on 
syrjäyttänyt perinteisen yhteisöllisyyttä korostavan syyrialaisen arkkitehtuurin.
Modernismin ja edistyksen nimissä Al-Sabounin mukaan kaupunkien keskus-
toja on purettu, kapeita, perinteisiä, toisiaan risteäviä kulkureittejä on tuhottu 
ja niiden tilalle on rakennettu leveitä ja virtaviivaisia teitä. Näiden muutosten 
myötä perinteiset kohtauspaikat, kuten aukiot, torit, kauppahallit, kadunkulmat 
ovat joko kadonneet tai menettäneet merkityksensä. 
Asumisessa on tapahtunut valtavia muutoksia: pienissä 
matalissa taloissa asumaan tottuneille köyhille on ra-
kennettu korkeita betonikolosseja kaupunkien keskus-
tojen ulkopuolelle ja varakkaampi väestö asuu toisaalla 
omissa, erillisissä kaupunginosissaan. Ihmisten välinen 
spontaani kanssakäyminen on vähentynyt, minkä seu-
rauksena yhteisöt ovat pirstaloituneet ja naapurisiteet 
ovat heikentyneet.
– Mielestäni segregaatio eli eriytyminen on merkittävä 
syy Syyrian sodan syttymiselle. Se on pitkälti seurausta 
modernistisesta arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta, joka on vieraannut-
tanut ihmiset toisistaan.
Puheessaan Al-Sabouni korosti, että arkkitehtuuri ei ole koskaan ainoa syy so-
dan syttymiselle, mutta sillä on keskeinen rooli siinä, hajoaako yhteisö pieniin 
osiin vai pysyykö se jollain tapaa kasassa. Lisäksi se vaikuttaa myös siihen, 
miten kriisistä toivutaan, sillä jälleenrakentamista voidaan toteuttaa lukuisilla 
eri tavoilla.
– Paikan arkkitehtuuri ja sinne asettuneen yhteisön luonne vastaavat toisiaan. 
Joustava, monenlaisen sosiaalisen toiminnan mahdollistava rakennettu ympä-
ristö näkyy ihmisissä suvaitsevaisuutena ja vieraanvaraisuutena, Al-Sabouni 
toteaa.
Tutkimalla Homsin keskustan vanhaa rakennuskantaa, uusia asuinalueita ja 
ghettoja sekä haastattelemalla asukkaita, hän ymmärsi, että arkkitehdilla on 
vastuu sekä yhteisistä kaupunkitiloista että kotien suunnittelemisesta.

– Kodit ovat ihmisyyden perusta. Ne tarjoavat turvaa, 
suojaa ja vaurautta. Niillä on suora yhteys rauhan ja 
pysyvyyden ylläpitämiseen yhteiskunnassa.
Sotaa käyvässä maassa yksi keskeinen ongelma on 
kodittomuus. Se koskettaa sekä yksilöitä, perheitä 
että yhteisöjä. Kodittomuus näkyy arjessa turvatto-
muutena, suojattomuutena, juurettomuutena ja eri-
laisina pelkoina.
Marwa Al-Sabounin viesti kuulijoille on, että kaikesta 
huolimatta toivoa on aina olemassa. Syyriassa jäl-
leenrakentaminen on jo alkanut. Olennaista on se, 
miten se toteutetaan ja kuka sen toteuttaa. Jälleenra-
kentamista tapahtuu hätäapuun liittyvänä rakentami-
sena ja sijoitustoimintana.
– On niitä, joilla on hyvät tarkoitukset ja niitä, joilla 
on mielessä vain taloudelliset hyödyt. Nyt tarvitsem-
me intellektuaalista otetta suunnitteluun enemmän 
kuin koskaan, sillä sekä kaupungit että arkkitehtien 
ammattikunta on sijoittajien ja kaupunkikehittäjien 
käsissä.
Voidakseen hyvin ihmiset tarvitsevat paikkoja, joi-
hin he voivat muodostaa tunnesiteitä ja kokea yh-
teenkuuluvuutta. Modernin, länsimaisen ihanteen 
mukaisesti rakennetut kaupungit korkeine kerrosta-
lokomplekseineen, virtaviivaisine katuineen, sym-
metrisine puistoineen ja leveine moottoriteineen 
eivät arkkitehdin mukaan edusta sitä syyrialaisille. 
Marwa Al-Sabouni kartoittaa yhdessä puolisonsa 
kanssa vaihtoehtoista suunnittelua ja estetiikkaa, esi-
teltäväksi jälleenrakentamisesta päättäville tahoille.
– Haluamme, että rakennettu ympäristö sekä toimii 
paremmin että näyttää paremmalta kuin ennen. Se 
on mahdollista, jos on tahtoa. ■

Al-Sabounin kirjan syn-
tyminen on melkoinen 
ihme. Hän kirjoitti teok-
sen The Battle for Home 
pommitusten, tulipalojen 
ja sähkökatkosten kes-
kellä Homsissa. Yhteistyö 
brittiläisen kustannustoi-
mittajan kanssa tapahtui 
sähköpostilla ja video-
neuvottelujen avulla.


