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Xttåtta ketiipä el h't*otutq lq:n-' tlte påä$åttavan
arkkitehtuureista. Suurin vaara koko hankkeilussa onkin
siioii, errä reharoidaan ylsi 3-1im"ä.äråiren suumkenae:
ir:ola nroolsia ei rci hji-vttåå rnrqqtår. h;:*' e::s ;r,ri:-
iista sarci- Iaa no, mokkbacoaa pesiså
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iuudeo lansa tyoskentelerriin ihrnisen egstaug klsynyk-
seen: 'Paras nesvoni iohtamiseen *i*ä!"

ta.-.$4i\ki tieto sg*tåville, ia sitä rataa teho utta koko
nomenHatuuran työhön.
'"':E skunnac, kast{'igvåliokunnarrtaaanoinkäske-g€}'ii
Vmåanvtfrenrttavinaan keppä ja itse on sep*olestaan
antanut muille ministeriöille nanra arkkitehtihommien
1€ ,y$oden loppuun såakka.
..-' Bliiåån snsistr:miseen viiraavaa näk-vy toistaiseksi ai-
ka viihiia. Jos on arkkitehtauritoimi ylsiqispucleila ri-
dasta, nii. lul!.ipu.ieila kaksin r-errcin- å.soi'ier. oEb-F
jaa ia pååtöheatekiiän io-crzari&eo ei omism aina ad€s
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Vaikfts kaikki johaoinen snki* ihmisten inbtamista,
teos årrtas laaias pan*raamakurta+ eril*isissa tehtåvissä
toimivien ib-i"t " 
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