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ABSTRACT
The topic of his thesis is Urban Nature and Contemporary Art Seminar,
September 8th and 9th in Turku. The seminar was officially accepted into
Turku 2011 -European Capital of Culture programme.
This thesis presents the Urban Nature planning process from 2005 to 2011,
the phases and timetable, the quarters involved and their roles. The consept of art and nature, art and landscape is the basic idea behind Urban Nature project. The short history of land art in chapter 3 illuminates these
views. In chapter 4 there are some of the Urban Nature seminar lectures,
their themes and philosophy introduced. Chapter 7, Conclusions, consists
of contemplation and analysis of Urban Nature as a project and a learning
process.
The main focus of the international and multidisciplinary Urban Nature
seminar was to bring together a wide spectrum of specialists, artists, planners and city residents to meet and to discuss how contemporary art, landscape architecture and city planning can be interconnected in different
contexts. The seminar wanted to highlight the importance of urban nature,
parks and recreation areas and discuss the current state of area planning
and research, as well as take a look at the latest trends and the leading
players in the field.
What are the opportunities and challenges for urban nature?
What significance does urban nature hold for society’s well being?
What kind of role should artists play in urban city and nature planning?
Urban Nature project has been a unique working experience in the field of
open space planning and arranging international seminars. The most
rewarding part of Urban Nature project has been the creation of the idea,
studying the themes and the work with seminar lectures. This project has
offered a possibility to combine the knowledge of Contemporary Art and
the professional skills of Landscape design.
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JOHDANTO
Luonto ja taide ovat tekijöitä jotka vaikuttavat myönteisesti ihmiseen nykyajan teknologisoituvassa yhteiskunnassa. Fyysisen elinympäristön vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen on tutkittu tieteellisin menetelmin monissa maissa. (Stigsdotter U. A. & Grahn P. 2002. Liite 6.). Tutkimustulokset osoittavat kiistatta, että kaupunkiluonnolla, puistoilla ja viheralueilla on monia myönteisiä vaikutuksia asukkaiden fyysiseen ja
psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin. (Schantz P. 2011. Liite 5.)
Kaupunkimiljööt, puistot ja julkiset tilat ovat nykyisin yhä lisääntyvässä
määrin myös (ympäristö- / julkisen) taiteen foorumeita. 2000 -luvun nykytaide saa jatkuvasti uusia muotoja, ns. paikkasidonnainen ja sosiaalinen
taide sekä ympäristö- ja ekotaide laajentavat ”taideteoksen” käsitettä ja lähentyvät samalla maisema- ja kaupunkisuunnittelua. Myös maisemaarkkitehtuuri pyrkii pois perinteisistä käytännöistä ja esteettisistä normeista, kohti uusia, kekseliäitä ja visuaalisesti mielenkiintoisia kaupunkitiloja
ja urbaania maisemaa. Nykytaiteen keinoin maisemaan on mahdollista
tuoda täysin uusia dimensioita. Puiston ei enää tarvitse imitoida luontoa
vaan, maisema-arkkitehti Martha Schwartzin sanoin, se voi olla mitä vaan.
Monet globaalit ilmiöt koskettavat meitä kaikkia. Kaupungistuminen kiihtyy, urbaanit ympäristöt laajenevat ja luonto pirstoutuu. Kaupunkien kasvaessa tilan tarve vaatii korjaamaan vanhoja teollisuusalueita ja puhdistamaan pilaantuneita ympäristöjä, ja ilmastonmuutos pakottaa kaupunkisuunnittelijoita etsimään uusia, ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Kaupunkiluonnolla, puistoilla ja viheralueilla on tärkeä rooli kaupunkien infrastruktuurissa – niin historiallisesti, sosiaalisesti kuin ekologisestikin.
Esimerkkinä uudenlaisesta suhtautumisesta ympäristönsuunnitteluun on
mm. Ruotsissa perustettu The International Academy for Health and Design. Sen työn tavoitteena on eri ammattialojen (arkkitehdit, psykologit,
biologit, maisemasuunnittelijat, lääkärit ja hoitajat, taiteilijat ja insinöörit),
kulttuurin, tieteen ja terveyden välinen ja toinen toistaan stimuloiva yhteistyö. (Stigsdotter U. A. & Grahn P. 2002.)
Me kaikki hyödymme holistisesta lähestymistavasta jossa nykytaide, maisema-arkkitehtuuri ja tieteellinen tutkimus kohtaavat, luontofilosofia ja
ihmisten hyvinvointi suodattuvat kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun.
Oman tulevaisuutemme kannalta elinehtona on hyvä ympäristönsuunnittelu, joka pohjautuu eri alojen tutkimukseen, on esteettisesti korkeatasoista
ja ekologisesti kestävää. Myös Urban Nature -hankkeen yksi keskeinen
idea on ollut monialaisuus.
Ajatus Urban Nature -seminaarista ja sen monialaisesta konseptista sai alkunsa hyvin luontevalla tavalla ollessani valmistumassa puutarhuriksi
Tuorlan maaseutuoppilaitoksesta. Aikaisempi taustani, ura kuvataiteilijana
ja taideopettajana olivat suunnanneet mielenkiintoani nykypuutarhan ja
ympäristötaiteen uusiin ilmiöihin jo opiskelun aikana. Samanaikaisesti
Turun kaupunki oli hakemassa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja lan1

seerasi ensimmäisen, kaikille avoimen hanke- ja ideahaun syksyllä 2005.
Kulttuuripääkaupunki tuntui tarjoavan mitä mainioimman foorumin mielessäni syntyneelle, monialaiselle kaupunkiluontoa ja puutarhakulttuuria
käsittelevälle hankkeelle. Laadin ensimmäisen hanke -ehdotuksen ja
Luonto / Ympäristö / Taide (Liite 1.) nimellä se tuli valituksi Turku palaa
- kulttuuripääkaupunkihakemukseen satojen ehdotusten joukosta.
Syksyllä 2011 toteutunut Urban Nature -hanke koostui kolmesta osasta,
seminaarista, työpajoista ja Barkerin puisto -erillishankkeesta. (Liite 2.)
Urban Nature -seminaari pidettiin Turun yliopistolla 8. - 9.9.2011
Hoitava puutarha -työpaja / Natur och trädgård för hälsa och ökad
livskvalitet 6. - 7.9.2011, Yvonnen Westerberg
Pehr Kalmin kasviperintö -työpaja 9. - 10.9.2011
Erillishanke, Barkerinpuisto / Martha Schwartzin ympäristötaidepuisto –suunnitelma
Opinnäytetyössä esittelen kansainvälisen Urban Nature -seminaarin suunnittelua, käsittelen sen monialaista konseptia ja teemoja sekä kokoan
eräänlaisen loppuraportin Urban Nature -prosessista joka on ollut tekijälleen ainutlaatuinen kokemus ja oppimisprosessi.
Yksi opinnäytetyön keskeinen tavoite on havainnollistaa näkemystä maisemasta taidemuotona ja itseilmaisun välineenä. Käsittelen niitä nykytaiteen, maisemasuunnittelun ja puutarhataiteen välisiä kytkentöjä ja rajaalueita joissa eri genret lomittuvat toisiinsa ja synnyttävät uusia, monimuotoisia teoksia, puutarhoja ja maisemia joiden inspiroimana Urban Nature -hanke sai alkunsa.
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URBAN NATURE -PROSESSI
Tässä luvussa pyrin havainnollistamaan Urban Nature -hankkeen prosessia, sen vaiheita ja aikataulua ideasta toteutukseen sekä sen eri toimijoita
ja heidän tehtäviään ja rooliaan toteutuksessa.
Kun laatimani Luonto / Ympäristö / Taide -hanke-ehdotus tuli hyväksytyksi Turku 2011 -ohjelmaan, päätti Turun kesäyliopisto ottaa hankkeen
toteutettavakseen ja ryhtyi koordinoimaan sitä. Urban Nature -seminaarin
käytännön suunnittelu aloitettiin vuonna 2007 ja se toteutui syyskuussa
2011. Prosessi on ollut pitkä ja siihen on mahtunut monia erilaisia vaiheita, muun muassa Turku 2011-kulttuuripääkaupunkisäätiö vuosien valmistelutöiden jälkeen yllättäen hylkäsi hankkeen mutta lopulta kuitenkin hyväksyi sen uudestaan. Tästä johtuen seminaarin toteutusajankohta siirtyi
vuodella eteenpäin, alun perin Urban Nature -seminaari oli tarkoitus oli
järjestää vuoden 2010 syyskuussa.
Käytännössä Urban Nature -seminaarin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Turun kesäyliopiston koulutussuunnittelija Raija Hautaviita von
Weymarn ja allekirjoittanut. Prosessia tukemaan perustettiin eri alojen yhdyshenkilöistä koostuva ohjelmatyöryhmä jonka tehtävänä oli tarjota
omaa asiantuntemustaan tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. Työ2

ryhmän jäseniä olivat kuraattorin ja järjestäjän lisäksi: Turun kaupungin
ympäristö- ja kaavoitusvirastosta maisema-arkkitehti Ritva Nummiora,
Turun yliopiston maisematutkimuksen laitokselta professori Maunu Häyrynen ja Viherympäristöliitosta toiminnanjohtaja Pekka Leskinen. Työryhmä kokoontui palavereihin tarpeen mukaan, noin 2-3 kertaa vuodessa
koko prosessin ajan.
2.1

Urban Nature -hankeen vaiheet ja aikataulu v. 2005 – 2011
Urban Nature -prosessi alkoi hanke-ehdotuksen laatimisella vuonna 2005.
Ehdotukseni hyväksyttiin Turku Palaa -hakemukseen vuonna 2006, Turun
kesäyliopisto ryhtyi koordinoimaan Urban Nature -seminaaria vuonna
2007 ja se toteutettiin syyskuussa 2011.
Urban Nature -hanke on kokonaisuus joka pitää sisällään Urban Nature seminaarin lisäksi kaksi Urban Nature -työpajaa sekä Barkerin puiston uudistussuunnitelman. Turku 2011 -säätiö käyttää hanke -termiä kaikista sen
ohjelmaan kuuluvista projekteista.
Alla olevan taulukon vasemmanpuoleisessa sarakkeessa näkyvät aikajärjestyksessä Turku 2011 -säätiön tapahtumat ja päätökset, oikeanpuoleisessa sarakkeessa Urban Nature -hankkeen vaiheet.
2005
Turku 2011 -säätiö
Turun kaupunki oli hakemassa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja
lanseerasi ensimmäisen, kaikille
avoimen hanke- ja ideahaun
syksyllä 2005.

Urban Nature -hanke
Laadin Luonto / Ympäristö / Taide
-teemaisen hanke -ehdotuksen (Liite 1.) joka tuli hyväksytyksi Turku
palaa -kulttuuripääkaupunki hakemukseen satojen ehdotusten joukosta.
Laadin myös ko. hanketta esittelevän portfolion jonka avulla ryhdyin
etsimään sille toteuttavaa yhteistyötahoa ( Turun taidemuseo, Väinö
Aaltosen museo, Åboa Vetus museo, Turun kesäyliopisto)

2006
Turku 2011 -säätiö
Urban Nature -hanke
Turku palaa -hakemus jätettiin
Suomen Opetusministeriölle
1.3. 2006.
Turku valittiin Suomen ehdokkaaksi
Euroopan kulttuuripääkaupunkikisaan.
Muut hakijat olivat Jyväskylä, Lahti,
Mänttä, Oulu, Rovaniemi ja Tampere.
2007
Turku 2011 -säätiö
Urban Nature -hanke
3

Turku ja Tallinna nimitettiin virallisesti vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi Brysselissä,
EU:n kulttuuriministerineuvoston
toimesta 16.11.2007.

Turun kesäyliopisto päätti ryhtyä
koordinoimaan Urban Nature hanketta.
Ensimmäinen Urban Nature palaveri 8.10. 2007.

Turku 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelman päätavoitteet julkistettiin: hyvinvointi,
kansainvälisyys sekä luova talous ja
kulttuurivienti. Lähtökohtana on
kulttuurin laaja määritelmä, joka tuo
esimerkiksi ruokakulttuuria, liikunta- ja hyvinvointikulttuuria, tiedekulttuuria ja monikulttuuristen kohtaamisten teemaa taiteiden rinnalle.
2008
Turku 2011 -säätiö

Urban Nature -hanke
Virallinen
Urban
Nature
hankehakemus jätetty Turku2011 säätiölle 30.5.2008.

Lokakuussa 2008 Turku 2011 säätiö ilmoitti ettei ole hyväksynyt
Urban Nature -hanketta viralliseen
kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan.
Urban Nature -työryhmä päättää
kokouksessaan 13.10.08 järjestää
seminaarin joka tapauksessa suunnitelmien mukaisesti (alkuperäinen
ajankohta 9. - 10.9.2010.). Rahoitusta päätetään hakea eri tahoilta
syksyn 2008 aikana sekä valmisteluvuodeksi 2009 että seminaarivuodeksi 2010.
Neuvottelut Turku 2011 -säätiön
kanssa Urban Nature -hankeen
mahdollisesta hyväksymisestä sen Ehdotamme Turku 2011 -säätiölle,
ohjelmistoon kuitenkin jatkuvat.
että osana Urban Nature -hanketta,
Mrs Martha Schwartz kutsuttaisiin
tekemään (toteutettava) puistosuunnitelma Turkuun. Kaupunkiin
tulisi jäämään konkreettinen, pysyvä jälki Urban Nature -hankkeesta
ja Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuodesta.
Turun kaupungin Ympäristö- ja
kaavoitusvirasto ilmaisee tukevan4

sa puistosuunnitelman tilaamista
Mrs Martha Schwartzin toimistolta.
MSP -toimisto vahvistaa olevansa
kiinnostunut sekä suunnitteluhankkeesta että Urban Nature seminaarista.
MSP -toimiston kanssa neuvotellaan ensin Turun Puutorin uudistussuunnitelmasta. Alustavien
luonnosten ja laskelmien jälkeen
kohteen suunnitteluun ja etenkin
sen toteutukseen vaadittava budjetti
osoittautuu epärealistiseksi.
Yhdessä Turun kaupungin Ympäristö- ja kaavoitusviraston kanssa
uudeksi MSP -suunnittelukohteeksi valitaan Barkerin puisto
Aurajoen rannalla joka on kipeästi
uudistuksen tarpeessa. Tästä vaihtoehdosta aloitetaan neuvottelut
sekä Turun kaupungin, TURKU
2011-säätiön ja MSP -toimiston
kanssa.
Tutustumiskäynti Haga Hälsoträdgårdenissa Tukholmassa 25.08.08
2009
Turku 2011 -säätiö

Urban Nature -hanke
Urban Nature -hankkeen valmistelut jatkuvat
Yhteydenotot
luennoitsijoihin
Suomessa ja ulkomailla
Barkerin puisto -2011 valmisteleva
tapaaminen 19.10.2009.
Päätös Barkerin puiston uudistussuunnitelman tilaamisesta MSPtoimistolta tehdään.
Mrs Martha Schwartzin edustaja
Lontoosta, Senior Project Manager
Mr. Leighton Pace saapuu Turkuun
24.- 27.11.2009. Tutustuminen
Barkerin puistoon. Tapaamiset
Turku 2011 -säätiön ja Turun kaupungin Ympäristö- ja kaavoitusvi5

raston kanssa.

Turku 2011 -säätiö tekee päätöksen
Urban Nature -hankkeen hyväksymisestä kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan ja sopimus siitä
allekirjoitetaan vuoden 2009 lopussa.
2010
Turku 2011 -säätiö
Tervetuloa mukaan Turku 2011 ohjelmaan
-tiedote
saadaan
5.1.2010.

Laaditan uusi Urban Nature hakemus Turku 2011 -säätiölle
joka sisältää Barkerin puiston uudistussuunnitelman.
Rahoitushakemuksia

Urban Nature -hanke
Urban Nature -seminaarin ja Barkerin puiston uudistussuunnitelman
julkistamistilaisuus pidetään Turussa 23.3.2010. Tilaisuudessa Mrs
Martha Schwartz esittelee Barkerin
puiston uudistussuunnitelman.
Logon, esitteiden ja nettisivujen
suunnittelua. Ennakkoesitteen materiaalin valmistelu suomeksi ja
englanniksi ja Webb-sivujen suunnittelua ja päivitystä.

2011
Turku 2011 -säätiö

Urban Nature -hanke
UN -ohjelman ja työpajojen viimeistelyä
Ohjelmaesite, suunnittelu, painatus
ja postitus, markkinointia, nettisivujen päivitystä, luennoitsijoiden lentojen ja majoitusten järjestelyt, juliste + ohjelmajulkaisun toimittaminen ja painatus, lehdistömateriaali
Urban Nature -seminaari 8.9.9.2011 Turun yliopistolla
työpajat, 8.-9.9.2011
Palautekeskustelut + Loppuraportti
Turku2011 -säätiölle
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2.2

Urban Nature -hankkeen toimijat ja heidän tehtävänsä
Urban Nature -hankkeen keskeisiä toimijoita olivat:
Turun kesäyliopisto, koordinaattori
ideoija ja kuraattori, allekirjoittanut
Turku 2011 -säätiö osarahoittajana sekä laajemman kontekstin ja
statuksen tarjoajana
Urban Nature -ohjelmatyöryhmä
Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto.

2.2.1 Turun kesäyliopisto, koordinaattori
Turun kesäyliopisto vastasi sovitun ohjelman mukaan tapahtuman koordinoinnista ja kaikista käytännön järjestelyistä: tilavarauksista, luvista, kuraattorin, luennoitsijoiden ja työpajojen pitäjien informoinnista ja palkkioista, markkinointimateriaalin kokoamisesta ja levittämisestä, lehtiilmoituksista, tapahtuman tiedotuksesta, materiaalien kääntämisestä englanniksi ja suomeksi, opiskelijoiden ja vapaaehtoisten ohjauksesta, ilmoittautumisjärjestelyistä ja osallistujien informoinnista, osallistumismaksujen
perimisestä ja laskutuksesta, tapahtuman kirjanpidosta sekä tapahtuman
jälkeisestä raportoinnista ja muista mahdollisista käytännön järjestelyistä.
Järjestäjä vastasi työryhmän kokoamisesta ja yhteydenpidosta työryhmän
jäseniin. Koordinaattori ja kuraattori vastasivat yhdessä etukäteen sopien
avustusanomusten laatimisesta hankkeelle sekä neuvotteluista luennoitsijoiden ja työpajojen pitäjien kanssa.
2.2.2 Urban Nature -kuraattori ja ideoija
Olen toiminut Urban Nature -hankkeen ideoijana ja kuraattorina ja sekä
ohjelmatyöryhmän taiteellisena asiantuntijana. Olen omatoimisesti laatinut
tapahtuman monialaisen konseptin ja esitellyt työryhmälle sen keskeiset
teemat ja sisällöt. Kuraattorin tehtäviini prosessin aikana on kuulunut mitä
moninaisempia tehtäviä, muun muassa; taustatietojen hankkiminen seminaarin teemoista, perehtyminen ajankohtaisiin ja mielenkiintoisiin, kaupunkiluontoa ja urbaania maisemaa käsitteleviin ilmiöihin ja inspiroiviin
tekijöihin, tutustuminen nykytaiteen monimuotoisiin käytäntöihin, ympäristö - ja ekotaiteeseen sekä yhteisöllisen ja paikkasidonnaisen taiteen konsepteihin, tutustuminen taiteilijan uudenlaisiin mahdollisuuksiin ja rooleihin suhteessa kaupunki- ja ympäristösuunnitteluun.
Keskeistä taustamateriaalia seminaarin suunnitteluvaiheessa on ollut tämän päivän maisema-arkkitehtuuri. Tärkeimpänä amerikkalainen maisema-arkkitehti ja kuvataiteilija Martha Schwartz jonka ajatukset urbaanin
maiseman ja ympäristön mahdollisuuksista ovat innoittaneet hankkeen
ideointia.
Kuraattorina olen perehtynyt myös kaupunkiluonnon terveyttä edistäviin
vaikutuksiin. Kesällä 2008 tein tutustumismatkan Haga Hälsöträdgårdeniin, Tukholmaan jossa toiminnanjohtaja Yvonne Westerberg esitteli hoitavaa puutarhaa ja sen toimintaa käytännössä.
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Kuraattorina osallistuin kaikkiin tarvittaviin kokouksiin ja neuvotteluihin
eri osapuolten kanssa ja Turku -2011 säätiön koulutustilaisuuksiin. Olen
laatinut Urban Nature -hankkeen sisältöjä esittelevää materiaalia, PowerPoint-esityksiä ja tiedotteita Turku 2011 -säätiölle, tiedotusvälineille ja
muille yhteistyötahoille. Yhdessä koordinaattori Raija Hautaviita vonWeymarnin kanssa olen laatinut seminaaria ja sen teemoja esitteleviä tekstejä, käännöksiä niistä englanniksi ja ruotsiksi, hankehakemuksia budjetteineen Turku -2011säätiölle ja apuraha-anomuksia eri tahoille sekä toimittanut Urban Nature -seminaari julkaisun. Tehtäviini on kuulunut myös
Urban Nature -nettisivujen ylläpito ja päivitys.
2.2.3 Turku 2011 -säätiö
Turku 2011 -säätiö hyväksyi Urban Nature -hankkeen osaksi kulttuuripääkaupunki ohjelmaa ja osallistui siten hankkeen rahoitukseen. Hanke sai
käyttöönsä omat nettisivut http://www.turku2011.fi/urbannature ja se oli
mukana sekä painetuissa, että sähköisissä Turku 2011 -ohjelmakirjoissa.
Hankkeen työntekijöiden oli mahdollista osallistua säätiön järjestämiin
koulutustilaisuuksiin ja hakea säätiön kautta vapaaehtoista työvoimaa. Ilman Turku 2011 -säätiön mukana oloa Barkerin puiston uudistussuunnitelman tilaaminen Mrs Martha Schwartzilta ei olisi ollut mahdollista. Toisaalta säätiö myös esitti toivomuksia hankkeen sisältöihin ja toteutukseen
sekä kontrolloi esittely- ja markkinointimateriaalia. Turku 2011 -säätiön
päätöksenteosta johtuen Urban Nature -seminaarin toteutusajankohtaa siirrettiin vuodelle 2011 ja säätiön toivomuksesta seminaarin esityskieleksi
valittiin englanti. Kaikki hankkeet myös laativat loppuraportin toteutuksestaan Turku 2011 -säätiölle.
2.2.4 Urban Nature -ohjelmatyöryhmä
Urban Nature -hanketta varten perustettu, eri alojen yhdyshenkilöistä
koostunut ohjelmatyöryhmän rooli on antaa tukeaan ja asiantuntemustaan
hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. He kommentoivat ja tekivät ehdotuksia Urban Nature -seminaarin käytännön toteutuksesta, luennoitsijoista
ja teemoista sekä välittivät siitä tietoa omille yhteisöilleen ja verkostoilleen. Ohjelmatyöryhmän jäsenet osallistuivat seminaarin toteutukseen,
Maunu Häyrynen avasi seminaarin ja Pekka Leskinen toimi seminaarin
juontajana. Kaikki jäsenet myös osallistuivat koti- ja ulkomaalaisten luennoitsijoiden ohjaamiseen ja houstaamiseen.
2.2.5 Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto
Maisema-arkkitehti Ritva Nummiora Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirastosta on ollut yksi Urban Nature -ohjelmatyöryhmän jäsen
suunnittelutöiden alusta lähtien. Ilman hänen tukeaan ja vaikutustaan Urban Nature -erillishanke, Mrs Martha Schwartzin Barkerin puiston uudistussuunnitelma ei olisi toteutunut. Barkerin puiston erillishankkeen työnjako on seuraava: Turun kesäyliopisto toimi uudistussuunnitelman tilaajana, Mrs Martha Schwartzin toimisto suunnitelman laatijana, Turku 2011 8

säätiö suunnittelutyön osarahoittajana ja Turun kaupunki ja ympäristö- ja
kaavoitusvirasto suunnitelman toteuttajana.
2.3

Urban Nature -seminaari 8. - 9.9.2011 Turussa, sen tavoitteet ja toteutus
Kansainvälinen ja monialainen Urban Nature -seminaari pidettiin Turussa
8. - 9.9.2011. (Liitteet 2. ja 3.) Seminaarin tavoitteita olivat:
nostaa esiin kaupunkiluonto, viheralueet ja puutarhakulttuuri Turku
2011 -kulttuuripääkaupunki foorumilla
olla solmukohta jossa monialaisesti esitellään ja käsitellään viheralueiden, puistojen ja kaupunkiluonnon merkityksiä ja vaikutuksia
hahmotella nykytaiteen ja maisemasuunnittelun liukuvia rajapintoja
pohtia taiteilijan uusia rooleja esim. osana kaupunki- ja ympäristösuunnittelua
muistaa Turun omia traditioita, kaupunkipuistojen historiaa ja kasvitieteilijöiden perintöä, Elias Tillands, Pietari Kalm ja Andreas
Dahl
esitellä uutta tutkimustietoa kaupunkivihreän vaikutuksista asukkaiden fyysiseen ja psyykkiseen hyvin vointiin ja terveyteen
tuoda esille uusia menetelmiä asukkaiden osallistamiseksi oman
lähiympäristönsä suunnitteluun
Paikka: Turun yliopisto, Luonnontieteiden talot I ja II (T5, T6), Yliopistonmäki
Kohderyhmä: maisema-arkkitehdit, ympäristösuunnittelijat, kaupunki - ja
puutarhasuunnittelijat, viheralan ammattilaiset, taiteilijat, tutkijat, kuntien
virkamiehet, seurakuntien henkilöstö, opettajat ja opiskelijat sekä kaikki
taiteesta, ympäristöstä, maisemasta ja puutarhasta kiinnostuneet

2.3.1 Urban Nature -seminaari ohjelma 8. – 9.9.2011
Kahden päivän aikana Urban Nature -seminaarissa esiintyivät:
maisema-arkkitehti ja nykytaiteilija Martha Schwartz (Lontoo), maisema-arkkitehti Patrick Quist (Malmö), professori Peter Schantz (KeskiRuotsin yliopisto, Natur och Hälsa), Yvonne Westerberg ( Hälsoträdgård,
Tukholma), Open-City johtaja Victoria Thornton (Art in the Open, Lontoo) ja Eelco Hooftman maisema-arkkitehtitoimisto G R O S S . M A X.
(Edinburgh). Seminaarin suomalaiset asiantuntijat olivat: Emeritusprofessori Anto Leikola (Pehr Kalmin merkitys), ylitarkastaja Jukka-Pekka
Flander (Kansallinen kaupunkipuisto konsepti), ekotaiteilija Tuula Nikulainen (Jackie Brookner, Veden Taika -ympäristötaideteos ja vedenpuhdistamo, Salo) taidehistorioitsija Hanna Johansson (Luontofilosofia nykytaiteessa) ja ympäristöpsykologi Marketta Kyttä (pehmo-GIS tutkimusmenetelmä, Aalto yliopisto / TKK).
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Urban Nature -seminaariohjelma 8. - 9. 9.2011 (Liite 2.)
Torstai 8.9.2011
9.15 Ilmoittautuminen
10.00 - 10.15
Avaus, professori Maunu Häyrynen
10.15 – 11.00
The importance of Pehr Kalm (Pehr Kalmin merkitys ja perintö), emeritusprofessori Anto Leikola
11.15 – 12.30
The significance of urban planning on City Trademark (Kaupunkisuunnittelunmerkitys imagolle), maisema-arkkitehti
Patrick Quist, Quist Ab, Malmö
12.30 – 13.30
Lounastauko
13.30 – 14.15
Nature in contemporary art and other cultural paradoxes (Nykytaiteen luonto ja muita kulttuurisia paradokseja), taidehistorioitsija, tutkija Hanna Johansson
14.30 – 15.15
The Magic of Water – biosculpter by Jackie Brookner (Veden taika - Jackie Brooknerin kelluva bioveistos ja lintusaari Halikonlahdella), ekotaiteilija Tuula Nikulainen, Salo
15.15 – 15.45
Kahvitauko
15.45 – 16.30
London´s Art in public realm (Julkinen taide Lontoossa),
Open-City johtaja Victoria Thornton, Hon FRIBA
16.45 – 17.30
Public Realm of the Senses (Aistien maisema-arkkitehtuuri),
johtaja Eelco Hooftman, GROSS.MAX, Edinburgh
19.30 Get Together -iltaohjelma, Aboa Vetus ja Ars Nova –museo
Perjantai 9.9.2011
9.15 Ilmoittautuminen
10 – 10.45
Garden and nature for health and well-being at all stages of
life (Hoitava puutarha ja luonto ihmisen kaikissa ikävaiheissa), Hoitava puutarha-terapian kehittäjä, Yvonne Westerberg, Ergoflora Ab, Tukholma
11.00 – 11.45
Urban Nature, movement and health (Terveyttä ja hyvinvointia vihreästä), professori Peter Schantz, Keski-Ruotsin yliopisto, Tukholma
11.45 – 13.00
Lounastauko
13.00 – 13.45
Urban bliss-green environments as part of a perceived environmental quality, (Urbaani onni – viherympäristö osana
asukkaiden kokemaa elinympäristön laatua) ympäristöpsykologi Marketta Kyttä, Aalto yliopisto
14.00 – 15.00
The Finnish NUP (National Urban Park) Concept and Network (Kansallisen kaupunkipuiston malli ja verkosto Suomessa, ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, Ympäristöministeriö
15.00 – 15.30
Kahvitauko
15.30 – 17.00
The Softer Side of Sustainability, The Role of the Urban
Landscape in Sustainability, (Pehmeämpää kestävyyttä, urbaani maisema kestävän kehityksen edistäjänä), Maisemaarkkitehti Martha Schwartz, DSc Hon RDI RLA ASLA
FRIBA, Lontoo
17.00 – 17.15
Päätössanat, kuraattori Armi Laukia
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2.3.2 Urban Nature -työpajat (Liite 2.)
Urban Nature -seminaarin yhteydessä järjestettiin kaksi työpajaa:
Puutarhan ja luonnon merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille
elämän kaikissa vaiheissa / Garden and nature for health and wellbeing at all stages of life 6. – 7. syyskuuta 2011, Yvonne Westerberg, Turussa
Pehr Kalmin kasviperintö, 10.–11.9.2011, Reetta Pihlajavirta, Pukkilan kartanomuseossa
2.4

Urban Nature -erillishanke Barkerinpuisto
Yksi Turun kaupungin, Turku 2011 -säätiön ja Urban Nature -hankkeen
yhteisistä toivomuksista oli saada kulttuurikaupunkivuoden aikana jotakin
pysyvää näkyviin Turun kaupunkikuvaan. Vuonna 2008 tekemäämme,
lopulliseen hankehakemukseen sisältyi myös ehdotus Barkerinpuiston uudistussuunnitelman tilaamisesta Mrs Martha Schwartzin toimistolta. Turku
2011 -säätiö hyväksyi ehdotuksemme ja myönsi rahoitusta suunnittelutyölle. Näin Turun kaupunki sai puistosuunnitelman suoraan maailman
huipulta ilmaiseksi! Erillishankkeen neuvottelut Martha Schwartzin toimiston ja Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston kanssa alkoivat.

Kuva 1.

Barkerinpuisto lintuperspektiivistä, Turun kaupungin arkisto

1970 – rakennettu Barkerinpuisto (Kuva 1.) on jo pitkään ollut kipeästi
uudistuksen tarpeessa, osa kasveista ja etenkin vanha betonimuuri ovat
huonokuntoisia. Vaikka Barkerinpuisto sijaitsee Turun keskeisellä virkistysreitillä se on suhteellisen vähän käytössä. Puisto ei vehreydestään ja
kasvilajirunsaudestaan huolimatta ole houkutteleva oleskelupaikka eivätkä
puiston toiminnot täytä tämän päivän vaatimuksia.
Barkerinpuiston uudistussuunnitelma valmistui maaliskuussa 2010 ja Mrs
Matha Schwartz saapui henkilökohtaisesti esittelemään sitä sekä Turun
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kaupungin virkamiehille että suurelle yleisölle Turku 2011-säätiön järjestämässä tiedotustilaisuudessa 23.3.2010. Puiston luonnoksia on käsitelty
Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa ja kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa. Suunnitelman toteuttaminen vaatii vielä Turun kaupunginhallituksen päätöksen sekä huomattavia taloudellisia resursseja. Tällä hetkellä
rakentamispäätös on tehty suunnitelmaan sisältyvästä lasten leikkipuistosta jonka rakennustyöt aloitetaan keväällä 2012.
http://www.turku2011.fi/martha-schwartz-barkerinpuisto
3.4.1 Barkerinpuiston taustaa ja historiaa

Kuva 2.

Puiston tontilla olleet Barkerin tehdasrakennukset purettiin 1970- luvun alussa vastalauseista huolimatta, Turun kaupungin arkisto

”Aurajoen alajuoksun läntisellä rannalla sijainneen Barkerintehtaan (Kuva 2.) entiselle tontille ryhdyttiin vuonna 1973 rakentamaan puistoa Matti
Sauramon suunnitelman pohjalta. Puiston perustamistyöt tehtiin hyvin pitkälti käsityönä. Töihin osallistui toistakymmentä puistotyöntekijää. Tämä
merkitsi puistorakentamisen yhden aikakauden päätymistä, sillä seuraavat
suurhankkeet tehtiin huomattavasti pienemmällä työntekijämäärällä ja
koneita apuna käyttämällä. Puiston kasvillisuus on hyvin pitkälti 1970luvulla istutettu. Vain muutama vanha lehmus ja jalavaovat muistona vanhan Barkerintehtaan pihapiiristä. Puiston kasvillisuuteen kuuluu yli kolmekymmentä puuvartista kasvia, joiden joukossa mm. kiiltotuomi, persiankeltaruusu, valamonruusu, kultasade ja kartiojalava. Puistossa on myös
ryhmäruusumaa ja monilajinen perennaryhmä. Barkerinpuiston keskellä
on pieni leikkikenttä varusteineen. Aivan leikkikentän viereen pystytettiin
vuonna 1987 kuvanveistäjä Kari Juvan suunnittelema patsas; ”Turku työllä rakennetaan”. Puistosta avautuvat hyvät näköalat Aurajoelle. Barkerinpuisto tarjoaakin puistossa kulkijalle viihtyisän ympäristön Aurajokirannassa tapahtuvan kaupunkielämän seuraamiselle. Puiston pinta-ala on
1.1 hehtaaria. Hoitoluokka on A2.” (Leino J. 2011.)
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2.4.2 Martha Schwartz Partners Barker Park -masterplan
Barkerinpuisto on noin 8 000 neliömetrin suuruinen puistoalue Aurajoen
länsirannalla. Tällä hetkellä puistossa on lasten leikkialue ja normaalit viheristutukset. Martha Schwartzin suunnitelmien mukaan puistolle luodaan
uusi ilme ja identiteetti (Kuva 3.). Tavoitteena on saada puisto ympärivuotiseen käyttöön ja osaksi Aurajokivarren merkittävää ympäristötaideketjua. (Malila S. 2010.)

Kuva 3.

3

Barker Park Master Plan, Martha Schwartz Partners, 2010

MAISEMA JA TAIDE KOHTAAVAT
”Alussa oli puutarha, Eedenin puutarha. Paratiisi maan päällä josta mies
ja nainen karkotettiin. Puutarha on aina ollut ihanteellinen paikka johon
ihminen on sijoittanut utopioitaan, keräten kaikkea parasta, kaikki parhaat luomuksena ja suunnitelmansa luodakseen vision paratiisista. Olipa
puutarha omistettu pyhälle, vallalle, muistoille tai fantasialle, puutarha on
aina kulttuurin ja taiteen paikka par exellence.” (de Charmant A.1997.
Käännös AL.)
Esittelen tässä luvussa taustaa omalle ajattelulleni ja näkemyksilleni maiseman ja taiteen kohtaamisesta. Esittelen lyhyesti maa- ja ympäristötaiteen
traditioita 1960 -luvulta tähän päivään ja sitä kehityskulkua jossa luonto ja
maisema ovat nousseet nykytaiteen keskeisiksi aiheiksi ja julkinen tila taiteen tekemisen ja esittämisen foorumiksi. Tämän päivän kulttuuri on pirstaloitunut ja taide sen vuoksi monimuotoistunut. (Andrews M. 2006.) Enää
ei voida puhua yhdestä, kaikille yhteisestä taiteesta tai taidenäkemyksestä.
Tämä luku taustoittaa sitä taideteoreettista viitekehystä ja näkökulmaa josta käsin itse lähestyn maisemasuunnittelua ja viheralaa. Pidän tärkeänä valaista niitä taidesuuntauksia ja käsitteitä sekä niitä keskeisiä taiteilijoita ja
heidän teoksiaan jotka ovat vaikuttaneet Urban Nature -konseptin muodostumiseen.
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Maisema-arkkitehtuurin, nykytaiteen ja kaupunkisuunnittelun uudet ilmiöt
kietoutuvat tänä päivänä mielenkiintoisella tavalla toisiinsa. (Andrews M.
2006.) Taiteen ja luonnon ja maiseman kohtaaminen ovat niitä teemoja
joista Urban Nature -idea sai alkunsa.

Kuva 4.

Maisema kankaalla, Carl-Erik Ström (postikortti)

Monissa Euroopan maissa (mm. Ranska, Englanti, Hollanti, Ruotsi), Japanista puhumattakaan, on pitkät perinteet puutarhakulttuurin alalla ja niissä
puutarhataide on aivan toisella tavalla noteerattua ja arvostettua kuin
Suomessa. Puutarhataiteen kohteet, yksityiset puutarhat tai julkiset puistot
ovat suosittuja nähtävyyksiä, maisema- ja puutarhasuunnittelijat oman
alansa arvostettuja ammattilaisia. Uutta puutarhataidetta esitellään erilaisissa tapahtumissa ja teema-festivaaleilla.
Luonto, puutarha ja maisema ovat monin tavoin kytkeytyneet taiteeseen
kautta historian, seinämaalauksista moderniin maalaustaiteeseen, rituaalipaikoista ja monumenteista ympäristötaiteeseen. Maisema synnyttää taidetta ja taide vaikuttaa tapaamme nähdä maisema. Samalla tavalla kuin
arkkitehdit, maisemasuunnittelijatkin ovat luovan alan ammattilaisia
suunnitellessaan julkisia tiloja ja ympäristöjä. Työssä tarvitaan visuaalista
osaamista, estetiikan ja tilan tajua, värisilmää ja maiseman kulttuuristen
merkitysten ymmärtämistä - insinööritaitojen ja kasvituntemuksen lisäksi.
Urban Nature -seminaarin taustatyössä mielenkiintoisinta olikin tehdä
eräänlaista liukuvaa ajatuksellista liikettä puutarhan ja taiteen käsitteiden
välillä, puutarhan ja taiteen sekoittuessa maisemaksi. Nykyajan maisemaarkkitehtuurin, maa- ja puutarhataiteen välillä ei mielestäni ole niin korkeita raja-aitoja kuin sovinnaisesti ajateltuna mielletään. Ne ovat kuin eri
Layereitä samassa Wector tiedostossa, erillisiä, mutta ne voi halutessaan
nähdä samanaikaisesti (Kuva 4.).
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3.1

1960-luku
Taiteilijat alkoivat 1960 -luvulla etsiytyä pois perinteisistä taiteen esittämispaikoista, museoista ja kaupallisista gallerioista. Monia taiteen traditioita, perinteisiä arvoja ja käytäntöjä, kuten esteettisyys, pysyvyys ja kaupallinen vaihtoarvo, haluttiin kyseenalaistaa. 60 -luvun taiteen ilmiöitä
olivat mm. happeningit, pop-taide, käsitetaide ja minimalismi. Taiteen siirtyessä ulos gallerioista ja museoista, teosten sisällölliset ominaisuudet
nousivat aiempaa tärkeämmiksi ja luonnonympäristöt ja maisema monien
taiteilijoiden aiheiksi.
Amerikkalainen Alan Sonfist on ympäristö- ja maisemataiteen pioneeri.
Vuonna 1965 hän rakensi New Yorkin Manhattanilta löytämälleen joutomaalle kappaleen metsää. Time Landscape sijaitsee kaupungin omistamalla maalla West Houston Street ja LaGuardia Placen risteyksessä, Greenwich Villagessä. (kuvat 5. ja 6.) New Yorkin kaupunki vastaa puiston ylläpidosta. Time Lanscape on aidattu, kooltaan 14x16 metrinen alue, jossa
kasvaa laaja valikoima puita ja pensaita. Siellä kasvaa muun muassa seetriä, tammia, saarnia, jalavia, sassafras-, ambra- ja tulppaanipuita, pähkinäja kirsikkapuita, kanukka- ja heisipensaita, astereita, orvokkeja ja villiviiniä ja tietysti myös rikkaruohoja ja heiniä. (Time Landscape. 2000.)
Sonfist halusi tehdä elävän muistomerkin sille alkuperäiselle metsälle joka
kerran peitti Manhattanin saarta. (Sonfist A. 2011.)
”Tarkoituksena oli rakentaa metsän fragmentti, pystyttää ”Luonto Teatteri” johon eläimet sitten saivat tulla esiintyjiksi – lintujen emigraatio ainakin tulee olemaan aivan erityinen tapahtuma.” (Sonfist A. 2004.)

Kuva 5.

Time Landscape (Sonfist A. 2006. Green museum.)
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Kuva 6.

Time Landscape (Dubé B. 2006.)

Yksi nykytaiteen uusista käsitteistä eli maataide (engl. käytetään sekä
Land Art että Earth Art), otettiin käyttöön 1960 –luvun lopulla. Teokset
siirtyivät luontoon ja ne myös valmistettiin luonnossa, luonnon elementeistä, vedestä, maasta, kivistä, kasveista ja kaikesta lähiympäristöstä löytyvästä. Sen ajan maataideteokset sijaitsivat usein kaukana, yleisön oli lähes mahdotonta päästä niitä katsomaan ja ne olivat mittasuhteiltaan valtavia. Keskeisiä maataiteen edelläkävijöitä olivat esim. amerikkalaiset taiteilijat Michael Heizer ja Robert Smithson. (Ympäristötaiteen historiaa, n.d.)
Michael Heizerin Double Negative (kuvat 7. ja 8.) oli ensimmäisiä, varsinaisia maataideteoksia. Se syntyi maa-ainesta kaivamalla ja siirtämällä
Mormon Mesan rotkon reunamille, Nevadan autiomaahan (kuva 9.) vuosina 1969 - 1970. Teos muodostui kahdesta, 15 metriä syvästä, 10 metriä leveästä ja noin puoli kilometriä pitkästä suorakaiteen muotoisesta kaivannosta. Tässä tapauksessa taiteilija ei ole lisännyt mitään maisemaan vaan
poistanut (maa-ainesta) ja on näin ollen saanut aikaan tyhjän tilan tai ”negatiivisen” maiseman. (Double Negative, n.d. Nick Tarasen. Viitattu
26.12.2011)
”Pyhiinvaeltajia” eri puolilta maailmaa vierailee autiomaassa Double Negative teosta katsomassa. Yli neljänkymmenen vuoden aikana kaivantojen
hiekkakiviset seinämät ovat rapistuneet ja rapautuneet eroosion vaikutuksesta. Teos on Los Angelesin nykytaiteen museon (The Museum of Contemporary Art, Los Angeles) omistuksessa ja taiteilijan omasta toivomuksesta kaivanto on jätetty luonnonvoimien armoille eikä sitä ryhdytä konservoimaan. (Peterson K. 2008.)
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"There is nothing there, yet it is still a sculpture." (Heizer M. Nick Tarasen n.d.)

Kuva 7.

Double Negative (Clarke A.. 2006.)

Kuva 8.

Double Negative (Venner P. n.d.)

Kuva 9.

Mormon Mesan autiomaa, kartta (Tarasen N. n.d.)

Robert Smithsonin teos Spiral Jetty (kuva 10.) on spiraalille kiertyvä
maavalli syrjäisen Utahin Ison Suolajärven rantavedessä. Massiivinen
maavalli rakennettiin paikan päältä löydetystä, mustasta basalttikivestä ja
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muusta maa-aineksesta. Teoksella on pituutta noin 500 metriä ja leveyttä 5
metriä. Spiral Jetty valmistui vuonna 1970 ja siitä on muodostunut ehkä
maailman kuuluisin maa- ja maisemataiteen ikoni. (Sebastian N. 2008.)

Kuva 10.

Spiral Jetty (Jardin X. n.d.)

Kuva 11.

Versaillesin puutarha (Wang A. n.d. TrekEarth.)

Valmistumisensa jälkeen Spiral Jetty oli pitkään veden peitossa ja spiraalin muodon saattoi juuri ja juuri hahmottaa vedenpinnan alla. Salt Lake
järven pinnankorkeus vaihtelee jatkuvasti. Vuonna 2000 vesi alkoi taas
laskea ja Spiral Jetty on tullut jälleen näkyviin, vierailijat voivat jopa kävellä renkaiden väleissä. (Spiral Jetty Experineced Explained.n.d.)
Spiraali muoto ilmenee luonnossa, muun muassa vesipyörteissä, ilmavirtauksissa, tähtisumuissa, simpukoissa, kukissa ja muissa kasveissa. Spiraa18

lin muoto toistuu niin varhaisimmissa puutarhoissa ja rituaalipaikoissa (jatulintarhat, labyrintit), renessanssi- ja barokkiajan muotopuutarhoissa
(Kuva 11.) kuin nykyajan ympäristötaiteessakin.
“I like landscapes that suggest prehistory. As an artist it is interesting to
take on the persona of a geological agent and actually become part of that
process rather than overcome it." (Smithson R. 2004)
3.2

1970-luku
Massiivisten maataideteosten rinnalle syntyi uudenlaisia teoksia kun tekijät toivat näkyviin oman henkilökohtaisen kokemuksensa ja jälkensä paikkaan ja maisemaan. Teokset liittyivät enemmän taiteilijan olemassaoloon
ja toimintaan tietyssä paikassa sekä havaintoihin luonnonkierrosta, ajan
kulumisesta ja luonnonilmiöistä.
Englantilainen Richard Long tekee taidetta kävelemällä ja rakentamalla
yksinkertaisia jälkiä maisemaan. Usein hän määrittelee tietyn reitin kartalta etukäteen ja kävelee sen maastossa, samalla merkitsemällä sen esimerkiksi kivillä maisemaan. Tällaisia teoksia Long on tehnyt eri puolilla maailmaa, Skotlannin nummilla ja Himalajan vuoristossa (kuvat 12. ja 13.),
Mongoliassa, Boliviassa ja Saharan autiomaassa. Hän käyttää teoksissaan
usein geometrisia muotoja, suoria viivoja, ympyröitä, spiraaleja (Wikipedia.2011.) ja ne syntyvät luonnossa ilman yleisöä. Long valokuvaa kävelyn jäjet ja luonnonmateriaaleista järjestämänsä muodot maisemassa.
Näyttelyissä valokuvien lisäksi on esillä luonnonmateriaaleista rakennettuja installaatioita ja veistoksia.

Kuva 12.

Richard Long, Walking a line in the Peru, 1972, ( Long R. Sculpters. n. d.)
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Kuva 13.

Richard Long, A line in Scotland, 1981 ( Long R. Sculpters. n. d.)

“Art about mobility, lightness and freedom. Simple creative acts of walking and marking about place, locality, time, distance and measurement.
Works using raw materials and my human scale in the reality of landscapes.” (Long R. n.d.)

Kuva 14.

Nazcan autiomaa, colibri (Wikipedia. 2005. Nazcan linjat.)

Mitä enemmän maa- ja ympäristötaiteeseen perehtyy sitä enemmän siinä
näkee kytkentöjä muinaisiin kulttuureihin. Joistakin Richard Longin teoksista tulevat mieleen ns. Nazcan viivat. Ne ovat muinaisten intiaanien
Nazcan autiomaahan tekemiä suuria kuvioita. Kuviot on tehty tummia pintakiviä siirtelemällä, jolloin niiden alla oleva vaalea maa on paljastunut.
Suurimmat kuviot ovat geometrisia: epäsuunnikkaita, kolmioita, suorakaiteita, spiraaleja ja murtoviivoja. Eläintä esittäviä ovat mm. kolibri (Kuva
14.), valas, kondori, papukaija, fregattilintu, hämähäkki, kettu, apina, lisko, koira ja ihmistä "astronautti". Kasveja ja kukkia esiintyy myös. Esimerkiksi kondori-kuvio on 148 metriä pitkä ja kolibrikin nokasta pyrstöön
80 m pituinen. Linjat lienee tehty vuosien 200 eaa. ja 600 jaa. välillä. (Wikipedia. 2011. Nazcan linjat.)
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Yksi 1970-luvun lopun häikäisevimpiä maataideteoksia on The Lightning
Field. Amerikkalainen nykytaiteen säätiö, Dia Art Foundation tilasi teoksen kuvanveistäjä Walter De Marialta ja se myös vastaa teoksen ylläpidosta. The Lightning Field (Kuva 15.) sijaitsee New Mexicon autiomaassa, alueella jossa ilmenee eniten salamointia maailmassa. Teos, joka koostuu 400:sta maahan pultatusta teräsputkesta, on eräänlainen “salamasieppari”. Putket vetävät salamoita puoleensa. Teosta pääsee katsomaan, kokemaan vain varaamalla ajan etukäteen ja vierailija yöpyy teoksen luona
olevassa pienessä, ukkoselta suojatussa rakennuksessa. (De Maria W. Dia
Art Foundation. 1995 - 2011.)

Kuva 15.

Walter De Maria, The Lightning Field, 1974 - 77, New Mexico, (C4 Contemporary Art. n.d. JWD.)

1970-luvun alussa sekä performanssi että maataide rantautuivat myös
Suomeen. Taiteilija Ilkka-Juhani Takalo-Eskola teki omien sanojensa
mukaan ”metsäteatteria” (Takalo-Eskola I-J. n.d.) ja otti performanssitaideryhmineen (Kuvat 15. ja 16.) ensimmäisenä ”suomalaisen metsän taidetilakseen” (YTS. Ympäristötaiteen historiaa, n.d.)
Suomalaisen käsitetaiteen uranuurtaja, emeritusprofessori Lauri Anttila
puolestaan lähestyy luontoa ja maisemaa ihmetellen, havainnoiden ja dokumentoiden (Kuva 17.).”Tiedemiehentäsmällisyydellä” (YTS. Ympäristötaiteen historiaa, n.d.) hän tutkii luonnonilmiöitä, lämpötiloja, valoa,
maisemaa. Hän tekee vaellusretkiä niin kaupunkiympäristöissä kuin metsissä ja vuoristoissakin. Yhtä intensiivisesti hän saattaa kiinnostua valokuvaamaan elohopean liikettä lämpömittarissa kuin tähtiä yötaivaalla. Anttilan teokset kommentoivat usein tieteen tekijöitä ja heidän saavutuksiaan
sekä taidehistoriaa, erityisesti saksalaisia maisemamaalareita. Anttilan
näyttelyt ovat usein installaatioita jotka koostuvat valokuvista, piirroksista,
teksteistä ja esineistä.
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Kuva 16.

Olympian pyhät pensaat. Heli Pollari, Ilkka Juhani Takalo-Eskola ja Antero
Kare, Lohjalla olympiakisojen innoittamana 1972, ( Halmetoja H. 2010.)

Kuva 17.

Takalo-Eskolan metsäperformanssi (Hartemaa E. n.d.)

Kuva 18.

Lauri Anttila, Pudotuksia, 1982 (Synnyt - Nykytaiteen lähteitä. 1889. s.106)
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3.3

1980-luku
”Taidepolitiikka muuttui, kulttuuri demokratisoitui ja teoksia haluttiin
tehdä sinne missä ihmisetkin ovat, yhteiseen julkiseen tilaan. Teokset tehtiin yhä useammin rakennettuun ympäristöön, rakentamista odottaville tai
vahingossa tyhjiksi jääneille alueille, mutta myös keskelle vilkkainta liikennettä.” (YTS. Ympäristötaiteen historiaa, n.d.)
Amerikkalainen, ympäristö- ja käsitetaiteen pioneeri Agnes Denes toteutti
ehkä kuuluisimman teoksensa "Wheatfield - A Confrontation” vuonna
1982 (Kuva 19.). Hän istutti puolitoistahehtaarisen vehnäpellon rakentamattomalle tontille Manhattanilla. (Denes A. 2010. Green Museum.) vapaaehtoisten avustuksella Denes poisti alueen pohjamaan, toi tilalle uutta
kasvualustaa ja kylvi vehnän. Kastelujärjestelmä huolehti kasvun tasaisuudesta ja neljän kuukauden jälkeen Denes korjasi satoa. Kun vehnänyvät
syötettiin New Yorkin poliisiosaston hevosille, oli saatu aikaan luonnollinen kiertokulku. (Denes A. n.d.)

Kuva 19.

Agnes Denes, "Wheatfield - A Confrontation", Battery Park Landfill, New
York, 1982, (Brindley J. 2011.)

Samana vuonna, 1982 saksalainen taiteilija, pedagogi ja kulttihahmoksi
noussut Joseph Beuys toteutti maataideteoksensa "7000 Eichen - Stadtverwaldung statt Satdt-verwaltung" eli 7000 tammea - kaupungin metsittäminen kaupungin hallinnoinnin sijaan (Kuvat 20. ja 21.). Beuysin teos
oli osa Dokumenta 7 -nykytaidetapahtumaa, Kasselissa, Saksassa. Joseph
Beuysin visio yhdistää taide, sosiaalinen toiminta, ekologinen filosofia ja
yhteiskunnallinen ajattelu, oli jotakin muuta kuin siihenastiset ekologisen
ja maataiteen käytännöt. Beuys lanseerasi jo 1960-luvulla käsitteen Yhteiskunnallinen kuvanveisto (saks. Die Soziale Plastik). (Beuys J. n.d.)
“…the most important thing is to organize, and now appears the idea of
organization as the idea of sculpture, as the idea of design, as the idea of
molding and sculpturing the society … how we mold and shape the world
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in which we live: Sculpture as an evolutionary process; everyone is an artist." (Beuys J. Notes for Discussion)
7000 tammea -teoksen valmistaminen kesti viisi vuotta, puita istutettiin
Kasselin kaupunkiin ja sen ympäristöön. Työhön osallistui lukuisa määrä
vapaaehtoisia. Jokaisen puun viereen istutettiin basalttikivipaasi. Beuysin
ajatus oli tuoda näkyviin näiden kahden luonnonelementin jatkuvasti
muuttuvat suhteet, puun kasvaessa kiven koko ei muutu. (Beuys J. Cooke
L. 1995 - 2011 Dia Art Foundation.)

Kuva 20.

Joseph Beuys istuttamassa ensimmäistä tammea, 1982, Kassel (Beuys J. n.d.)

Kuva 21.

Beuysin puurivistö kivipaasineen vuonna 2010 (7000 tammea. 2010.)

“Thus, 7000 Oaks is a sculpture referring to peoples' life, to their everyday work. That is my concept of art which I call the extended concept or
art of the social sculpture.
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I think the tree is an element of regeneration which in itself is a concept of
time. The oak is especially so because it is a slowly growing tree with a
kind of really solid heartwood. It has always been a form of sculpture, a
symbol for this planet.
My point with these seven thousand trees was that each would be a monument, consisting of a living part, the living tree, changing all the time,
and a crystalline mass (basalt stone), maintaining its shape, size, and
weight. This stone can be transformed only by taking from it, when a piece
splinters off, say, never by growing. By placing these two objects side by
side, the proportionality of the monument's two parts will never be the
same.” (Beuys J. Cooke L. 1995 - 2011 Dia Art Foundation.)

Kuva 22.

Wolfgang Laib, hasselpähkinän siitepöly, 1986 (Synnyt - Nykytaiteen lähteitä. 1889. s. 76.)

Helsingissä vuonna 1983 järjestetty nykytaiteen näyttely, Ars 83 vaikutti
ratkaisevalla tavalla omiin taidekäsityksiini. Silloin näin ensimmäisen kerran muun muassa Richard Longin ja saksalaisen Wolfgang Laibin teoksia
(Kuva 22.) ja kiinnostukseni maa- ja ympäristötaiteeseen heräsi.
3.4

1990-luku
Taiteen muodot ja käytännöt muuttuvat ja laajentuvat koko ajan, taidetta
tehdään ja esitetään mitä moninaisimmissa ympäristöissä, kaupunkien jättömailla, kaduilla, puistoissa, kauppakeskuksissa, konttoreissa ja toimistoissa. Taidetta voi löytää lyhtypylvään ympäriltä, viemärikansista, muuntajien seinäpinnoista, valotauluilta, busseista, tienvarsilta ja liikenneympyröistä. Julkinen tila on muuttunut taiteen tilaksi ja ympäristötaide on lähentynyt maisemasuunnittelua. (Andrews M. 2006.)

3.5

2000-luvun alku
”Yhteisötaide nostaa esiin ihmiset ja vuorovaikutussuhteet; toiminnan tiivistyminen fyysiseksi taideteokseksi ei ole enää itsestään selvä taiteen ta25

voite. Taiteilijalähtöiset hankkeet ovat usein tilapäisiä ja lyhytkestoisia tapahtumia ja prosesseja. Ympäristötaideteokset kuuluvat yhä useammin
museoiden ja kuntien kulttuuri- ja taidetoimien ohjelmaan, ne toteutuvat
sekä näyttelyinä ja tapahtumina että pysyvinä teoksina. Pysyviä teoksia
syntyy erityisesti noudatettaessa prosenttiperiaatetta: rakennusbudjetista
vähintään 1% varataan taiteelle, joka suunnitellaan tiettyyn kohteeseen.”
(YTS. Ympäristötaiteen historiaa, n.d.)
Katso luku 4.4 Jackie Brookner.
3.6

2010-luvulla
Maataiteen sijaan puhutaan mieluummin paikkasidonnaisesta taiteesta.
Voimakas, ekologisen tietoisuuden lisääntyminen, huoli ilmastomuutoksesta ja ympäristökysymyksistä on synnyttänyt muun muassa sellaisia ilmiöitä kuin Guerrilla gardeners ja city-viljely (Kuva 23.). Guerilla gardeners (guerillagardening. n.d.) alkoi yhden miehen toimintana, lontoolainen Richerd Reynolds ryhtyi istuttamaan kasveja ja kylvämään siemeniä omin lupinensa kaupunkiympäristöön. Tämä ns. ”palstanvaltaus”
on levinnyt nopeasti sosiaalisen median välityksellä yhteisölliseksi, maailmanlaajuiseksi ”protestiliikkeeksi”.

Kuva 23.

Guerilla Gardeners, (HS. Koti & Tyyli. 2008)

Myös ns. city-viljely on lisääntymässä Suomessakin (Kuvat 24. - 26.). Joko yksittäiset ihmiset tai yhteisöt, esim. taiteilijaryhmät istuttavat omatoimisesti kasveja tai kylvävät kasvien siemeniä erilaisiin paikkoihin kaupungeissa. Kasveille pyritään ikään kuin valtaamaan lisää elintilaa muuten
kivisessä miljöössä. Talojen piha-alueille ja kattoterasseille on perustettu
puutarhoja, hyötykasveja viljellään säkeissä ja laareissa. Kasvi- ja puutarhateokset elävöittävät kaupunkien joutomaita tai ankeaksi koettuja ympä26

ristöjä (Dodo ry. 2011). Ja ne myös herättävät kysymyksiä siitä minkälaista ympäristöä haluamme. Voiko tällaista ”kansalaistoimintaa” kutsua taiteeksi? Nykytaidekin pyrkii jatkuvasti myös valtaamaan uusia alueita ja
laajentamaan omia käytäntöjään. Ainakin näiden liikkeiden toiminnassa
voi nähdä Joseph Beuysin yhteiskunnallisen kuvanveiston siemenen ajatuksen itämässä.

Kuva 24.

Cityviljelyä Helsingin kalasatamassa, 2011 (kalasatama. 2011.)

Kuva 25.

Cityviljelyä Helsingin kalasatamassa, 2011 (kalasatama. 2011.)

”Dodo ry saa Helsingin ympäristöpalkinnon. Tämän vuoden teemana oli
ruoka.” (Helsingin Uutiset. 2011)
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Kuva 26.

kaupunkiviljely, Keski-Pasila, Helsinki, 2011 (keski-pasila. 2011.)

Yhteisöllisen taiteen keinoin saadaan yhä enemmän tavallisia ihmisiä ja
kaupunkilaisia toimimaan aktiivisesti oman ympäristönsä hyväksi ja osallistumaan sen suunnitteluun.
Uudenlaisesta asenteesta ja lähestymisestä maisemaa ja maisemaarkkitehtuuria kohtaan kertoo mielestäni alan opiskelijoiden kiinnostus
hankkiutua kehitysmaihin tai suurien kaupunkien slummialueille harjoitteluun ja ympäristöprojekteihin. (Kuva 27.) Tällaisissa kohteissa maisemaprojektit nimenomaan pyrkivät osallistamaan paikallisia oman ympäristönsä muokkaamiseen ja kohentamiseen ekologisin keinoin.

Kuva 27.

Maisema-arkkitehti Brasiliassa, 2010 (Larjosto V. 2010.)
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3.7

Turku 2011 / Flux Aura -ympäristötaideprojekti
2010-luvun taiteen monimuotoista luonnetta heijastaa hyvin mm. Turussa
kesällä 2011 toteutettu, kansainvälinen Flux Aura –ympäristötaidetapahtuma. Sen aikana toteutettiin 12 erilaista nykytaideteosta Aurajokeen,
sen rannoille ja lähiympäristöön. Kaupunkitila toimi näyttämönä ja esillä
oli mm. taiteellisia perhospönttöjä, ympäristön visuaalista akupunktiota,
valoa heijastavia kivenlohkareita sekä mammuttinen päivänkakkaraveistos. Aurajoessa kelluvat jättiläishaahkat halusivat kommentoida Itämeren tilaa, Tuomiokirkkosillan alla välkkyvät valo-oliot ja merenkulun tapoja pohtivat Motiivilaivat. Perhospuutarha joka kasvoi yliopistonmäelle.
Teoksia oli koettavana myös busseissa, katukivissä ja -valaisimissa.
(Flux Aura. 2011)

4

MAISEMA JA TAIDE URBAN NATURE -SEMINAARISSA
Tässä luvussa esittelen sitä millä tavalla maiseman ja nykytaiteen kohtaaminen toteutui Urban Nature -seminaarissa. Näiden teemojen keskeisiä
esiintyjiä seminaarissa olivat maisema-arkkitehdit Martha Schwartz ja
Eelco Hooftman, taidehistorioitsija Hanna Johansson sekä ekotaiteilija
Jackie Brookner. Aluksi esittelen lyhyesti tanskalaisen maisemaarkkitehdin C. Th. Sörensenin ajattelua puutarhan, maisemasuunnittelun
ja taiteen keskinäisestä yhteydestä.

4.1

C. Th. Sörensenin perintö: Maisemasuunnittelu itseilmaisun muotona
HAMK / Lepaa / Outi Tahvosen puutarhataiteen historian kurssilla, vuonna 2008 kiinnostuin erityisesti tanskalaisen maisema-arkkitehdin, Carl
Theodor Sörensenin (v.1893 - 1979) ajattelusta ja maisemasuunnitelmista.
Sörensen näki maisema- ja puutarhasuunnittelun yhtenä itseilmaisun ja taiteen muotona ja koki itsekin olevansa taiteilija. Sörensen ymmärsi maiseman ja puutarhan elävänä tilateoksena, tilataiteena. Ympäristö- tai maataiteen käsitteitä ei silloin vielä tunnettu. Hän oli jopa sitä mieltä, että maisemasuunnittelua ja puutarhataidetta opettaa taidekouluissa. Hän kirjoitti
aiheesta manifestin: The Origin of Garden Art, vuonna1963.
C.Th. Sörensen oli kasvien ja maisemasuunnittelun lisäksi kiinnostunut
monista eri elämänalueista, muun muassa filosofiasta ja taiteesta sekä yhteiskunnallisista ja pedagogisista kysymyksistä. Modernismin aatteen mukaisesti Sörensen suunnitteli uransa aikana sekä vaatimattomia puistoja
uusien lähiöiden asukkaille, että designpuutarhoja varakkaille yksityisasiakkaille. Esteettisten ja muotokysymysten lisäksi yhtenä hänen työnsä tärkeänä lähtökohtana oli humanismi ja inhimillisyys. Sanotaan, että hänen
työnsä, vaikka olivatkin muodoltaan tiukkoja ja säntillisiä olivat silti aina
ihmisen mittakaavassa.

29

Kuva 28.

Kuva 29.

Arne Jacobsen, Flemming Lassen: House of the Future, 1929 (Fremtidens
hus. n.d.)

C. Th. Sörensenin suunnittelema yksityispiha, (Buhler K-D. 2011.)

Sörensen seurasi aktiivisesti oman aikansa modernistista maalaus- ja ku
vanveistotaidetta. Erityisesti häntä inspiroivat futurismin ja konstruktivismin estetiikka ja hän käytti suunnitelmissaan tyypillisiä spiraaleja ja ovaaleja muotoja (Kuva 28. ja 29.). On sinänsä hämmästyttävää että, Sörensen
30

näki juuri maiseman sopivaksi ilmaisuvälineeksi modernististen taidesuuntauksien hyvin dynaamisille ja futuristisille ajatuksille.
Sörensen tuntui olevan monessa mielessä aikaansa edellä, hän halusi
suunnitella maisemia jotka kutsuisivat ja houkuttelisivat niiden käyttäjiä
luovaan osallistumiseen mutta, että ne siitä huolimatta säilyttäisivät taiteellisen integriteettinsä! Sörensenin suuruus ja merkittävyys piileekin juuri hänen kyvyssään yhdistää taide, käytännöllisyys ja traditio. (Andersson
S-I. & Høyer S. 2001. 9 - 11.)
Sörensenin ajatuksia tai teoksia ei käsitelty Urban Nature -seminaarissa,
mutta ne ovat olleet merkittäviä omien näkemyksieni kehittymisessä. Ne
ovat tukeneet pyrkimyksiäni taiteen ja maisemasuunnittelun yhdistämiseen
ja vahvistaneet uskoani siihen, että se on mahdollista.

Kuva 30.

T.Ch. Sörensen, Geometrinen puutarha, Herning, Tanska. (KAP C. 2010.)

Sörensenin alunperin jo vuonna 1954 tehty puutarhasuunnitelma (Kuva
30.) toteutettiin vasta vuonna 1984. (Visitdenmark. n.d.) Geometriset kuviot muodostavat yksinkertaisen ja samalla hyvin erityisen puutarhan jolla
ei tunnu olevan mitään tavanomaista puutarhafunktiota tai käyttötarkoitusta. Vierailijan kulkee huoneesta, tilasta toiseen aistien geometristen muotojen ja valon vaihtelevia tunnelmia.
Tanskassa osataan arvostaa puutarhataidetta ja sen traditoita. Siitä kertoo
Sörensenin geometrisen puutarhan toteuttaminen, mutta ehkä vielä vahvemmin se, että sen visuaalinen vaikutus ulottuu koko ympäröivään maisemaan ja sen arkkitehtuuriin. (Kuva 31.)
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Kuva 31.

4.2

Sörensenin Geometrinen puutarhan muodot toistuvat ja laajenevat sen ympäristöön niin kasvillisuudessa kuin arkkitehtuurissakin, edessä mm. Steven
Hollin arkkitehtuuria, The Herning Centre of Arts. (Hitchens I. 2010.)

Martha Schwartz: Maisema voi olla mitä vaan!
Martha Schwartz on amerikkalainen maisema-arkkitehti, kuvataiteilija ja
Martha Schwartz Partners toimiston johtaja. Hän toimii myös maisemaarkkitehtuurin professorina Havardin yliopiston muotoilun osastolla.
Schwartz on toiminut maisema-arkkitehtina ja kuvataiteilijana jo kolmenkymmenen vuoden ajan ja toteuttanut hyvin monimuotoisia, käänteentekeviä kaupunkitiloja ja teoksia. Hän on saanut lukuisia palkintoja ja huomionosoituksia työstään maisema-arkkitehtuurin uudistajana, viimeisimpänä hänelle on myönnetty Royal Institute of British Architects kunniajäsenyys. (Schwarzt M. n.d.)
Martha Schwartz tunnetaan erityisesti urbaanin maiseman käsitettä uudistavista suunnitelmistaan. Hän on kehittänyt suunnittelukielen, jolle on
ominaista rohkeat muodot ja värit sekä erilaisten rakennusmateriaalien ja
kasvien yllättävät yhdistelmät. Martha Schwartzin töissä maisemasuunnittelun ratkaisut yhdistyvät visuaaliseen ilmaisuun nykytaiteen keinoin.
(Richardson T. 2004.)
Martha Schwartzin kuvataitelijan tausta näkyy hänen suunnitelmissaan,
niissä yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla ranskalaisen muotopuutarhan ja
japanilaisen, installaatiomaisen puutarhan estetiikka, nykytaiteen käsitteelliseen ajatteluun. (Kuva 32.)
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Kuva 32.

Martha Schwartz, Rooftop Garden, Massachusetts, kattopuutarha keinomateriaaleista, 1986 (Richardson T. 2004. 96 - 97.)

Martha Schwartzin motto, ”Maisema voi olla mitä vain!” kuulostaa yksinkertaiselta mutta se avautuu kun tutustuu hänen suunnitelmiinsa. Kaupunkimiljöössä kasvillisuuden ei tarvitse yrittää imitoida ”villiä luontoa” vaan
se voi olla osa visuaalisesti mielenkiintoista kokonaisuutta. Näin ajateltuna, puisto voi olla myös veistos ja ympäristötaideteos - kaikkea samanaikaisesti (Kuva 33.).
”My exposure, education and love of art have taught me that landscape is
a fine art and a means of personal expression” (Richardson T. 2004.)
Perehtyessäni Martha Schwartzin ajatuksiin ne tuntuivat inspiroivalla tavalla kiteyttävän itselleni tärkeitä ja oleellisia tavoitteita ja näkemyksiä.
Lähtiessäni taannoin opiskelemaan puutarhuriksi Tuorlan maaseutuoppilaitokseen, toiveenani oli, että voisin joskus yhdistää aikaisemman, taiteen
alan tuntemukseni uuteen puutarha-alan ammattitaitoon. Urban Nature seminaarin ideointi ja toteutustyö ovat omalla tavallaan toteuttaneet tätä
toivettani.
Ja Martha Schwatz oli itsestään selvästi ensimmäinen luennoitsija jonka
tiesin haluavani Urban Nature -seminaariin.
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Kuva 33.

Martha Schwartz, US Courthouse Plaza, Minnesota, USA 1997, (Richardson
T. 2004. 88 - 93.)

Martha Schwatzin ura maisema-arkkitehtuurin uudistajana sai alkunsa
pienikokoisen ja leikkimielisen Bagel Garden (Rinkelipuutarha) installaation toteuttamisesta vuonna 1979 (Kuva 34.).

Kuva 34.

Martha Schwartz, Bagel Garden, 1979 (Schwarzt M. n.d.)
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4.3

Eelco Hooftman: Lisää esteettistä iloa, visuaalista nautintoa ja kokeellisuutta maisemaan!
G R O S S. M A X. edustaa eurooppalaisen maisema-arkkitehtuurin uutta,
radikaalia sukupolvea. Suunnitelutoimiston johtaja, kulttimaineenkin saavuttanut, Eelco Hooftman valmistui MA maisema-arkkikehdiksi Hollannissa. Hän muutti Englantiin, jossa hän perusti suunnittelutoimiston
G R O S S. M A X. in yhdessä kollegansa Bridget Bainesin kanssa vuonna
1996. Edinburgissa sijaitsevaan toimistoon on valikoitunut ryhmä luovia,
eri kansallisuuksia edustavia suunnittelijoita. He pyrkivät suunnitelmissaan innovatiivisuuteen, yksilöllisyyteen ja kehittävät omaa tunnistettavaa
tyyliään. He kuvittavat sekä filosofiaansa että suunnitelmiaan fantastisilla
kollaaseilla (Kuvat 35. ja 36.).

Kuva 35.

GROSS.MAX. Hofplein Viaduct, Rotterdam kuvitusta (GROSS.MAX. n. d.)

Kuva 36.

GROSS.MAX. kuvitusta (Nuijsink C. 2009. 54.)

Eelco Hooftman on kiinnostunut taiteen ja teoreettisen ajattelun yhdistämisestä maisema-arkkitehtuuriin. G R O S S. M A X. tekeekin paljon yh35

teistyötä kuvataiteilijoiden, kaupunkisuunnittelijoiden ja nykyarkkitehtien,
kuten Zaha Hadidin ja Future Systemsin kanssa. G R O S S. M A X. uskaltaa provosoida ja kyseenalaistaa konventioitamme, käsityksiämme maisemasta, ajasta ja muistista sekä todellisuudesta ja todellisuuden esittämisestä. Heille urbaani maisema ei ole staattinen ja muuttumaton paikka
vaan dynaamisten voimien ja luovuuden temmellyskenttä. (Shepheard P.
2009.)
”Haluamme yhdistää brittiläisen huumorintajun, saksalaisen täsmällisyyden ja hollantilaisen kokeellisuuden … ja kuten cocktailit yleensäkin, ne
näyttävät kauniilta, maistuvat hyvältä mutta niistä saa myös hirveän kankkusen! ” (Hooftman E. Shepheard P. 2011. 98.)
Saattoipa siinä olla brittiläinenkin huumorintaju koetuksella, kun G R O S
S. M A X. teki ehdotuksen ydinvoimalakäyttöisestä jäävuoresta Skotlannin rannikolle (Kuva 37.). Oman ydinvoimalan avulla keinotekoinen jäätikkö pysyisi jäässä ympäri vuoden ja lämmittäisi samalla vieressä olevan
laguunin sinisen veden kuumaksi!

Kuva 37.

GROSS.MAX. Global warming / Local freezing (GROSS.MAX. n. d.)

”Maisema-arkkitehtuuri on katkeamattomasti jatkuvassa vuorovaikutuksessa – ihmisen ja luonnon, kaupungin ja maaseudun – maan ja arkkitehtuurin kanssa. Emme enää hyväksy vastakkainasettelua vastakohtaisten
voimien välillä vaan haluamme orkestroida ja koreografioida monimuotoisuuden dynamiikkaa ja yhteisöllisyyden hybridiä jossa apolliaaninen ja
dionyysinen eivät ole ainoastaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa
vaan suorastaan petikavereita.
Voimmeko luovasti synnyttää olosuhteet jossa luonto pääsee valtaamaan
kaupunkimme, voimmeko kasvattaa ja viljellä kaupunkia – varhaisimmista
kaupungistumisen ajoista tulevaisuuden ilmastolliseen urbanismiin – ekologisen sukkession mallin mukaisesti. Olemme ainakin kehittäneet ekologisen rintaliivin konseptin – mekaanisen menetelmän jolla herkkiä ekosysteemejä voidaan pitää yllä ankarissa ja kuluttavissa kaupunkiolosuhteissa.
Huomispäivän puutarhakaupunki ei vain tuota kukkasia vaan puhdasta
ilmaa, puhdasta vettä ja uusiutuvaa energiaa; fytoremediaatio, juurisienirihmastot… puutarha elämän mahdollistavana koneena.
Miten, millä tavalla olisi mahdollista löytää uusi maisema-arkkitehtuuri?
Maisema-arkkitehtuuri taidokkaana, tarkkana, virheettömänä, täsmällisenä ja upeana, loisteliaana, suurenmoisena, vuorovaikutuksessa valaistun
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kasvikokoelman kanssa … maisema, ei moraalisena ristiretkenä vaan, vielä kerran, esteettisenä löytöretkeilynä! Maisema todellisena, kirjaimellisena ja äärimmäisenä aistien valtakuntana!” (Hooftman E. 2011. Liite 4.)

Kuva 38.

Max Ernst, The Garden of France, 1962 (Nuijsink C.. 2009. s.67.)

“We often find the unravelling of the different layers of the landscape not
unlike the seductive act of striptease.”(Kuva 38.) (Hooftman E. 2011.)
4.4

Jackie Brookner: Taidetta, tiedettä ja bioremediaatiota
Jackie Brookner on amerikkalainen ympäristö- ja ekotaiteilija jonka työssä
taide ja tiede yhdistyvät. Hän suunnittelee ja toteuttaa vettä puhdistavia
ympäristötaide -teoksia, ns. bioveistoksia joita hän valmistaa kasveista ja
elävistä organismeista ja joiden avulla pilaantuneita ja saastuneita vesistöjä on mahdollista puhdistaa. Yksi Brooknerin uusimpia teoksia on Veden
Taika -kelluva lintusaari / The Magic of Water, jonka hän on toteuttanut
Salon Halikon -lahdelle yhdessä Tuula Nikulaisen kanssa. (Halikonlahti.
2011.) Tuula Nikulainen on ympäristötaiteilija ja Halikonlahti Green Art
trilogian suunnittelija ja kuraattori. Tuula Nikulainen myös esitteli Jackie
Brooknerin ajattelua ja filosofiaa Urban Nature -seminaarissa sekä kertoi
Veden Taika -teoksen toteuttamiseen liittyvistä teknisistä ratkaisuista ja
työvaiheista.
Veden taika- The Magic of Water -teos (Kuvat 39. ja 40.) on kelluva biopuhdistamo ja lintusaari, siinä ympäristötaide ja biologinen vedenpuhdistusmenetelmä yhdistyvät. Teos sisältää kaksi lammessa olevaa, veden laatua parantavaa kasviriuttaa sekä lintujen pesimäsaaren, jota myös reunustaa istutettu kasvualusta. Saarten toivotaan vähentävän levän määrää, kirkastavan vettä, alentavan veden fosfori- ja typpipitoisuutta, vähentävän
kiintoaineen määrää sekä lisäävän eliöstön monimuotoisuutta. Varsinaisen
puhdistustyön tekevät kasvien juurten pinnoille levittäytyvä mikrobioeliöstö, joka hajottaa ainesta, samalla poistaen kasviravinteena toimivaa
typpeä. Halikonlahden altaiden läpi on aikoinaan laskettu kaikki Salon
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kaupungin jätevedet. Nykyisin se on osa Viurilanlahden Natura-aluetta ja
linturikas virkistysalue. (Brookner J. & Nikulainen T. 2010.)

Kuva 39.

Jackie Brookner, Veden Taika, Halikonlahti, Salo (Brookner J. 2009.)

Kuva 40.

Veden Taika, kelluvat saaret lintualtaille (Brookner J. 2009.)

2000-luvulla taiteilijuus laajenee yksittäisen taideteoksen tuottamisesta yhteisölliseksi prosessiksi, jossa voi olla mukana lukematon määrä osallistujia. Veden Taika -teoksen toteutukseen on osallistunut monipuolinen
joukko eri alojen ammattilaisia, biologeja, puutarhureita, limnologeja, taiteilijoita, insinöörejä, opettajia oppilaineen sekä virkamiehiä. Yksi keskei38

sistä, Halikonlahdella mukana olleista asiantuntijoista on skotlantilainen
ympäristöinsinööri Galen Fulford (Fullford G. 2011.). Hän on Findhornissa toimivan The Ecovillage Instituutin perustajia, kouluttaja ja suunnitellut
ja kehittänyt erilaisia, biologisia vedenpuhdistusmenetelmiä ja toteuttanut
palkittuja (Ecovillage. 2011.) kestävänkehityksen hankkeita eri puolilla
maailmaa, muun muassa Intiassa, Boliviassa, Venäjällä ja USA:ssa. (Biomatrix. 2011.)

Kuva 41.

Galen Fulford, Active Island Reactor in Philpines (Biomatrix. 2011.)

Veden Taika -teoksen kaltaiset, yhteisölliset hankkeet haastavat uudenlaisiin, totutusta poikkeaviin yhteistyökuvioihin ja avaavat siten mahdollisuuksia uudenlaisten voimavarojen löytämiseen. Veden Taika – teoksessa
taideteoksen ”tilaajana” ja yhtenä yhteistyötahona on toiminut Salon kaupungin kunnallistekniikka – taiteen tai kulttuuritoimen sijasta. Prosenttitaiteen periaatetta voi siis toteuttaa näinkin! (Brookner J. & Nikulainen T.
2010.)
4.5

Hanna Johansson: Nykytaiteen luonto ja muita kulttuurisia paradokseja
Urban Nature -seminaarissa esiintynyt Hanna Johansson on taidehistorian
dosentti ja toimii Helsingin yliopistossa tutkijatohtorina. Hän on työskennellyt muun muassa Suomen kuvataideakatemiassa ja on Ihme tuotantoja
toteuttavan, Pro Arte Foundation Finland taidesäätiön hallituksen jäsen.
”Johansson on kiinnostunut ”taiteen laajentuneesta kentästä” sekä taiteen
suhteesta luontoon ja ympäristöön. Johansson on tarkastellut väitöskirjassaan (Maataidetta jäljittämässä, 2005) suomalaista nykytaiteen historiaa
sekä kansainvälisen maa- ja ympäristötaiteen haasteita taideteokselle, taiteen kokemiselle ja taiteen välittämiselle. Johansson yhdistää lähestymistavassaan taidehistoriaa, nykytaiteen tutkimusta ja mannermaista filosofiaa. Viime vuosina Johansson on tutkinut maiseman käsitettä sekä nykytaiteen suhdetta maiseman esittämisen traditioon. Maisemaa on ajateltava
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suhteessa luontoon ja siitä kulloisenakin aikakautena vallitseviin käsityksiin. Johanssonin tutkimuksen keskiössä on ollut nimenomaan jäljittää tai
nähdä luonnon tai villin jälkiä maisemaesityksissä.” (Johansson H. 2011.)
Johansson kirjoittaa Maataidetta jäljittämässä kirjassaan muun muassa
niistä filosofisista ja ideologisista virtauksista ja näkemyksistä jotka ovat
olleet vaikuttamassa maa- ja ympäristötaiteilijoiden työskentelyyn. Hän
kirjoittaa kirjassaan osittain samoista taiteilijoista ja teoksista joita olen
esitellyt luvussa 3, Taide ja maisema kohtaavat.
Filosofia ja maisemasuunnittelu tuntuvat toisilleen kaukaisilta asioilta.
Kun me maisemasuunnittelijoina laadimme ihmisille hyvää tekeviä ja
viihtyisiä tiloja, pihoja, puistoja ja maisemia, toteutamme niissä myös
omaa maailmankuvaamme, arvomaailmaamme, estetiikkaamme ja filosofiaamme, tiedostimmepa sitä tai emme. Ajattelen, että siksi meidän luontoalan ja ympäristöasioiden kanssa työskentelevän ammattilaisten olisi
hyvä selvittää oma näkemyksensä ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta.
Tavanomaisessa ajattelussa kulttuuri ja ns.villi luonto mielletään toistensa
vastakohdiksi. Sitä ne eivät kuitenkaan ole vaikka käyvätkin jatkuvaa kaaoksen ja järjestyksen dialogia keskenään. Ihminen itsekin on osa luontoa
jonka keskellä elää. Ranskalaisen filosofi, Maurice Merleau-Ponty (1908 1961) tarkasteli tuotannossaan keskeisesti ihmisen ja maailman suhdetta.
Hän mm. kritisoi cartesiolaista filosofiaa mielen ja ruumiin erottamisesta
toisistaan ja monia muitakin dualismeja kuten, minä-maailma, henki-aine,
havaitsija-kohde, objektivismi-idealismi ja kulttuuri-luonto. (MerleauPonty M. 2011.)
”Merleau-Pontyn luonnonontologiassa luonto ei näyttäydy ei-luonnon eikä villi kultivoituneen vastakohtana, pikemminkin kysymys on luonnon
kaosmeettisuudesta, asioiden toisiinsa kietoutumisesta, missä villi ja kesytetty, logos ja kaos vaikuttavat rinta rinnan. Merleau-Pontyn ajattelu rikkookin juurtuneen dualistisen asetelman ihmisen ja luonnon väliltä.
Merleau-Pontyn luontotulkinnat kumoavat luonnon ja kulttuurin vastakkaisuuden. Luonto vaikuttaa kulttuuriin ja kulttuurissa, koska se on kaikkien asioiden alkuperä tai mahdollistaja, johon myös kulttuuri ja historiallisuus ovat suhteessa. Toisaalta kulttuuri myös rikastuttaa luontoa ja vaikuttaa siihen historiallisella kerrostumisella.
… luonto nähdään tänään pikemminkin osana kulttuuria, rakennettuna ja
muokattuna, myös ihmisen itsensä sisältävänä mahdollisuutena. Jopa ajatellaan, että luonto ei ole muuta kuin projektio, jonka suuntaamme niin
kutsuttuun luontoon.
Luonnon käsite on vuosituhannen lopussa vaatinut venyttämistä, jota taiteilijat ovat olleet toteuttamassa ja arvioimassa. Kansainvälisesti luonnosta siihen liittyvine monine lisämääreineen, (alkuperäinen, villi, kaunis,
ylevä, väärennetty, manipuloitu, parannettu) tuli uutta vuosituhatta lähestyttäessä taiteen eräs haasteellisimpia aiheita.
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Taide näytti olevan myös se paikka, jossa voitiin yhdistää luontoon liittyviä, usein selviä vastauksia vailla olevia ristiriitaisia näkökulmia. Ajankohtaisessa taiteessa luonnon ja luontoon liitettyjen arvojen nähtiin läpäisevän niin ekologisen tasapainon haasteet, kuin myös eettiset, taloudelliset, poliittiset ja teknologiset päätökset.” (Johansson H. 2005. )

5

HYVINVOINTI JA TERVEYS URBAN NATURE -SEMINAARISSA
Urban Nature -seminaarin suunnitteluvaiheessa yhdeksi keskeiseksi teemaksi nousi kaupunkivihreän ja luonnon merkitys ihmisen hyvinvoinnille
ja terveydelle. Lukuisten tieteellisten tutkimusten perusteella on voitu todistaa kasvillisuuden ja viheralueiden vaikuttavan myönteisesti ihmisten
terveyteen ja viihtyvyyteen. Tänä päivänä olemme tietoisia myös niistä
mekanismeista joihin vaikutukset perustuvat. Kaupunkien ja niiden asukaslukujen kasvaessa on myös kehitetty monia teorioita ja käytäntöjä näiden vaikutusten hyödyntämiseksi muun muassa kaupunkien suunnittelussa. Urban Nature -seminaarissa luonnon terveydellisistä vaikutuksista puhuivat urheilutieteen professori Peter Schantz ja toimintaterapeutti Yvonne
Westerberg.

5.1

Peter Schantz: Terveyttä ja hyvinvointia vihreästä
Peter Schantz on urheilutieteen professori Ruotsin urheilu- ja terveystieteen korkeakoulussa (GIH). Hän lähestyy holistisesti ympäristön ja kestävän kehityksen vaikutuksia ihmisen fyysiseen aktiivisuuteen. Hän on ollut
erityisen kiinnostunut tutkimaan kaupunkiluonnon ja viheralueiden vaikutuksia tässä yhteydessä, kuten myös sellaisia poliittisista toimenpiteistä
joilla pyritään urbaanien luontoalueiden säilyttämiseen. Peter Schantz toimii WHO:n neuvonantajana kävelemisen terveysvaikutuksia kehittävässä
hankkeessa. (Schantz P. 2012.)
Peter Schantz esitteli kaksi uutta tutkimusta joissa on nykyisiä paikkatietojärjestelmiä käyttämällä voitu objektiivisesti mitata viherympäristön
vaikutuksia asuinalueiden sairastavuus- ja kuolleisuuslukuihin. Hän esitteli tutkimusten tuloksia jotka osoittivat viheralueiden vaikuttavan ratkaisevalla tavalla myönteisesti ihmisen terveyteen. Hän myös esitteli niitä mahdollisia mekanismeja jotka tähän johtavat. (Schantz P. 2011. Liite 5.)
Peter Schantzin mukaan kaupunkien viheralueet ja puistot muun muassa:
-

parantavat ilmanlaatua ja mikroilmastoa
parantavat ihmisten huomiokykyä
vähentävät stressiä ja alentavat verenpainetta
stimuloivat fyysiseen aktiivisuuteen, urheiluun ja liikuntaan
lisäävät mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen
lisäävät tyytyväisyyttä omaan asuinalueeseen ja auttavat hahmottamaan tilaa.

Koska kaupunkiluonto lisää kaupunkilaisten fyysistä aktiivisuutta ja siten
parantaa heidän terveyttään ja vähentää sairastavuutta, entistä vihreämpien
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kaupunkien rakentaminen tulevaisuudessa olisi tämän tiedon perusteella
enemmän kuin suositeltavaa. (Schantz P. 2011. Liite 5.)
5.2

Luonto elvyttää ja terapoi
”Nature is the one place where miracles not only happen,but they happen
all the time.” (Wolfe T. 2002 - 2012.)
Käsitykset luonnon parantavista voimista ovat ikivanhoja ja niillä on pitkät traditiot eri kulttuureissa. Lukuisat myytit ympäri maailmaa kertovat
muinaisista pyhistä paikoista, luolista, kivipaaseista ja parantavista lähteistä. Paikoista joissa ihmiset ovat saaneet suojaa ja lohtua, helpotusta pelkoon, suruun tai kipuihin. Paikoista kuten Stonehendge (Whispering Grove. 2008.), tai monet labyrintit (Kuvat 42. ja 43.) joissa rituaalisen kävelyn
aikana huolet ja murheet voi jättää spiraalin keskelle ja palata sieltä takaisin ilman niitä. Luostarien puutarhoissa apua saatiin parantavista yrteistä,
japanilaissa puutarhoissa Zen –meditaatiosta. (Maikov K. 2008. )

Kuva 42.

Labyrintti (Lonegren S. 2007.)

Kuva 43.

Baltilainen labyrintti (Haley S. 2005 - 2012.)

Tämän päivän hoitavan / terapeuttisen puutarhan konsepti ei perustu myytteihin vaan tieteelliseen tutkimukseen ja moniin teorioihin siitä mitkä puutarhan hoitavat vaikutukset tarkkaan ottaen ovat. Keskeisiä tutkimuksia
alalla ovat mm. Rachel ja Stephen Kaplanin kehittämä tarkkaavaisuuden
toipumisen teoria ja Roger Ulrichin stressistä toipumisen teoria. (Rappe
2004. 68 - 70.)
Hoitavan puutarhan suunnittelussa tarvitaan paljon eri alojen yhteistyötä ja
erityistä tietämystä ja ammattitaitoa. Tällaisen puutarhan suunnittelija
työskentelee aina kiinteässä yhteistyössä tutkijoiden, psykologien, biologien sekä lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kanssa. Hoitavien puutarhojen edelläkävijämaita ovat USA, Englanti, Saksa ja Ruotsi. Näissä maissa
alan tutkimus on korkeatasoista ja erilaisia käytännön sovellutuksia löytyy
lukuisia. (Maikov K. 2008. )
Mieluummin kuin puutarhaterapia tai hoitava puutarha –termiä nykyisin
suositaan laajempaa käsitettä Green Care. Suomessa Vihreä hoiva / Green
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Care on melko uusi käsite, mutta siinä nähdään suuria kehitysmahdollisuuksia. Green Care -toiminta sijoittuu usein maaseutuympäristöön, luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristössä. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa
luonnon elvyttävyyden ja kokemuksellisuuden avulla. Monia erilaisia
Green Care -menetelmiä voidaan kehittää ja käyttää tavoitteellisesti esimerkiksi lasten ja nuorten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, syöpäsairaiden ja kuolevien sekä kehitysvammaisten hoidossa ja kuntoutuksessa. (Kranni K. 2011.) Kuten sanottua, ”hoitaminen on kuin kudottu sisään
puutarha -käsitteen ytimeen”.
“It seems that the aspect of healing is woven into the very concept of garden.” (Stigsdotter U. A. & Grahn P. 2002.)
5.3

Yvonne Westerberg: Hoitava puutarha ja luonto ihmisen kaikkina ikäkausina
Ruotsalainen toimintaterapeutti Yvonne Westerberg on Hoitava puutarha menetelmän edelläkävijä ja kehittäjä. Hänen menetelmäänsä on toteutettu
Ruotsissa menestyksellisesti jo yli 20 vuoden ajan muun muassa vanhusten ja dementikkojen hoidossa sekä sovellettu stressioireisiin, työuupumukseen, ahdistukseen ja masennukseen. Westerberg on peruskoulutukseltaan toimintaterapeutti ja nykyisin oman Ergoflora -yrityksensä johtaja.
Hän luennoi, ohjaa työpajoja ja kursseja ja toimii monenlaisissa Green Care –alan (luonto – puutarha – terveys) konsultointitehtävissä. (Westerberg
Y. n. d.)
Urban Nature -seminaarissa Westerberg kertoi Tukholmaan suunnittelemistaan hoitavista puutarhoista ja käytännön kokemuksistaan niihin kehittämistään Green Care –hoito - ja kuntoutusmenetelmistä. Westerberg puhui myös niistä tieteellisistä tutkimuksista (Rachel ja Stephen Kaplan, Roger Ulrich) joihin hänen työnsä perustuu. (Liite 7.)
Vuosien 1990 – 2001 aikana Yvonne Westerberg suunnitteli ja toteutti ensimmäisen, erityisesti vanhuksille ja dementikoille, heidän hoitajilleen ja
omaisilleen suunnatun, Aistien puutarhan, Sinnenas trädgård (Kuva 44.),
Sabbatsbergiin, Tukholmaan.

Kuva 44.

Sinnennas Trädgård, Armi Laukia, 2008
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Vuosina 2003 – 2009 Westerberg toteutti Hoitavan puutarhan HagaInstituuttiin jossa kuntoutuksen kohderyhmänä olivat erityisesti stressioireista, työuupumuksesta, ahdistuksesta ja masennuksesta kärsivät.
Westerberg on toiminut konsulttina ja kouluttajana pedagogisen puiston
suunnittelussa ja toteutuksessa Hälleforsin kunnassa, Värmlannissa. Aistien ja muistojen puisto, Sinnenas och Minnenas Park, toteutettiin kunnallisen taloyhtiön BOAB:n yhteyteen ja kohderyhminä olivat erityisesti psykiatrisen kuntoutuksen asiakkaat, heidän omaisensa ja hoitajansa sekä
muut alueen ikääntyvät asukkaat. (Westerberg Y. n. d.)
Westerberg on myös kirjoittanut kirjan ”Sinnenas Trädgård - Ett rum för
hälsa & livskraft ”omasta tiestään hoitavan puutarhan konseptiin.

6

URBAN NATURE KYTKENNÄT TURUN OMIIN TRADITIOIHIN
Suomalaisen puutarhataiteen juuret ovat Turussa, Suomen vanhimmat
kaupunkipuistot; Vartiovuori, Kupittaa, Samppalinna ja Ruissalo ovat kehittyneet Aurajokilaakson suotuisessa ilmastossa ja ravinteikkaassa maaperässä.
”Turku on puiden ja puistojen kaupunki. Turkuun perustettiin jo 1820luvulla mm. puidenistutusseura. 1840-luvulla kaupunkilaiset kantoivat nenäliinoissaan multaa Vartiovuorelle muuttaakseen kaljut kukkulat vehreiksi kaupunkipuistoiksi ja lahjoittivat rahaa kaupungin kaunistamiseen. Nykyiselle kaupunkikuvalle ominaiset ikivanhat jalava-, lehmus- ja vaahteraistutukset istutettiin suunnitelmallisesti 1830–1840-luvuilla.” (Kurri K.
2011)
Turku valittiin Euroopan puiden pääkaupungiksi vuodeksi 2011. Kunnianimityksen myönsi Euroopan puidenhoitojärjestö EAC (European Arboricultural Council). Turun vehreyden perustana on Engelin vuonna 1828
laatima asemakaava, joka perustuu puisto-, bulevardi- ja palopuukujanneajatteluun. (Turun kaupunki. 2011.)
Turun lähiympäristöstä löytyy monia, yksityisiä puutarhoja ja suomalaisen
puutarhataiteen helmiä kuten esim. Alfred Kordelinin rakennuttama, renessanssi-barokki-tyylinen Kultaranta Naantalissa ja Paddaisten barokkipuutarha Sauvossa. Varsinais-Suomen upea, monimuotoinen luonto; tammimetsät, suot, Aurajoki rantoineen ja maisemineen, meri ja saaristo, historialliset viljely- ja kulttuurimaisemat.
Turku tarjoaa siis paljon aihetta ja ainesta eurooppalaiseksi puutarha- ja
kulttuurikaupungiksi. Turku on ehdottomasti paras paikka Suomessa Urban Nature -seminaarin kaltaiselle tapahtumalle.
Turun vahvat kasvitieteen traditiot
1600-1800-luvuilla Turussa vaikuttaneet kasvitieteilijät Elias Tillands,
Pehr Kalm ja Andreas Dahl ovat jättäneet merkittävän perinnön eurooppalaiseen kasvitieteeseen. Urban Nature -seminaari halusi osaltaan juhlistaa
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tätä tosiseikkaa, emeritusprofessori Anto Leikola luennoi seminaarin aluksi Pietari Kalmista.
Pehr (Pietari) Kalm (1716 - 1779) oli suomalainen kasvitieteilijä, tutkimusmatkailija ja pappi, joka saavutti mainetta myös ulkomailla. Kalm oli
Carl von Linnén oppilas, joka teki tutkimusmatkan Pohjois-Amerikkaan.
Hänestä tuli Turun Akatemian ensimmäinen talousopin professori ja Akatemian rehtori. Kalm koeviljeli keräämiään ja Suomeen tuomiaan kasveja
mm. Hirvensalon Sipsalossa ja perustamassaan Turun kasvitieteellisessä
puutarhassa, nykyisellä Sibeliusmuseon tontilla. Sipsalon tilalla (Kuva
45.) keskityttiin myös kotimaisten kasvien viljelyyn. Erityisesti pyrittiin
saamaan maaperä niin omavaraiseksi, että hyötykasvit ja hedelmäviljely
menestyisivät. (Kallinen M. 1997.)

Kuva 45.

Sipsalon kartano, Hirvensalo, Armi Laukia, 2011

Pietari Kalm onkin saanut epävirallisen "Suomen puutarhatalouden isän"
(Kalm P. 2011.) arvonimen yhdessä toisen Akatemian professorin Pehr
Adrian Gaddin kanssa. Kaikki kokeet eivät kuitenkaan vastanneet odotuksia, sillä ilmastoerot olivat liian suuret. Pehr Kalmin tuomista kasveista
viljellään Suomessa edelleen yleisesti vain kolmea lajia: aitaorapihlajaa,
villiviiniä ja tuoksuvatukkaa. Osa Kalmin näytteistä tuhoutui Turun palossa, osa on Lontoossa ja loput – yli 400 kasvinäytettä – ovat Kalmin kuningatar Loviisa Ulriikalle lahjoittamassa kokoelmassa, jota säilytetään Uppsalassa. Carl von Linné nimesi kalmiakasvit Pietari Kalmin mukaan.
Kalmia on ikivihreä pensas joka kasvaa luontaisesti Pohjois-Amerikassa
josta Pehr Kalm toi kasvin Suomeen 1700-luvun puolessavälissä. (Kalm P.
2011.)

45

Kuva 46.

Kalmia latifolia, leveälehtikalmia (wikimedia. n.d.)

Muita turkulaisia kasvitietelijiöitä olivat lääkäri Elias Tillandz (1640 1693) jonka mukaan Carl von Linné nimesi tillandsiat, suomenkieliseltä
nimeltään eliaksenkukka (Kuva 47.). Tillandsiat ovat troopisia, ananaskasvien heimoon kuuluvia, ns.päällyskaveja. Suomessa sisäkasveja jotka
kukkivat talvella. (Tillandz E. 2011.)
Ruotsalainen, turussa toiminut kasvitieteilijä Anders Dahl (1751 -1789)
jonka mukaan Keski-Amerikasta peräisin olevat daaliat (Kuva 48.) ovat
saaneet nimensä. Daalia (Dahlia) on Meksikon kansalliskukka. (Dahl A.
2011.)

Kuva 47.

Tillandzia, eliaksenkukka (Tillandsias. 2006 - 2010.)
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Kuva 48.

7

Dahlia, daalia (Flowerphoto. 2009.)

JOHTOPÄÄTÖKSET
Urban Nature -seminaarin tavoitteet saavutettiin suurelta osin hyvin. Kahden päivän aikana Urban Nature -seminaarissa kävi kaiken kaikkiaan noin
200 osallistujaa. Luennoitsijat olivat hyviä ja seminaarin sisällöllinen anti
sitä mitä toivottiinkin.

7.1

Urban Nature -seminaarin käytännön järjestelyt
Seminaari pidettiin Turun yliopiston luonnontieteiden talossa, yliopistonmäellä. Paikka oli sopiva ja järjestelyt toimivat suurimmalta osin moitteettomasti. Joitakin ongelmakohtia olivat: luentosalin äänentoisto, mikrofonit
eivät toimineet kuten olisi pitänyt ja huono kuuluvuus heikensi keskittymistä sisältöihin. Ruokailun järjestelyissä sattui pieniä sekaannuksia kun
luennoitsijat joutuivat toisena päivänä jonottamaan opiskelijoiden mukana
lounastauolla vaikka olimme tilanneet heille lounastarjoilun erilliseen kabinettiin.
Viime hetkillä, kaksi luennoitsijaa joutui peruuttamaan osallistumisensa,
tutkija Samuli Saarinen Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirastosta ja ekotaiteilija Jackie Brookner, USA:sta. Molempien osuudet saatiin
kuitenkin paikattua erinomaisesti eikä ohjelman sisältö muuttunut. Saarisen aihe, Turun kansallinen kaupunkipuistohanke sisältyi luontevasti ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander esitykseen ja ympäristötaiteilija Tuula
Nikulainen kertoi Jackie Brooknerin Veden Taika teoksesta. Tuula Nikulainen on ollut ko. hankkeen kuraattori ja osallistunut teoksen toteuttamiseen läheisessä yhteistyössä Jackie Brooknerin kanssa.
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7.2

Urban Nature –seminaarin monialainen konsepti
Turku 2011 -kulttuurikaupunki foorumi houkutteli kokeilemaan hiukan
erilaista lähestymistä kaupunkiluontoon ja viheralueisiin. Poikkeuksellinen, ainutlaatuinen tilaisuus tuntui ikään kuin tarjoavan mahdollisuuden
puutarhan ja kaupunkiluonnon käsittelemiseen laajemmassa, kulttuurisessa
viitekehyksessä. Urban Nature -seminaarin monialainen konsepti herätti
etukäteen paljon kiinnostusta eri yhteistyötahoissa, etenkin Turku 2011 säätiön puolelta sitä nimenomaan pidettiin hankkeen vahvuutena.
Monialaisuus tuntui luontevalta ja perustellulta konseptilta myös siksi, että
luonto antaa ihmiselle niin paljon erilaisia asioita – esteettisyyttä, virkistystä, aistinautintoja, ravintoa, lääkkeitä, rakennusmateriaaleja, puhdasta
ilmaa, happea jne. Ja kaupunkiluonnolla on niin monia erilaisia merkityksiä kulttuurissa.
Toisaalta monialaisuus herätti myös epäilyksiä. Osa ammattilaisista varoitteli, että se ei ehkä käytännössä onnistu, että monet haluavat tulla kuuntelemaan vain oman alansa erityisasiantuntijaa ja hyppäävät muut esitykset
yli. Ja totta onkin, että seminaarin monialaisuus ehkä jossain määrin rajoitti osallistujamäärää. Yleisö oli homogeenisempaa kuin olimme toivoneet,
esimerkiksi viher- ja hoitoalan osallistujia oli vähän ja taiteilijoita vielä
vähemmän. Etenkin taiteilijoiden vähäinen määrä oli pettymys. Maisema,
luonto ja kasvit ovat nykytaiteessa niin ajankohtaisia aiheita ja taiteen rooli tulevaisuudessa varmasti vielä voimistuu ympäristön suunnittelussa.
Oletimme siksi Urban Nature -seminaarin kiinnostavan taiteilijoita. Vaikka pudotimme taiteilijoiden osallistumismaksua, sen hinta on voinut siitä
huolimatta karsia osallistumista.
Yksi tärkeänä pitämämme kohderyhmä suorastaan loisti poissaolollaan,
nimittäin kaupunkien virkamiehet, poliitikot ja päättäjät. Heitä emme onnistuneet tavoittamaan lukuisista yrityksistämme huolimatta. Urban Nature -seminaarin yleisö koostui lähinnä suomalaisista maisemaarkkitehdeista ja alan opiskelijoista.
Monialaisuus teki myös tapahtumasta vaikeasti luokiteltavan. Esimerkiksi
Turku2011 -ohjelmakirjassa ja nettisivuilla Urban Nature -seminaaria on
ollut vaikea yksiselitteisesti sijoittaa vain yhden teeman tai otsikon alle.
Se, että seminaari sisälsi ympäristöpsykologiaa, ekotaidetta, maisemaarkkitehtuuria ja tutkimusta kaupunkipuistojen terveydellisiä vaikutuksia,
teki omasta työstäni kuitenkin todella mielenkiintoista ja antoisaa. Vaikka
olimme järjestäjinä vakuuttuneita Urban Nature -seminaarin monialaisen
konseptin toimivuudesta, oli vaikuttavaa kokea yhdessä yleisön kanssa
kuinka hienosti se lopulta käytännössä toteutui. Kaikki seminaarin teemat
tuntuivat todella kietoutuvan toisiinsa uusia kytkentöjä synnyttävällä tavalla. Tämä vahvisti omia, henkilökohtaisia näkemyksiäni ja ajatteluani.
Seminaarin monialaisen konseptin suunnittelussa olen voinut hyödyntää
omaa taidealan tuntemustani ja siten pystynyt yhdistämään osaamisalueitani. Siinä mielessä Urban Nature -hanke on ollut unelmatyötäni.
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Maisemasuunnittelu on monella tavalla hyvin vaativaa työtä, siksi tarvitsemme mielemme kompostiin monia, erilaisia tykötarpeita; tietoa eri alojen tutkimuksesta ja niiden tuloksista, luontofilosofiaa pieninä annoksina
ja palasiksi pienittynä, tilan hahmottamisen kykyä, muotojen ja värien hallintaa, ekologisia menetelmiä ja paljon luovuutta, pitkäjänteisyyttä ja uskallusta. Ja jos olemme onnekkaita, oikein pitkän ajan kuluttua mieleemme on kompostoitunut riittävä määrä ravinteikasta kasvualustaa josta uudet upeat ideat ja maisemat saavat alkunsa. Eli, siitäkin huolimatta, että
Urban Nature -seminaarin monialainen konsepti ja kansainväliset huippuluennoitsijat eivät saaneet kaikkia kohderyhmiämme liikkeelle, pidän henkilökohtaisesti edelleen laajaa, eri alojen tietämystä ja monialaista sivistyneisyyttä ihanteenani maisemasuunnittelussa.
"The earth´s surface and the figments of the mind have a way of disintergrating into discrete regions of art. Various agents, both fictional and
real, somehow trade places with each other - one cannot avoid muddy
thinking when it comes to earth projects. One´s mind and the earth are in
a constant state of erosion, mental rivers wear away abstract banks, brain
waves undermine cliffs of thought, ideas decompose into stones of unknowing.” (Smithson R. 2004.)
7.3

Kansainvälisyys ja seminaarikieli
Urban Nature -seminaarin kansainvälisyys –tavoitteet toteutuivat käytännössä ainoastaan luennoitsijoiden suhteen. Ulkomaalaista yleisöä paikalla
oli vain kourallinen. Seminaarikieleksi valittiin englanti suurelta osin Turku 2011 -säätiön toivomuksesta ja sen toivottiin palvelevan ulkomaalaisia
osallistujia. Nimekkäät luennoitsijat ja Turun kulttuurikaupunkivuoden
statuskaan eivät riittäneet houkuttelemaan ulkomaista yleisöä Turkuun.
Alun perin tarkoituksemme oli toteuttaa seminaari kaksikielisenä siten, että kotimaiset luennoitsijat olisivat esiintyneet suomeksi ja ulkomaalaiset
englanniksi. Näin jälkikäteen voi sanoa, että se olisi ollut parempi ratkaisu.

7.4

Medianäkyvyys
Urban Nature -seminaari, sen ajankohtaiset teemat ja korkeatasoiset luennoitsijat olisivat ehdottomasti ansainneet suurempaa mediahuomiota kuin
mitä ne saivat. Maailman merkittävimpiin maisema-arkkitehteihin kuuluvat Martha Schwartz ja Eelco Hooftman esiintyivät ensimmäistä kertaa
Suomessa mutta se ei tuntunut herättävän kiinnostusta tiedotusvälineissä.
Jäimme miettimään, eivätkö tiedotusvälineet / toimittajat tunne heidän
merkittävyyttään, eivätkö maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkiluonnon
teemat herätä heidän kiinnostustaan vai emmekö osanneet markkinoida tapahtuu oikeilla tavoilla, oikeille tahoille. Seminaari myös joutui myös kilpailemaan Turku 2011 -kulttuurivuoden lukemattomien, näyttävämpien
tapahtumien kanssa mediahuomiosta. Seminaari olisi ehkä tarvinnut jonkun show –elementin laajempaa (valtakunnallista) julkisuutta saadakseen.
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Turun Sanomat julkaisi kokosivun ennakkojutun Urban Nature –
seminaarista kulttuurisivuillaan 9.8.2011. Muutamalta seminaarin luennoitsijalta oli lyhyitä kommentteja TS kulttuurisivuilla 10.9.2011.
(Luontonen M. TS. 9.8. 2011.) (Mattila M. 2011.)
Abo Underrättelse teki haastattelun Yvonne Westerberigistä ja Hoitava
puutarha työpajasta 8.9.2011 lehteen.
Myös Viherympäristölehti, Kauppa ja puutarha sekä Maatiainen –lehti
2/2011 julkaisivat Urban Nature -seminaariin liittyviä artikkeleita.
Kansainvälinen kulttuurijulkaisu DAMn Jan / 2011 käsitteli artikkelissaan
A Baltic Cruise Turun ja Tallinnan kulttuuripääkaupunkiohjelmistoa ja
poimi mm. Urban Nature –seminaarin yhdeksi kiinnostavista tapahtumista. DAMn julkaisi myös pienen buffijutun seminaarista heinäkuun 2011
numerossaan.
7.5

Urban Nature -seminaari oppimisprosessina
Urban Natrure -seminaarin suunnittelu ja toteuttaminen on ollut sekä vaativa että opettavainen prosessi. Oma asiantuntemukseni maisemasuunnittelun alalla on kasvanut ja olen saanut hyvän käsityksen niistä monenlaisista
työtehtävistä ja tilanteista joita kansainvälisen seminaarin suunnittelu ja
toteuttaminen vaatii.
Kansainvälisen seminaarin järjestäminen on käytännössä pitänyt sisällään
lukemattoman määrän itselleni uusia asioita ja tilanteita. Olen saanut todellisen kuvan niistä käytännöistä ja menetelmistä joilla tällaista hanketta
viedään eteenpäin. Olen tutustunut eri yhteistyötahojen, Turku 2011 –
säätiön ja Turun kaupunkisuunnittelutoimiston toimintaan ja kaupunginpäättäviin tahoihin ja henkilöihin, olen oppinut esittelemään asioita kokouksissa ja virallisissa tilaisuuksissa, tuottamaan esittelytekstiä ja raportteja
virallisiin hakemuksiin ja selvityksiin. Myös englanniksi.
Ainutlaatuista on ollut myös mahdollisuus olla yhteydessä ja tutustua kansainvälisiin luennoitsijoihin, etenkin MSP -toimiston henkilökuntaan. Olen
voinut osallistua Barkerin puiston suunnitteluprosessiin ja palavereihin ja
saanut siten seurata MSP -toimiston työskentelyä läheltä.
Haastavia käytännön asioita ovat olleet omien työtehtävieni ja vastuualueiden selkeä määritteleminen ja kirjallisen työsopimuksen aikaansaaminen
työnantajan kanssa. Projektityössä se on vaikeaa koska kyseessä ei ole
selkeä ammattikuvaa vaan työ sisältää hyvin monenlaisia tehtäviä joita
kaikkia ei edes voi tarkkaan ennakolta tietää tai määritellä. Haastavaa on
ollut myös ymmärtää se, miten arvaamatonta projektien eteneminen voi
olla. Kun mukana on monia tahoja ja intressejä, prosessi saa välillä yllättäviäkin käänteitä, joihin ei itse voi mitenkään vaikuttaa.
Projektityössä vaaditaan kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja peräänantamattomuutta. Urban Nature -hankkeen koordinaattori, Raija Hautaviita 50

von Weymarnin kokemus ja ammattitaito näissä asioissa ja tilanteissa on
ollut itselleni ehdottoman tärkeä oppi.
Aloittaessani maisemasuunnittelun opinnot HAMK / Lepaalla seminaarin
suunnittelutyöt olivat jo käynnissä. Urban Nature -hanke on toisaalta motivoinut maisemasuunnittelun opiskelua ja toisaalta opiskelu on ehkä lisännyt uskottavuuttani ja asiantuntemustani hankkeen eteenpäin viemisessä. Näin ollen olen voinut joiltakin osin hyödyntää maisemasuunnittelun
opintojani seminaarin valmisteluissa. Esimerkiksi: Pia Rupposen esiintymisharjoituksista on ollut paljon hyötyä, vaikka edelleen jännitänkin sitä,
Hannu Äystön projektin hallinta kurssi osui hyvään saumaan, oppi tosin
meni perille vasta kantapäänkautta, Elina Regårdhin puistorestaurointi ja
Outi Tahvosen kurssit puutarhataiteen historia, maisemasuunnittelun perusteet, kaupunkitila ja puistosuunnittelu olivat kaikki omiaan lisäämään
asiantuntemustani alalla ja Kadri Maikovin Healing Gardens kurssi etenkin antoi paljon eväitä suoraan liittyen Urban Nature -seminaarin sisältöihin.
Itselleni ehdottomasti antoisinta ja kiinnostavinta Urban Nature prosessissa on ollut sisältöjen ideointi ja konseptin suunnittelu, teemoihin
paneutuminen ja yhteydet luennoitsijoihin. Olen erittäin tyytyväinen ja
iloinen siitä, että monien mutkien ja vaikeuksien jälkeen seminaari todella
toteutui.
“Nature is the art of which we are part.” (Grande J.K. 2011.)
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