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Tiivistelmä 

 

Monia vanhoja rakennuksia on otettu Helsingissä uusiokäyttöön. Se on muuttanut niiden merkitystä 

kaupunkilaisille. Helsinki sijaitsee Itämeren rannalla ja luonto on aina ollut sen asukkaille tärkeä paikka 

palata juurilleen. Verrattain lyhyen historiansa aikana yli 100-vuotias pääkaupunkimme on ollut niin 

Ruotsin kruunun kuin Venäjän valtakunnan hallinnassa, ennen Suomen itsenäistymistä. Näin ollen 

Helsinki on myös kulttuurihistoriallisesti rikas kaupunki. Luonto, kulttuurihistoria ja yhdyskunta 

kohtaavat toisensa Helsingin edustalla sijaitsevassa Harakan saaressa. Kohtauspaikkana toimii yksi saaren 

vanhimmista puurakennuksista, joka on otettu uusiokäyttöön Luontotalona. 

Rakennussuojelun tarkoitus on varmistaa käyttökelpoisten ja historiallisesti arvokkaiden tai muuten 

merkittävien rakennusten säilyminen, mutta se ei varsinaisesti kerro uusiokäytön tuomasta 

merkityksestä. Luonnon merkitystä ihmiselle on tutkittu ja sen on todettu olevan tärkeä ihmisten 

hyvinvoinninkannalta, mutta se ei kerro miten rakennus voi vaikuttaa ihmisen olemiseen luonnossa. 

Erilaisia kaupunkiympäristön, rakennuksen ja luonnon symbiooseja on tutkittu. Luonnon ja rakennetun 

raja on osoittautunut kulttuurista riippuvaksi käsitteeksi.  

Onkin tärkeää tutkia mikä on rakennuksen merkitys ihmisen ja luonnon yhdistäjänä. Kuinka 

yhdyskunta suunnittelussa luodaan ihmiselle reitti kaupungista luontoon? Miten tärkeä yksittäinen 

rakennus on reitillä kaupungista luontoon? Miten kulttuurihistoria vaikuttaa yhdyskuntasuunnittelussa 

yksittäisen rakennuksen potentiaaliin toimia luonnon ja ihmisen kohtauspaikkana? Miten uusiokäyttö 

muuttaa rakennuksen merkitystä yhdyskuntasuunnittelussa? 

Puhutaan kaupungistumisesta johtuvasta luonnosta vieroittumisesta tai päinvastoin kaupunkilaisten 

luonto tarpeesta. Suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun tärkeä osa on luoda viihtyisää ympäristöä, missä 

niin ihmisen ja luonnon rinnakkaiselo on mahdollisimman kitkatonta. Samalla kuitenkin halutaan 

kaupungilta tehokkuutta ja ollaan epävarmoja kaupungin kasvun rajasta. Puhutaan vihersormista ja 

luonnon saavutettavuudesta. Yksilöillä on erilaisia tarpeita luonnossa olemisesta, 

kulttuurihistoriantutkimisesta ja siihen liittyvistä tuki rakennuksista. 

Arvokkainta on luoda ja ylläpitää harvinaislaatuisia luonnon ja kulttuurihistoriallisten rakennusten 

kokonaisuuksista, joilla on yhteinen päämäärä viedä seikkailullisesti kaupunkilaiset kokemaan nämä 

kiehtovat osa-alueet yhdessä. Alueelliset luonto kohteet ovat myös tärkeitä ja lähiluonnon 

saavutettavuus tulisi olla kohtuullinen ympäri kaupungin. Silti juuri Harkan säilynyt kokonaisuus antaa 

aiheen kutsua Helsinkiä Itämeren meriluontopääkaupungiksi. 
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1 Johdanto 

 

Harakan luontotalo kesällä 2020. 

 

Kandidaatintyö on Aalto-yliopiston arkkitehtuuri linjan henkilökohtainen opinnäytetyö. Tässä 

kandidaatintyössä tutkin yhden rakennuksen merkitystä reitillä kaupungista luontoon. 

Tutkittava rakennus on Harakan luontotalo. Tutkin Harakan luontotaloa 

yhdyskuntasuunnittelun, arkkitehtuurin ja ihmistenluontosuhteen kannalta. Tärkeä osa 

tutkimusta on historia ja omat havainnot.  
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Harakan saaren sijainti Helsingin edustalla. 

Helsingissä, ja Helsingin omistamilla mailla, on tällä hetkellä noin 72 luonnonsuojelualuetta ja 

vuoteen 2024 on tarkoitus rauhoittaa vielä uusia alueita. Harakassa sijaitse näistä neljä; 

pohjoisosan keto- ja niittyalue, Taidetalon eteläpuoleinen valli, lounaisosan merenrantaniitty, 

eteläkärki ja Vanha-Räntty sekä niiden välinen vesialue. Helsingin kaupungin löydä luonto 

palvelussa on esitelty kahdeksan luontokohdetta; Seurasaari ja Meilahden huvila-alue, 

Vartiosaari, Viikki, Kallahdenniemi, Uuttelan ulkoilualue, Lauttasaari, Vantaanjoki ja 

Mustavuori. Edellä mainituista kohteista vain Vanhankaupungin koskella on 

kulttuurihistoriallinen Voimalamuseo ja Seurasaaressa ulkoilmamuseoita, joissa ei ole 

luontokoulutoimintaa. Helsingissä toimii neljä luontokoulua: Meriharju, Harakka, Arkki 

Korkeasaaressa ja Polku kierrätyskeskuksessa. Edellä mainituista vain Harakan ja Meriharjun 

luontotalo toimivat kulttuurihistoriallisissa rakennuksissa. Sijainniltaan rakennukset ovat 

molemmat rannikolla, mutta etäällä toisistaan. Meriharjun luontotalo keskittyy nuorison 

luontokoulutukseen ja tapahtumiin. Harakan luontotalo sopii kaiken ikäisille. (Mun Stadi 2020 

ja Helsingin kaupungin internet sivut 2020.)   
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Rantojen saavutettavuus ja käyttö. 

 

Arkkitehtuurin opiskelijana mietin usein arkkitehtuurin ja yksittäisen rakennusten merkitystä 

yhdyskunnalle. Minua kiinnostaa erityisesti vanhat ja uuden käyttötarkoituksen saaneet 

rakennukset. Esimerkkirakennukseksi valitsin kandidaatin työhöni Harakan luontotalon. Siellä 

olen käynyt pienestä pojasta lähtien ja tehnyt viimeiset kuusi töitä siellä. Harakan luontotalo on 

112 vuotta vanha entinen venäläinen kasarmi, joka on edelleen aktiivisessa käytössä. Rakennus 

on kunnostettu vuosina 1993-1995 luontotaloksi, eli se on toiminut 25 vuotta uudessa 

tarkoituksessa. Tämän työn tavoitteena on löytää merkitys arkkitehtuurille, sekä luoda 

detaljoitu kokonaiskuva Harakan luontotalon merkityksestä ja antaa sille kuuluvaa huomiota.  

 

”One of the greatest satisfactions in doing any sound work for an institution, a town, or a city, 

or for the Nation is that good work done for the public lasts, endures through generations; and 

the little bit of work that any individual of the passing generation is enabled to do gains 

through association whit such collective activities an immortality of its own.”  (Duncan 2009: 

159). 

 

Jokainen valitsee oman päämääränsä. Itse koen, että kandidaatintyö on tärkeä osa tämä 

päämäärän valitsemista tai sen perustelua. 
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Miksi luonto on tärkeä ihmiselle? Kuinka rakennus voi johdatella ihmistä luontoon ja 

minkälainen rakennuksen tulee olla, jotta se tuo lisäarvoa luontokokemukseen? Voiko rakennus 

olla osa luontoa? Kuinka rakennuksen kohtalo päätetään ja yhdyskuntasuunnittelussa? Onko 

rakennus toiminut kuinka hyvin nykytehtävässään vai voisiko uudisrakennus korvata sen? 

Onko Harakan luontotalolla myös jotain muuta merkitystä koko yhdyskunnalle mitä emme 

vielä tiedä?  

 

Käytän tutkimusmenetelminä kirjallisuus-, kuva ja havaintotutkimusta. Esittelen ensin 

aiheeseen liittyvää teoriaa ja historiaa. Myös kuvat ja kartat kuuluvat tähän osaan. 

Kandidaattityössä objektiivisuus on tärkeää, jotta päästään tieteellisiin tuloksiin. On kuitenkin 

huomioitava, että arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu ovat myös taiteenaloja, joiden 

luonteeseen kuuluu tietty ekspressiivisyys. Tämä on hyvä huomioida lopuksi vedettyjen 

tulosten ja niistä syntyvien johtopäätösten kanssa. 

 

2 Paikka ja tila 

 

Paikka on merkityksellinen tila mihin liittyy muistoja. Paikalla on historia, se on luotu 

tarkoitukseen. Tila on paikkojen ympärillä ja tila antaa tuntemattomuudella kontrastin 

erotettaville paikoille. Välillä paikat muokkaavat tilaa ja sen luonnetta. Paikkojen ja tilan 

havainnointi on ihmiselle oppimista. 

Paikat ovat merkityksellisiä, koska niissä on tapahtunut jotain mistä ne muistuttavat. Jotkin 

paikat ovat syntyneet luonnosta toiset ovat ihmisen luomia. Paikasta voi lähteä, mutta paikka on 

silti aina mielessä. (Hakuri 2014: 151, 153.)  

 

2.1 Arkkitehtuuri ja luonto 

 

Arkkitehtuuri on biologiselta kannalta ajatellen luonnon muokkaamista sopivammaksi ihmisen 

tarpeisiin. Arkkitehtuurin ja biologian suhde perustuu ihmiskeskeisyyteen. Arkkitehtuuri on 

kulttuurinen tulkinta ihmisen tavasta elää, kun biologia kertoo muuten ihmisen elintavoista. 

Toiminnallisesti arvokas rakennus antaa suojan säältä ja luo ihmiselle suotuisan elinympäristön. 

Rakennus voi olla kulttuurisesti vielä arvokkaampi. Arkkitehtuuri muokkaa käsitystä kulttuurin 

parhaasta tavasta elää ympäristössä. Tyypillisesti suunnittelija voi ajatella, että luonto rajoittuu 

rakennuksen ulkopuolelle. (Louekari 2006: 115-117.) 
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Harakan luontotalon lintuhuone. Kuvattu 2020 kesällä. 

 

Arkkitehtuuri ja tekniikka on kuitenkin kehittynyt luonnosta mallia ottamalla. Luonnon 

evoluution on yksi maailman kovimmista kilpailuista luoda ratkaisuja ympäristön ongelmiin. 

Ihminen ottaa siis mallia luonnosta ratkaistessaan ongelmia, mihin pelkästään kulttuurista tai 

ihmismielestä ei löydy ratkaisua. Lootus kukka ja sittiäinen ovat kehittäneet likaa hylkivän 

ulkopinnan, jota tiedemiehet pystyivät kopiomaan pitkän tutkimuksen jälkeen. Valmis tuote 

Lotusan maali vietiin käsistä, vaikka aluksi projektia ei otettu vakavasti. (Ganten, ym. 2007: 90-

91.) 
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Eri kulttuurit käsittelevät luonnon jo kulttuurinyhteyttä eri tavoin, esimerkiksi 

saamelaiskulttuuri perustuu vahvasti luontoon. Tekniikalla on nykypäivänä vahva vaikutus 

kulttuuriimme, puhutaan teknokulttuurista. Myös yhdyskuntasuunnittelija- ja 

arkkitehtipiireissä yleistyi sanontaan: ”Form follows accident”, mikä perustui 

tietokonepiirtämisen yleistymiseen ja ohjelmistojen käytöntuomiin huomaamattomiin 

rajoitteisiin tai käyttöliittymien kömpelyyteen. Tietokoneet muokkasivat suunnittelijoiden 

linjoja. Ihminen käsittelee ja pakenee luontoa arkkitehtuurin kautta. Mitkä ominaisuudet 

arkkitehtuurissa yhdistävät ihmistä luontoon? (Louekari 2006: 121, 124-125.) 

 

 

Harakan luontotalo takapihalta kesällä 2020. 
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Darwinismi arkkitehtuurissa tarkoittaa erilaisia sopeutumia, jotka helpottavat rakennuksen 

kestävyyttä tai käytettävyyttä. Suunnitteluprosessi on verrattavissa luonnon valintaan, missä 

parhaat ideat kilpailevat ja elämään jää kaikista vahvin. Suunnittelijan luontosuhde näkyy myös 

hänen tuotoksissaan. Kaupungin geometrisuus ja luonnon epäjärjestys luovat kontrastia. 

Rakennukset kertovat oman aikansa kulttuurista ja tekniikasta, mutta ovat myös mentaalisia 

objekteja, joihin liitämme mielikuvia ja merkityksiä. Kuin puu kasvaa samasta materiaalista niin 

myös arkkitehtuurin muoto ja yksityiskohdat ovat kuin samasta puusta. Kuten biologiassa solut 

jakautuvat ja keuhkot kehittyvät on kehityksellä tietty evoluution muokkaama suunta, jota se 

noudattaa toimivan yksilön syntymiseksi. Myös arkkitehtuuri noudattaa suurelta osin tiettyä 

muotovaiheiden läpikäyntiä, joka perustuu sen kehityshistoriaan. Uusi muoto saa alkunsa 

jostain aikaisemmasta muodosta tai sen vastamuodosta. Puhutaan arkkityyppisistä 

lähtökohdista, joilla on vahva kulttuurinen merkitys. ”Luonto rakennuksen ympäristönä, sen 

konkreettisena kehyksenä ja maisemana, mutta myös luonto ja luonnollinen arkkitehtuuri 

syvällisempänä kriteerinä siitä, millaiset ratkaisut ovat ihmisen kannalta optimaalisia.” 

(Louekari 2006: 129, 291, 301.)  

 

 

Näkymä Harakan luontotalon takapihalle, missä vanha grilli. Kuvattu kesällä 2020. 
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Puulla on pitkä historia rakentamisen kulttuurissa ympäri maailman. Puu on suosittu 

rakennusmateriaali etenkin metsäisissä maissa. Puutalot ovat perinteikkäitä ja kertovat 

esiteollisesta-ajasta, jolloin puu oli sopusoinnussa luonnon kanssa. Puulla on kyky luoda 

monipuolista ulottuvuutta muun muassa syykuvionillan ja tukea värien, muotojen ja pintojen 

symbioosia. Puupinnalle sopii hyvin monenlaiset maalit ja se on elävä materiaali. Puussa näkyy 

eletty aika, se vanhenee kauniisti tai lahoaa. (Miller 2002: 6, 10, 12.)  

 

 

Harakan luontotalon puudetaljeja fasadista. Kuvattu kesällä 2020. 

 

Hirsitalot huokuvat tietynlaista vaatimattomuutta, omavaraisuutta ja yksinkertaisuutta. Niiden 

koettiin kertovat suoraselkäisestä ja perinteitä kunnioittavasta elämäntavasta. Hirsitalot luovat 

visualisen ja emotionaalisen yhteyden luontoon, sekä muistuttavat maalla asumisesta. 

Ulkovuoraus tai -laudoitus takasi paremman eristävyyden ankarammissa sääoloissa ja vähensi 

julkisivun huolto tarvetta. Se antoi myös arkkitehdeille tyylillistä vapautta luoda oman 

kulttuurin näköisiä rakennuksia. (Miller 2002: 28-29, 30, 43, 46-47.)  
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Harakan luontotalo sisältä. Kuvattu 2020 kesällä. 

 

Puulautapanelointi antaa sisätiloihin lämpimän ja patinoituvan pinnan, mikä tekee tapetoinnin 

turhaksi. Monet eri pintakäsittelyt ja mallit antavat sisustusarkkitehdeille runsaasti valinnan 

varaa. Yksiaineisuus on kaunista ja käytännöllistä, sekä luonnonläheistä. Eri puulajeilla on oma 

ominaistuoksunsa. Vaikka puulautapanelointi on yksiaineista, saa siitä tehtyä monenlaisia 

variaatioita. Variaatiolla voidaan koristelun lisäksi korosta eri paikkojen käyttötarkoitusta 

esimerkiksi luku nurkkausta. Lautapanelointi antaa vaatimattomamman ja enemmin 

maalaistyylisen vaikutelman ruutupanelointiin verrattuna. Puulautaverhoilu toimii myös lisä 

eristeenä kylmissä olosuhteissa. Puulautapanelointi sopii myös hyvin yhteen puisten 

huonekalujen ja puulattian kanssa. Puulattia on elävämmän näköinen kuin nykypäivän parketit, 

koska se tehtiin kokonaan käsin. Keskiluokka käytti männystä tehtyä ponttilautaa puulattiaan. 

Mäntyä käytettiin myös oviin ja ikkunanpuitteisiin, mitkä usein suojattiin maalilla. Puulattia 

kertoi huoneen arvosta, sen käsittelyssä kannatti silti varoa liiallista kiiltoa. Puulautalattia on 

helppo hoitoinen ja sopii yhteen monenlaisten sisustuksien kanssa. Rapatturiippukatto oli 

suosituin jo 1650-luvun kaupunki rakennuksissa. Harvinaisempia puupaneloituja tai paljaita 

kattorakenteita käytettiin silti monenlaisissa rakennuksissa. Kun hirsirakennus verhoillaan 

puulaudalla, on rakenne yksiaineinen ja hengittävä. Omat haasteensa tuon puun eläminen, mikä 

voi aiheuttaa puun turpoamista ja muita ongelmia. (Miller 2002: 99-100, 102, 104-105, 111-112, 

130-131, 134-135, 137, 146, 152.) 
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Harakan luontotalon fasadin detaljointia ja kokeellinen betoni perustus. Kuvattu kesällä 2020. 

 

 2.2 Kaupunkiympäristö/epäluonto 

 

Kaupungeissa muodostuu kauniin kaupunkiluonnon lisäksi sen vastakohtaa epäluontoa. 

Tarkasteltaessa epäluontoa on hyvä erotella se usein miellyttävästä luonnosta. Antoine Picon 

(2000) ja Gilles Clement (2003) kuvailivat millainen tämä epäluonto voi olla, teollisuuden 

jälkeinen ja hyvin moskainen maailma. Lopulta epäluonto on rajatila missä sosiaalisesti tai 

biologisesti ihminen voi tuskin elää. Vihreä arkkitehtuuri on usein Hausmannin oppeihin 

perustuvaa yhteiskunnallista voiman näyttöä ihmisten luontosuhteen parantamiseksi. Vihreä 

arkkitehtuuri myös usein pohjautuu viktoriaaliseen ajatukseen, missä luonto toimii 

puhdistavana, tuotantoa tehostavana elementtinä arkkitehtuurissa. Epäluonnolla tarkoitetaan 

siis vihreän arkkitehtuurin ja luonnollisen luonnon vastakohtaa, ei epäluonnollista ilmiötä. 

Epäluonto ei tyydytä ihmisen tarvetta kokea luontoa vaan enemminkin kertoo, kuinka luonto 

sopeutuu kaupunkiin ja millainen kaupunkiluonnon todellisuus on verrattuna sen 

mainoskuviin. Epäluonto voi toimia ärsykkeenä, joka vahvistaa tai heikentää ihmisen suhdetta 

luontoon. (Gissen 2009: 22-25.) 
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2.2.1 Kylmänkosteat tilat 

Luolat, viemärit ja kellarit ovat jo historiallisesti tunnettuja kylmänkosteita tiloja. Valottomuus 

ja kosteus tekivät Vitruviuksen mukaan luolista huonoimman paikan asua, vain primitiiviset 

ihmiset asuivat niissä. Luolat eivät kuuluneet arkkitehtuuriin, eikä luolia pystynyt kehittämään. 

Myöhemmin kuitenkin ymmärrettiin niiden tärkeys viemäröinnin kehittämisessä ja talojen 

perustuksissa. Ihmiselle kylmänkosteat valottomat paikat olivat silti spykologisesti ahdistavia 

paikkoja. Pimeyden ansiosta niissä kukoisti rikollisuus ja taudit. Erilaiset luolat tippukivi 

kattoineen kuitenkin kuvastivat mystiikkaa. Platonin mukaan luolissa on koko maailman 

tietoisuus varjojen kuvissa. (Gissen 2009: 30-32.) 

 

Maanalainen arkkitehtuuri oli Le Corbusierin mielestä vanhanaikaista ja turhaa. Myöhemmin 

arkkitehdit kuitenkin päätyivät suunnittelemaan erilaisia asuntoja, jotka hyödynsivät 

maalämpöä, maata eristeenä ja ekologisena materiaalina. Heille oli silti tärkeää pitää tilat 

valoisia erilaisten isojen aukkojen kautta ja kosteus poissa tehokkain eristein. SeARCH-

toimiston suunnitelma modernista luolasta määriteltiin maisema-arkkitehtuuriksi ja sen 

todettiin luovan erikoisen viihtyisän tilasarjan. Uudet kylmänkosteisiin tiloihin tehdyt 

tilaratkaisut toimivat miellyttävinä paikkoina tutustua tähän yleensä luotaan työntävään 

maailmaan. (Gissen 2009: 32-42.) 

 

 

Murmansk Wikimedia. 
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2.2.2 Ilmansaasteet 

Jo varhain Vitruvius tunnisti tulen tärkeän merkityksen ihmisten sosiaalisessa 

kanssakäymisessä. Savun hän määritteli arkkitehtuuria tuhrivaksi ja pilaavaksi elementiksi. 

Englannin teollistuminen toi mukanaan savuiset kaupungit, joita kuvattiinkin tutkivat muun 

muassa arkkitehdit Karl Friedrich Schinkelin, A.W.N. Pugin ja John Ruskin. Savu tunnistettiin 

työväenluokan ja moraalisesti arveluttavan talouden tunnusmerkiksi. Tupakan poltto oli 

luokkamoraalinen ilmiö mikä levisi kuvastamaan tietynlaista savuista työläisasennetta. 

Tupakointi koettiin arvokkaana asiana myös arkkitehtuurin kannalta. Mies Van der Rohe alkoi 

tutkia tupakansavun kulkeutumista tiloissa. Tupakointi oli trendikästä ja savu kuului 

kaupunkiin ja sisätiloihin. Tupakoinnin vähennyttyä savusta tuli osa historian havinaa, mikä 

muistuttaa tupakoinnin kulta-ajasta. Savun historiallinen vetovoima näkyy myös uudessa Pilot 

Plant talossa, jonka sisällä on turvallinen savupiipuin varustettu tuotantolaitos. Rakennuksen 

tarkoitus on tuoda ihmiset kiehtovaan teollisuus ympäristöön yhdistäen sen kautta virkistystä, 

yritystoimintaa ja eri instituutteja. Näkymät viereiselle teollisuusalueelle luovat keskustelua 

teollisuuden haitoista ja mahdollisuuksista niin arkkitehtien kuin tavanomaisten kansalaisten 

keskuudessa. (Gissen 2009: 44-57.) 

 

2.2.3 Pakokaasut 

Pakokaasun historia on verrattain nuori sijoittuen 1900-luvulle. Pakokaasujen kulkua 

kaupungissa tutki muun muassa Le Corbusier. Hän huomasi, että pakokaasun lisäksi autot 

nostattivat myös pölyä ja kuivuneita jätöksi kadun pinnasta ihmisten hengitettäväksi. 

Ratkaisuna ongelmaan Le Corbusier kehitti uudenlaisen tornitaloihin perustuvan 

kaupunkisuunnitelman, missä tornien välissä oli runsaasti tilaa ja etäisyyttä katuihin. Seuraava 

askel oli New Yorkissa kehitetty Holland Tunnel minkä yläpuolelle nousi kaksi korkeaa 

tuuletus piippua poistamaan pakokaasuja. Vuonna 1963 valmistus Washington Bridge 

Apartment Complex, nimensä mukaan asunto- ja palvelurakennus leveäkaistaisen autotien 

päälle.  Tarkoitus oli johtaa pakokaasut pois tunnelista ja estää häiritsevä melu rakennukseen. 

Rakennus ei kuitenkaan toiminut tarkoituksen mukaisesti vaan pakokaasut tulvivat sen sisään ja 

melu oli sietämätöntä neljässä alimmassa kerroksessa. Lisäksi projekti oli todella kallis. (Gissen 

2009: 72-77.) 
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2.2.4 Pöly 

Pöly vallitsee kaikkialla, missä ilma saa vapaasti liikkua. Pöly on niin arkipäiväinen ilmiö, että 

tuskin edes huomaamme sitä. Silti pöly koetaan epämieluisana, allergeenisena, homeitiöiden- ja 

tautienlevittäjänä. Vesuviuksen purkaus on yksi historian tuhoisimmistä esimerkeistä pölyn 

haitallisuudesta. Vastaavasti rakennuksia rakennettaessa ja purettaessa vapautuu paljon 

emäksistä pölyä, joka muuttaa ilman tuoksun ja vaikuttaa pH-arvoon. Pöly toimii myös 

tehokkaana eristeenä laskien sen peittämien pintojen lämpötilaa useammalla asteella. Pölyn 

poistamiseksi ja torjumiseksi kehitetään uudenlaisia menetelmiä ja laitteita, jotka saattavat olla 

haitallisia ilmakehällemme. Jorge Otero Pailos teki teoksen nimeltä The Ethics of Dust mikä 

kertoo kuinka pöly ei koskaan lopu keskuudestamme, vaikka kuinka siivoamme. Pöly kertoo 

ajasta ja muuttaa olomuotoaan ajan kanssa. (Gissen 2009: 88-99.) 

 

3 Ihminen ja luonto 

Luonnontieteellisesti ihminen on osa luontoa, kuten muutkin eläimet. Kehittynyt kyky ajatella 

on kuitenkin johtanut ihmisen erottumiseen muista eläinlajeista. Ihmisen luonto onkin 

kulttuuria ja ihmisarvo on loukkaamaton. Yhtä totta on myös, että ihminen ei ole viimeisen 

30000 vuoden aikana juuri lainkaan kehittynyt biologisesti. (Ganten, ym. 2007: 327.)   

 

Teollistuminen mullisti maailman. Maisemat muuttuivat, kaupungit kohosivat ja luonto 

valjastettiin koneistoa ruokkivaksi elementiksi. Insinöörit, ensimmäinen maailmansota ja 

modernismin aatteet ovat muokanneet maailmaa kohti hyödyntämisen ja luonnonasettamien 

rajoitusten ylittämiseen pyrkivää ideologiaa. ”Klassisen ihmiskuvan totaalisesta hävittämisestä 

seurasi ””uuden ihmisyyden”” luomiseen pyrkineitä alhaisia kokeiluja.” Teknologia ja uusi 

maailma kohtaavat menneisyyden, joka on edelleen voimakkaasti läsnä, kun sen osaa löytää. 

Luca Berti on kuvannut näitä kohteita Suomen maaseudulla. ”Yhteys menneeseen muistuttaa, 

ettei aina todellakaan ollut näin. Se vie huomiomme takaisin kokemus peräisten realiteettien 

pariin.” Puhutaan ihmisen ja luonnon suhteesta. Kuvilla menneestä, mutta edelleen olemassa 

olevasta maailmasta Berti muistuttaa meitä arvoista ja muistista minkä saatamme nykyisessä 

unimaailmassamme unohtaa. (Berti 2018: 12-15.)  
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Luonnosta periytyy ihmisen myötätunto, sympatia ja empatia, mikä saa ihmiset näkemään 

toisensa lajitovereina. Tästä moraalisesta vaistosta periytyvät kommunikointi ja ihmisoikeudet. 

Näihin ominaisuuksiin pystyy samaistumaan, oli kyseessä sitten ihminen tai eläin. 

Samaistumisesta seuraa halu kohdella toista kuten itseään.  Eläinten oikeuksista ja kohtelusta 

käytiin pitkä vääntö, mutta lopulta todettiin eläinten tuntevan kipua ja hyvää oloa, näin ollen 

niiden kohtelulla oli väliä. Brooklynilainen kirurgi Warbasse esitti, että eläimet kokevat kipua 

kuitenkin eri tavalla kuin ihminen. Kipu on niille refleksi, siihen ei liity ihmiselle tyypillistä 

sääliä tai kunnioitusta. Garry Bennett tutki myös eläinten reaktioita kipuun, mutta totesi kivun 

määrittelemisen hankalaksi, koska ihminen ja eläin reagoi eri tavalla ärsykkeisiin. Kipukynnys 

on myös ihmisillä erilainen. Harrisonin mielestä eläimiä piti kohdella hyvin, koska moraalisesti 

olisi joka tapauksessa väärin olla julma asioille, jotka rikastavat elämäämme. (Bourke 2011: 72-

73, 80, 84-85.) 

 

Olemme eläneet täysillä luonnon piikkiin. Voidaan puhua sodasta luontoa vastaan. 

Väestönkasvu on niin hurjaa, että ravinnontuotanto ei pysy perässä ja ruokamulta vähenee 

kovaa vauhtia. Rakentaminen, teknokulttuuri ja talous vie tilaa kovalta luonnolta eli erämaalta. 

Erämaata voi kutsua paratiisiksi, mikä on luonut myös meidät. Erämaa on myös paikka missä 

voimme muistaa juuremme ja puhdistua. (Takkinen 2015: 51-52.) 

 

Eläinrakkaus ja intiaanifantasiat liittyvät vanhaan suomalaiseen luonnonkansa perinteeseen. 

Suomi on maailman perällä ja olemme vahvasti edelleen yhteydessä luontoon ainakin 

syrjäseuduilla. Lapsuus ja vanhemmat vaikuttavat voimakkaasti oman arvomaailman 

muokkautumisessa. Kun ympärillä on eläimiä ja luontoa, sekä vanhemmat tekevät töitä 

sosiaalialalla niin on ymmärrettävää, että nuoresta tytöstä kasvaa sosiaalityöntekijä eläinten 

hyväksi. Vahvimmat kokemukset syntyvät luonnon ja eläinten vaikutuksesta, joten sen 

huoltamisesta tulee elämäntarkoitus. Eläintenoikeuksien puolustus ei juuri eroa 

ihmisoikeuksista, olemmehan eläimiä itsekin. (Takkinen 2015: 151-152.)  

 

Ihmiskunnan arvomaailma on muuttunut ihmisen alkuajoista lähtien. Kasvu, kiire, raha, 

materiaali, teho, kilpailu, valta, arvovalta ja väkivalta on tehnyt maailmasta yksioikoisen. Kun jo 

lapsena opimme tähän maailmaan, on meidän hankala arvostella sitä. Parhaiten muutos 

tapahtuu aivan uusissa tai satoja vuosia vanhoissa kaupungeissa. (Takkinen 2015: 164-165.) 
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Lintutieteilijät ovat maailman luokan sankareita, he pelastivat muuttohaukat, kalasääsket ja 

merikotkat. DDT ja muut ympäristö myrkyt olivat tuhota nämä lajit sukupuuttoon. vuonna 

1962 julkaistu Carsonin Silent Spring vaikutti asenteisiin ja myrkkyjen käyttöön. Nykyään 

Suomessa on maailman parhain lintutietojärjestelmä, jota pitää yllä vapaaehtoiset lintubongarit, 

Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen museo ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 

Lintubongareita on tuhansia, mutta se on heille vain harrastus. Ilmastonmuutoksen tarkkailussa 

juuri lintutietokannat ovat osoittautuneet luotettavaksi indikaattoriksi. Ilman vapaaehtoisia 

lintubongareita olisimme pulassa. Silti valtio pienentää suojelualueita bisneksen nimissä, 

tuottavuus ratkaisee. Nuorempi sukupolvi on kasvanut arvostamaan työstä saatavaa palkkaa, 

joten on vaikea sanoa riittääkö vapaaehtoisia lintubongareita tulevaisuudessa. Tuleeko 

kuitenkin äänetön kevät? (Takkinen 2015: 187-188.) 

 

 

Merikotka Suopajärvi Matti 2019. 

 

Luonto- ja maalaiselämä haaveet eivät ole pahasta, pikemmin niiden vastakohta: epätoivo, 

itsetuhoisuus ja mykkä suru, saavuttamattomasta kulta-ajasta johtaa väkivaltaan (Takkinen 

2015: 215).  
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Näkymä Harakan saaren korkeimmalta paikalta, Nikolain patterin päältä. Kuvattu 2020 kesällä. 

 

Triandisin mukaan ihminen valitsee käytösmallin arvojensa perusteella. Halutaan olla 

luonnossa, jos luonto koetaan tärkeäksi. Ei haluta olla luonnossa, jos siitä on huonoja 

kokemuksia. Ympäristökasvatuksen on tarkoitus vahvistaa ihmisen kontaktia luontoon ja 

luonnossa olemiseen. Täten on tärkeä luoda hyviä kokemuksia luonnosta, luontosuhteen 

vahvistamiseksi. Luontosuhde määrittelee ihmisen käyttäytymistä ja tekee ihmisestä 

ympäristötietoisen tai -vastaisen. Jokaisella on omanlainen suhdeluontoon, minkä mukaan 

toimitaan luontoa säästäen, kunnioittaen, sen puolesta, sitä hyödyntäen tai sitä vastaan. Eri 

elämän vaiheissa asennoituminen luontoa kohtaan saattaa muuttua tai sitä voidaan priorisoida 

eritavoin. (Wahlström 2000: 4.) 
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Ahlmanin mukaan ihmisen luontosuhteeseen vaikuttaa niin yhteisö kuin yksilöllisyys. Taylorin 

mukaan myös nykyhetken kulttuurilla on voimakas vaikutus yksilön luonnon arvostukseen. 

Wallerin mukaan asenteet luodaan vuorovaikutusten historian kautta. Affektiivisella 

komponentilla tarkoitetaan tunteellisia kokemuksia esimerkiksi: nokkonen polttaa sormissa tai 

aalloista lähtee rauhoittava ääni. Affektiiviset kokemukset voivat olla hyvin yksilöllisiä, ne 

opitaan nopeasti ja asenne niitä kohtaan ei muutu helposti. Affektiivisen kokemisen lisäksi 

luontosuhteeseen vaikuttaa kognitio, eettiset arvot ja estetiikka. (Wahlström 2000: 5-7.) 

 

Pietarisen mukaan ihminen voi asennoitua luontoon neljällä tapaa: utilitarismilla, 

humanismilla, naturismilla ja mystismillä. Utilitaristi kokee luonnon energianlähteenä 

ihmiskunnalle, joka pystyy teknologia turvin ratkaisemaan luonnon kaikki ongelmat. 

Humanisti uskoo luonnon kehittävän ihmistä ja sitä kautta luontoa pitää kohdella oikein, 

haasteetkin tekevät ihmiselle hyvää. Mystismi tavoittelee luonnon henkeä meissä kaikissa, on 

tärkeää löytää oma luonto itsestä ja välttää hengetöntä tekniikkaa. Ihminen ei voi olla luontoa 

voimakkaampi. Naturismi ymmärtää, että ihminen on vain yksi osa luontoa ja sen kautta tasa-

arvoinen luonnon kanssa. Tekniikka koetaan ylimieliseksi ja sen kehittäminen vaarantaa 

luonnon olemassaolon. Ihmisen tulisi olla vain laji muiden lajien joukossa. (Wahlström 2000: 7-

8.) 

 

Erämaat ja koskematon luonto, kuten Nuuksio ovat usein kaukana asutuskeskuksista. Ihmisen 

muokkaama lähiluonto on arvokasta sen saavutettavuuden kannalta. Ihmisen jättämä jälki 

luontoon ei aina ole negatiivinen, joskus siitä syntyy monipuolista ja kiinnostavaa historiaa 

luonnolle. 1960-luvulla laulujoutsen ja ilves oli metsästetty sukupuuton partaalle, vesikko 

katoamassa ja majavaa ei enää ollut. Luontoa kuitenkin haluttiin suojella, kaskeaminen väheni ja 

lajeja rauhoitettiin. Helsingin alueen luonto on hemiboreaalista eli vaihtelevaa, sekä kulttuurin 

rikastamaa. Helsingin lähiluonnosta voi löytää vanhoja metsiä, soita, reheviä lehtoja, hienoja 

kosteikkoja, saaristoa ja merenrantoja. Lähiluonto muistuttaakin lajistoltaan hävinneitä ja 

perinteisiä maalaisympäristöjä. Tämä on hyvä esimerkki, miten luontoa voi palauttaa 

kaupunkeihin. Päivittäisen luonnon tarve ihmiselle on tärkeä, onhan ihminen kehittynyt 

luonnossa miljoonien vuosien aikana. Kaupungin houkutukset saavat ihmisten viikon helposti 

täytteen, mutta ihminen kuitenkin kaipaa luontoa ja yrittää lemmikein tai lenkein sitä itselleen 

päivittäin luoda. Tämä ei ole uusi ilmiö, kenties tiedämme luonnosta niin paljon, että se on 

menettänyt kiinnostavuuttaan tai tiedämme liian vähän, jotta osaisimme kiinnostua. Ihmisellä 

on kuitenkin tarve luonnon kokemiselle, tiedostimme sitä tai ei. Erämaat ovat kaukana ja arkoja 

ihmismassoille, kun lähiluontoon pääsee vaikka päivittäin ja sen lajisto on yhtä aitoa kuin 

kauempanakin. Matkailu on ilmaston kannalta kyseenalaista. Miksi emme jo nyt opettaisi myös 

lapsille, miten nauttia lähiluonnosta. (Turunen 2019: 13-22.)  
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Ympäristötietoinen ihminen tuntee ihmiskunnan vaikutukset luontoa kohtaan ja osaa valita 

luonto vähemmän kuormittavan polun, koska tietää ihmisen olevan vain osa luontoa. Pehkosen 

mukaan Suomessa vuoteen 1986 mennessä naiset olivat miehiä ympäristötietoisempia. Myös 

vanhemmat ihmiset olivat keskimääräisesti nuorempia ympäristötietoisempia, he eivät kokeneet 

tekniikkaa tai taloudellista kasvua luontoa tärkeämpänä. Wilson ja Tomera tutkivat 

kymmenesluokkalaisten ympäristöasenteita kahden kymmenen hengen luokan välillä. Testi 

luokan biologian kurssiin lisättiin kolmen päivän simulaatio- ja tapaustutkimusharjoitus. 

Lopputuloksena oli merkittävä ero oppilaiden ympäristötietoisuudessa ja asenteessa kurssin 

ympäristö asiaan. Toisin sanoen oppilaat, jotka saivat kolmepäivän simulaatio- ja 

tapaustutkimusharjoitukset kiinnostuivat enemmin luonnosta. (Wahlström 2000: 9-11.) 

 

 

Boy and Butterfly Wikimedia. 
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Myöhemmin tehty tutkimus taas paljasti, että miehet ovat naisia ilmastotietoisempia. Miehistä 

57 prosenttia ja naisista 42 prosenttia on hyvin tietoisia ilmastonmuutoksen tilasta, sen 

voimistajista ja seurauksista. Alle 50-vuotialla oli yhtä hyvä ilmastotietämys kuin alle 30-

vuotiailla. Huoli ilmastonmuutoksesta on jakautunut poliittisten suuntausten mukaan. 

Perussuomalaiset pitävät ilmastonmuutosta luonnollisena, kun vasemmisto ja vihreät 

ihmisenaiheuttamana. Keskimäärin suomalaiset ovat asennoituneet sen torjumiseen. Eniten 

ilmastonmuutoksessa huolettaa lasten ja talouden tulevaisuus.  Tutkimukseen osallistui yli 4000 

suomalaista. Tutkimus tehtiin maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, 

ympäristöministeriön, ammattiliittojen keskusjärjestön STTK, maa- ja metsätaloustuottajain 

keskusliitton (MTK), Kuntaliitton sekä Energiateollisuuden toimesta. Toteuttajina toimivat e2 

Tutkimus ja Vaasan Yliopiston InnoLab. (Yle Uutiset 2020) 

 

Suomen rannikolla on lukuisia maailmanperintökohteita, esimerkiksi Merenkurkun saaristo ja 

Suomenlinna. Itämeren kunnosta huolimatta on siis tärkeää pitää huolta rannikkoseutujen 

luonnosta suojelualuille. Ekosysteemi palveluihin kuuluu mm. merenkyky käsitellä jätevettä, 

puhdas vesi saaristoissa ja rannikoilla, virkistys mahdollisuudet ja ravinto. Merivettä voidaan 

käyttää juomavedeksi poistamalla suola tai kylpylöihin, mihin ei muuten riittäisi makeaa vettä. 

Itämerestä saadaan lisäksi monia raaka-aineita ja meri toimii tärkeänä kulkuväylänä laivoille. 

Itämeri on lisäksi maanpuolustuksellisesti tärkeä Suomelle. Itämerestä saadaan jopa lääkeaineita 

ja liimaa lentokoneen siipiin. Lisäksi Itämeri tarjoaa laadukasta merituulta tuulivoimaloille. 

(Bäck, ym. 2010: 256-257.)     

 

Mayojen kulttuurissa pyhät paikat ovat edelleen tärkeä osa maailmankuvaa ja uskontoa. 

Mayoille pyhimpiä ovat luolat eli grotot ovat veden, tulemisen ja syntymän paikkoja. Luolat 

olivat niin tärkeitä, että niitä hakattiin keinotekoisesti tärkeiden rakennusten alle. Mayojen 

kulttuurissa luolat olivat myös paikka missä samaanit pystyivät erilaisiin rituaaleihin. Hun Nal 

Yen luola sijaitsee dramaattisessa ja kauniissa ympäristössä, sinne päästäkseen pitää ylittää 

voimakas vesiputous tai uitava syvän cenoten eli vedellä täyttyneen rotkon yli, sitten edessä on 

pystysuora kallioseinä, jossa on vain pieniä halkeamia käden sijoina. Lopuksi luolan suuaukko 

on vielä suhteellisen ahdas. Luolaan pääsy on siis jo itsessään seikkailu. Luolan toisessa päässä on 

kallioiden ympäröimä mutainen lampi. Kokonaisuutena luola ja lampi on pyhän kaunis. 

(Didrichsen ja Kettunen 2012: 30, 36, 48, 50-51) 
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Suomi on sitoutunut tukemaan YK:n 2030 kestävän kehityksen agendaa. Tavoitteet numero 1, 

5, 8, 16 ovat tärkeimmät, mutta kaikkia tavoitteita tuetaan. Pariisin ilmastosopimukseen 

pyritään, tukemalla uusiutuvan energian tutkimusta ja tuotantoa. (Ulkoministeriö 2020.) 

 

Tavoitteen 11 kohdalla hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden 

arkkitehtuuripolitiikkaohjelman, minkä tavoitteena on ottaa paremmin huomioon 

tulevaisuuden muuttuvat haasteet ja ympäristön laadun parantaminen arkkitehtuurin avulla. 

Tavoitteeseen kuuluu tarkemmin muun muassa pitkänelinkaaren tavoite ja kulttuuritilojen 

parempi hyödyntäminen.  Halutaan myös panostaa kaikkien ikäryhmien pääsyä virkistys 

alueille, kuten puistoihin ja viheralueille. (Valtioneuvosto 2020: 70-73.) 

 

Tavoitteen 13 eli ilmastonmuutoksen torjunnassa Suomi on lupautunut hiilineutraaliksi vuoteen 

2035 mennessä. Hallitus pyrkii myös muun muassa huomioimaan paremmin täyspainoisen ja 

kaikille koulutus asteille suunnatun ilmasto kasvatuksen. (Valtioneuvosto 2020: 77-79.) 
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Tavoitteella 14 halutaan pitää huolta vesistöistä ja meristä. Suomen tavoitteena on puhdas 

Itämeri. Itämerta voidaan hyödyntää kestävästi ja siitä voidaan tehdä bio- ja kiertotalouden 

esimerkki. Näistä esimerkkinä mainittakoon Itämerestä pyydetyn kalan tukemista ravinnon 

lähteenä ja Itämerirehun käyttöä kalakasvatuksessa. Lisäksi pyritään vähentämään maatalouden 

ravinne kuormitusta Itämereen ja laaditaan uusi ympäristölupajärjestelmä kalankasvattajille. 

(Valtioneuvosto 2020: 82-83.) 

 

Tavoitteen 15 tarkoitus on pitää huolta maanpäälisistä ekosysteemeistä ja luonnon 

monimuotoisuudesta. Suomi on luonut uuden Helmi-ohjelman, jolla pyritään tukemaan 

arvokkaita luonnon tihentymiä ja kokonaisuuksia. Uudella Sotka-hankkeella pyritään lisäksi 

parantamaan vesilintujen elinoloja. Halutaan myös hyvittää isojen rakennushankkeiden 

aiheuttama luonnon kato. Hanke on vasta arviointi kynnyksellä, varsinaisia lakimuutoksi ei 

vielä ole päätetty. Hallitus panostaa luonnonsuojeluun noin 100 miljoonaa euroa vuosittain ja 

ympäristötutkimuksen ja suunnittelun resursseja parannetaan. (Valtioneuvosto 2020: 85-86.) 

 

Itämeren rehevöityminen on monitieteellinen ongelma. Itämeren ympärillä on erikseen 

avomeren-, rannikkovesien- ja kaupunkienhulevesientutkimuslaitokset. 

Rehevöitymisentutkimus ei ole ollut yksimielistä vaan sitä vaivaa yhteisen ideologian, 

käsitteiden ja symboliikan puute. Poliittinen koneisto ei kykene toimimaan tehokkaasti 

kaikkien erimielisyyksien äärellä. Kaupunkien edustoilla merentutkimus on kaikkein 

kehittyneintä. Yhteistyö humanistisen ympäristötutkimuksen ja yhdyskuntasuunnittelun 

kanssa on kuitenkin usein heikkoa. Monitieteellisesti Itämeri on heikosti tutkittu. Itämeri tulisi 

ottaa huomioon sosioekologisena kokonaisuutena. (Bäck, ym. 2010: 96-97.)  

 

Kustannus-hyötyanalyysi toimii paremmin kuin Itämeren tilan sanallinen puolustaminen. 

Itämeren hyödyn rahallinen laskeminen ei tarkoita Itämeren absoluuttista arvoa vaan pyrkii 

paremmin havainnollistamaan hyötyjä vertailussa suojelun kustannuksiin. Budjetti vertailu saa 

tasapuolisen painoarvon merta puolustettaessa. Tärkeimmät hyötykustannus arvot ovat 

matkustus kustannukset ja meta-analyysi. Meta-anlyysi perustuu aiempien tutkimusten arvojen 

yhteenvetoon ja matka hyötyarvo taas siihen kuinka paljon ihmisiltä menee rahaa päästä 

virkistävän meren äärelle. Kustannus-hyötyanalyysi perustuu tutkittuun tietoon ja on siten 

kelvollinen neuvottelu valtti kansainvälisessä Itämeri yhteistyössä. (Bäck, ym. 2010: 214-218.) 
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Harakan luontotalo merentutkimus huone. Kuvattu 2020 kesällä. 

 

Myös kunnat voivat parantaa Itämeren tilaa oma-aloitteisesti. Kunta-hallinto on Suomessa 

kansainvälisesti huippu luokkaa ja sen säädökset usein nopeasti voimaanpantavia. Kuntien 

vastuulla on kunnallistekniikan lisäksi myös pienet ja keskisuuret yritykset. Itämeren suuri 

yhteiskunnallinen merkitys on kiistaton ja Helsingin kaupungilla merkittävä asema 

ympäristökasvattajana. Yksityisten ja julkisten tahojen yhteiset hankeet Itämerensuojeluksi ovat 

lähtöisin niin Helsingistä kuin Turusta. Helsinki ottaa ilmaiseksi vastaan risteilijöiden jätevedet 

ja tekee esimerkkipeltoja, joissa minimoidaan ravinteiden pääsy mereen. Lisäksi Helsinki tarjoaa 

ympäristökasvatusta entistä laajemmin yrityksille, henkilöstöille ja koululaisille. Toiminnan 

monipuolisuus ja verkostoituminen antaa maanlaajuisesti joustavuutta ja erikoistumisen 

mahdollisuuksia Itämeren puolesta toimiville tahoille. Silti ympäristöhallinnon tulisi entistä 

paremmin tiedottaa vesienhoidosta ja siihen liittyvistä valinnoista. Toiminta seuraa toimintaa.  

(Bäck, ym. 2010: 325-329, 338.)  
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4 Rakennussuojelu 

 

Suojellut rakennukset ja niiden ympäristö ovat osa Suomen kansallisvarallisuutta. 

Rakennussuojelulla pyritään pitämään löytämään ja ylläpitämään jo kadotettu rakennetun 

ympäristön konkreettinen ja abstrakti arvo. Näin pystytään säästämään luontoa ja takaamaan 

laadukas sekä kehittävä ympäristö käyttäjille. Rakennussuojelulla pyritään myös taloudellisten 

ja sosiaalisten arvojen kohentamiseen. Tavoitteena on siis estää tuhlaavaa käyttökelpoisten ja 

alueen arvoa nostavien rakennusten ja rakennuskokonaisuuksien tuhoutumista sekä pitää 

huolta perinteiden säilymisestä. Suojellun alueen arvo voi perustua myös ympäristön 

tieteelliseen tutkimukseen, koulutus pohjaiseen havainnointiin, symboliseen arvoon tai 

matkailun vetovoimaan. (Rakennussuojelukomitea: 95-97.)  

 

Kaupungistumisen mukana tullut lisärakentamisen tarve luo haasteita vanhojen rakennusten 

säästämiselle. Tilanne on mutkikas etenkin, jos jo olemassa oleva rakennus ei pysty 

mukautumaan uuteen käyttötarkoitukseen. Usein rakennussuojelulaki kuitenkin suojaa 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi määriteltyjä rakennuksia. Tonttien hinnan nousu ja 

asukastehokkuuden tavoittelu saattaa kuitenkin vaikeuttaa mittasuhteiden pitämistä 

sopusoinnussa yhdyskuntakoon kanssa. Monumenttien suojelu lähtee yleensä kansalaisten 

halusta ja arvostuksesta säilyttää ne. Kulttuurihistoria on hidaste nykykehitykselle myös 

hyvässä, sillä siitä voimme oppia ja muistaa asioita menneisyydestä eikä evoluutio kierrä kehää. 

Kaupunki kuten ihminen on historiansa aikaansaannos, kunnioittakaamme ja rakastakaamme 

sitä sen nykymuodossa. (Heimala 1964: 7-12.) 

 

Rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa voi arvioida tutkimalla seuraavia ominaisuuksia: 

historiallinen erikoisuus, rakennustyypin tai tyylin esimerkillisyys, kulminoituminen 

historialliseen ongelmaan tai ratkaisuun, rakennustekniset innovaatiot, muu kuin 

arkkituurillinen merkittävyys ja tutkijan tai arkkitehdin kiinnostus kohteeseen. Muulla kuin 

arkkitehtuurisella merkityksellä tarkoitetaan esimerkiksi historiallisia tapahtumia, jotka 

kulminoituvat rakennukseen tai kansalaisten suosiota rakennusta kohtaan.  (ICOMOS 1990: 10).    
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Helsinki on täynnä luontoa niin merellistä kuin metsäistä. Luonto on myös koko Suomen 

voimavara ja ylpeyden aihe ennemmin kuin mikään rakennettu ympäristö. On huomioitavaa, 

että todellinen koskematon luonto on usein kauempana asutuskeskuksista, mutta niiden 

läheisyydessä olevat luontokohteet ovat sitäkin suuremmassa käytössä. Usein syntyy niin uuden 

ja vanhan katkelmia ilman sopusointua. Yhtenäisten kokonaisuuksia vastavoimana toimii 

individualismi. Yhtenäisissä kulttuurihistoriallisissa kokonaisuuksissa silti saavutamme sen 

syvimmän olemuksen, jota esi-isämme ja -äitimme meille aikoinaan jättivät. Alkuperäinen 

kokonaisuus on aina myös tarina, jonka sisälle pääsee astuessaan tuohon maisemaan. 

Kulttuurihistoriallinen syvyys on kuin kirjan tarinoiden mukaansa tempaavuus. Se on helposti 

latistettavissa harkitsemattomilla muutoksilla, turistien mukavuuksilla ja keinoromantiikalla. 

(Heimala 1964: 13-20.) 

 

Taiteilijat kuvasivat 1800-luvun lopulla ahkerasti Suomen kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 

kokonaisuuksia ilman kansallisromantiikkaa. Töissä näkyy rakennus kulttuurin kehitys 

hirsisestä lamasalvoksesta kevyempiin ja puuta säästäviin menetelmiin. Punamulta oli myös 

perin Suomalainen tapa suojata hirsitaloa säältä. Tällaisten kulttuurimaisemien symboliset ja 

realistiset säilyttämiset maalauksiin olivatkin tunnettujen taiteilijoiden kuten Albert Edelfeltin, 

Axel Gallenin, Eero Järnefeltin ja Pekka Halosen elämäntyönä. (Heimala 1964: 31-33.) 

 

Uudisrakennuskohteissa otetaan usein huonosti huomioon luonnonsäilytys. Rakentamisesta 

aiheutunutta raiskiota peitellään huolimattomasti nurmikolla ja epäsopivalla maa-aineksella. 

Alkuperäisluonnosta säilyy vain pirstaleita, joiden kanssa istutukset vaikuttavat kulttuurisesti 

harhautuneilta. Tämä johtuu ammattitaitoisten suunnittelijoiden puutteesta ja mielivaltaisesta 

resurssien sijoittamisesta muihin osa-alueisiin. Kysymys ei aina ole rahan puutteesta vaan usein 

piittaamattomuudesta kansallisarvoja kohtaan. (Heimala 1964: 37-38.)  

 

Säilytettäessä vanhoja rakennuksia ja rakennuskokonaisuuksia säilyvät myös usein alueen 

perinteet. Useat vanhat rakennukset päätyvät talomuseoiksi. Haastavampaa on modernisoida 

rakennus nykypäivän käyttötarkoitukseen. Erityisen tärkeää olisi säilyttää myös alkuperäiset 

sisätilat, koska niistä moni kävijä voi aistia perinteet. Ikkunat ja värit ovat kaikista herkimpiä 

muutoksille. Modernimpia muutoksia voidaan harkita kävijöiltä suljettuihin tiloihin. (Heimala 

1964: 181-184.)  
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5 Historia 

 

Historia perustuu säilyneeseen tietoon ja jäänteisiin. Historian tutkimus perustuu lähteisiin, 

mille asetetaan tietty lähde kritiikki. Ilman lähdekritiikkiä historia ei ole tieteellistä. Historian 

tutkimus on riippuvainen empiirisestä aineistosta. Aineisto on valittava niin, että se vastaa 

parhaiten tutkimuskysymykseen. Aineisto ja lähdekritiikin lisäksi tarvitaan päättelyä, joka 

perustuu vihjeisiin. Historia ei avaudu itsestään. (Tampereen yliopisto 2020.) 

 

Elävillä olennoilla historia perustuu muistiin. Kasveillakin on yllättävän pitkä muisti. Vuonna 

2013 Stefano Mancuso ja Monica Gagliano päättivät toistaa historiasta kuuluisan Lamarckin ja 

Desfontainesin kokeen Tuntomimosa kasville. Kasvit asetettiin testilaitteistoon, mikä 

mahdollisti pudotukset eri korkeuksilta ja ravistelun. Kuten historiallisessa kokeessa myös tällä 

kertaa kasvit tottuivat pudotuksiin ja muistivat ne vaarattomiksi jopa neljäkymmentä päivää. 

(Mancuso :27-29)  

 

5.1 Helsingin kaupunkisuunnittelu 

 

 

Pro Helsingfors kuva numero 197. Helsingin asemakaava vuonna 1905. 
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1908 oli suuren rakennusbuumin aikaa nuoressa Suomen pääkaupungissa Helsingissä. 

Venäläisten vaikutus oli selvästi nähtävissä suurten kivitalojen ja varakkuuden lisääntymisenä. 

Helsinki oli aluksi perinteinen puutalo kylä, mutta nyt massiiviset kivitalot nousivat joka 

puolella muuttaen kortteleita ja maisemia. Helsingissä oli silti edelleen paljon vanhoja puutalo 

kortteleita. Pelättiin, että rakennusbuumi riistäytyisi käsistä ja Helsinki alkaisi slummiutua. Sen 

aikaista kaupunkisuunnittelua hoitaneen rakennuskonttorin resursseja vahvistettiin ja 

perustettiin asemakaavatoimikunta. Asemakaavatoimikunnan jäsen Bertel Jung edusti uutta 

”puolivihaista” arkkitehtisukupolvea, joka oli turhautunut rakennusinsinöörien kaavoitus 

monopoliin. Uudet tuulet puhalsivat, eikä ruutukaava enää osoittautunut järkkymättömäksi. 

Töölöstä järjestettiin asemakaava kilpailu, jonka tuomaristossa oli klassinen viisas insinööri 

vastaan moderni luova arkkitehti. Lopputulos oli tietysti kompromissi. Suuret linjat 

kiinnostivat, mutta samalla osa kaupunki historiaa jäi slummiutumispelon varjoon. Täten Jungin 

ennuste toteutui ja puutalot saivat antaa tilaa kivikorttelien kaupungille. Bertel Jung, kuten 

hänen esikuvansa Camillo Sitte oli vahvasti taiteilija sielu, jolle luonnon ja rakennetun 

maailman symbioosin tutkiminen oli tärkeää. Puistojen yhdistämä kaupunki tarjoaisi sujuvasti 

luonnon läheisyyttä, näin myös keskuspuista sai alkunsa. Jung kaipasin kaupungille myös 

yhtenäistä inhimillistä mittakaavaa, minkä onnistumisesta ainakin yhtenäiset korttelien 

räystäslinjat kertovat. Silti puutalokorttelit vain harvenivat, kun Jung ja Eliel kaksikko uudisti 

aatteitaan moderniin ja virtaavaan funkis kaupunkiin. Vuonna 1916 Birger Brunila nousi Jungin 

seuraajaksi asemakaavoituksen päämiehenä Helsingissä samalla kun Suomi julistettiin 

itsenäiseksi 1917. Helsingissä kiinnostuttiin myös ympäröivistä saarista virkistysalueineen. 

Asukkaiden hyvinvointi oli myös Brunilalle pää periaate ja yhdessä Otto-Iivari Meurmanin 

kanssa he suunnittelivat Käpylän vehreän puutalo kaupunginosan. 1960-luvun muutosten 

myllerryksestä syntyi kaupunkisuunnittelulautakunta, joka piti ensimmäisen kokouksen 1964. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti myös siirtää alkuperäisen Frithiof Mieritzin 

suunnitteleman vanhan kioskin Eläintarhasta Seurasaareen. Näin kulttuurihistoriallisesti 

arvokas kioski pääsi muiden Mieritzin töiden läheisyyteen ja säästyi uudisrakentamisen alta. 

Tätä pidettiin 60-luvun rakennushistoria kohokohtana. (Mustonen 2010: 11-12, 14-18, 21-22, 

24, 25, 28-30, 32-33, 52-54.)   
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1950-luvulla Maunulassa saattoi kuvata talvipukuisen Riekon. Pelto alkoi heti rivitalojen 

läheisyydestä ja viljelijä kuljetti hevosilla lantaa puutarhakauppiaalle. Jätevedet kuitenkin 

johdettiin suoraan mereen ja luonnosta näki sen. Rannoilla haisi ja vesi oli epämääräistä mönjää. 

Myöhemmin tilanne parani, linnuista väitöskirjan tehnyt Leo Lehtonenkin edesauttoi Viikin 

suojelualueen perustamisessa. Vuonna 2010 valmisteltu maakuntauudistus taas tähtää luonnon 

hyödyntämiseen ja voi johtaa luonnonsuojelun hankaloitumiseen. (Turunen 2019: 14-16, 21.) 

 

Alvar Aallon keskustasuunnitelma ja Smith&Polvisen liikennesuunnitelmat kaatuivat yli 

suurina ja yksiulotteisina projekteina (Mustonen 2010: 59-60).  

 

Helander ja Sundman ottivat vuonna 1970 esille vanhojenrakennusten 

uudelleenkäyttömahdollisuudet ja niiden arvon ympäristön monipuolistamisessa (Mustonen 

2010: 86). 

 

Muodostettiin myös Pakkalan ja Perkiön vyöhykesuunnitelma, joka jatkojalostettuna oli 

toimiva ase kantakaupungin piilokonttoristumista ja slummiutumista vastaan. Oli myös tärkeää 

suojata virkistysalueita muulta maankäytöltä. (Mustonen 2010: 90.) 

 

1960-luvulla Helsingin kaupunkisuunnittelussa huomatiin kuinka monet aikaisemmat 

kaupunkisuunnittelun ihanteet kaatuivat käytännön ongelmiin. Tyypilliset käytännön ongelmat 

kuten parkkipaikojen, julkisenliikenteen, viheralueiden tai palveluiden puute selvisi kuitenkin 

vasta uusien kaupunginosien rakentamisen jälkeen. Vaikka välillä luotiin onnistuneita lähiöitä 

kuten Pihlajamäki, missä lamellitalot sijoittuvat luontevasti metsän vehreyteen, oli 

yhdyskuntasuunnittelun kokonaisuudessa paljon puutteita. Espoosta ja Vantaasta muodostui 

enemmin asuinrakentamisen kavalia kilpailijoita Helsingille. Yhteen hiileen puhaltavaa 

metropoliyhdyskuntaa oli vaikea rakentaa. Ihanteet olivat kaupunkisuunnittelijoiden 

mielipiteitä ja keskenään usein ristiriitaisia. Kaupunkisuunnittelun tulisi perustua tutkittuun 

tietoon, eikä intuitioon tai suurin tuntemuksiin suunnittelijoiden päässä. Ihmisten toiveet piti 

kartoittaa ja tarpeet tutkia. Yhdyskuntasuunnittelu oli syntynyt ja sitä ohjaili demokratia. 

(Mustonen 2010: 68-73.)  
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Ongelmana tässä ajattelussa on, että ihmisen tarpeet ja toiveet muuttavat ympäristön mukaan. 

Alati muuttuva yksilöllinen ihmismieli takaa, että tutkimuksilla voidaan vetää vain karkeita 

linjoja ihmisten tarpeista ympäristön suhteen. Yhdyskuntasuunnittelun merkitys yksilölle 

hämärtyy. Yksittäisen rakennuksen merkitys vahvistuu. Keinot pyhittävät tarkoituksen ainakin 

inkrementalistisessa suunnittelussa. Mitä byrokraattisempi kompromissi yhdyskuntasuunnittelu 

on, sitä harvemmin se pystyy tuottamaan taiteellista ja yksilöllistä kaupunkia yhden ihmisen 

elämän aikana. Inkrementalistit eivät siksi pidä mistään rajoista tai suunnittelua ohjaavista 

päälinjoista vaan hakevat uusia kokemuksia myös epäluuloa viljellen. Ongelmana 

inkrementalismissa on, että suunnittelun on vaikea kehittyä mihinkään suuntaan ja vallitsee 

jatkuva kaoottisuus minkä johdosta yhteistyö ja todellinen aikaansaavuus on kyseenalaista. 

(Mustonen 2010: 98-99.) 

 

90-luvulla kaupunkisuunnittelussa vaikuttanut Pekka Korpinen oli puolestaan evoluutionaari, 

joka luotti suunnittelua ohjaaviin päälinjoihin samalla pitäen tärkeänä sopivaa vapautta 

yksittäisten alueiden ja rakennusten kehityksessä. Onnistumiset ja epäonnistumiset päälinjojen 

puitteissa antaisivat joka tapauksessa suuntaa ja ratkaisuja tulevalle suunnittelulle. Elielin ja 

Jungin kaupunkisuunnittelu oli tässä mielessä uniikkia ja edusti enemmin evoluutionaarista 

suunnittelua kaikkine myöhemmin ilmennein käytännön puuttein. Juuri siksi historialliset 

alueet ovat arvokkaita, kertoen tarinaa ajasta milloin yhdyskuntasuunnittelu ja 

kaupunkisuunnittelu oli hyvin erilaista. Historian arvostus kumpuaa nykyajan kehityskulusta ja 

sen provosoimasta vastareaktiosta. Evoluution kunnioituksesta. (Mustonen 2010: 95-99.) 

 

 

Vuonna 1980 uudeksi kaupunginjohtajaksi valittu Raimo Ilaskivi oli innokas harraste lentäjä, 

vähemmin kaupunkiluontoa arvostava herra. Ilaskivi ehdotti Keskuspuiston uudisrakentamista 

ja Malmin kentän suojelua. Näin edettiin läpi iloisen nousukauden.  Hedmanilla oli silti sen 

verran valtaa, että Keskuspuiston umpeen rakentamista ei toteutettu vaan asumisviihtyvyyden 

arvoja kunnioitettiin.  Vuonna 1989 Kaupunkisuunnitteluvirasto joutui kuitenkin 

epäluottamuksen kohteeksi, mikä johti organisaation uudelleen järjestämiseen. Kaupunkilaiset 

kaipasivat parempaa suunnitelmista, tiedonkulkua ja vaikutusmahdollisuuksia heidän oman 

kaupungin suunnitteluun.  1990-luvulla vasta virkaan astunut yleiskaavapäällikkö Jussi 

Vuorinen ja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen valmistelivat uuden yleiskaavan, jonka 

merkittävä uudistuksena oli tavarasataman siirtäminen Vuosaareen. (Mustonen 2010: 108, 115-

117, 136-137.) 
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Vuonna 1991 eläkkeelle jäänyt Lars Hedman oli innokas purjehtija ja lahjomaton puritaani. 

Vielä eläkkeelle jäätyään hän kirjoitti Keskuspuiston, Taivallahden, Haltialan ja Viikin 

säilyttämisen puolesta, arvostellen keskushallintoa. (Mustonen 2010: 142-146.) 

 

Hedmanin seuraajaksi nousi Paavo Perkiö. Perkiö joutui kokemaan vuoden 1994 laman, mutta 

selvisi tulikokeesta ilman alaistensa irtisanomista. Perkiö kuitenkin iski kirveensä kiveen 

ajaessaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Tennispalatsin purkamista. Vuonna 1989 Helsingin 

Sanomien yli 200 kansalaisen vetoomus iski ensin vastaan, paheksuen kaupunkisuunnittelua sen 

taloudellistehokkuus hakuisuudesta ja kulttuuri arvojen laiminlyönnistä: ”Kaupunki ilman 

vanhoja rakennuksia on kuin ihminen ilman muistia!” Eduskunta äänesti silti 24 puolesta ja 57 

Tennispalatsin säilyttämistä vastaan. Vuonna 1991 hyväksyttiin osayleiskaava, joka puolsi 

Tennispalatsin purkamista. Juuri silloin iski lama yhtä aikaa suunnittelun auktoriteetin Otto-

Iivari Meurmanin toteamuksen kanssa, että Tennispalatsi kuuluu arvoperheeseen. Helsingin 

Sanomat lisäsi vielä yhden piikin kirjoittamalla, että Tennispalatsia ei osata arvostaa, koska sen 

suunnittelija ei ole niin tunnettu. Loppu onkin historiaa. Myös Lasipalatsi ja vanha linja-

autoasema piti purkaa, mutta säilyivät rikastuttamaan Kampin yhtenäistä kulttuurihistoriallista 

kokonaisuutta. (Mustonen 2010: 154-156, 164, 359, 362-363, 365.)  

 

Jo aikoinaan Bertel Jung tiedosti luonnon tärkeyden kaupungin virkistysalueena. Ajatus 

Keskuspuistosata lähti erään Berliinin matkan jälkeen. Kaupungin keskiön läpi kulkeva 

yhtenäinen viherlinja olisi kuin sykkivä suonisto, joka pitää huolta kaupunkilaisten 

hyvinvoinnista. Jung teki tärkeää yhteistyötä Kaupunginpuutarhalautakunnan päämiehen 

Svante Olssonin kanssa. Olssonia pidetäänkin viherkulttuurin ensilinjojen luojana yhdessä 

Jungin kanssa. Göran Engroos nimitettiin uuden maisematoimiston johtoon vuonna 1972. Hän 

jatkoi uutterasti kaupungin viherarvojen kehittämistä yhteistyössä kaupunkisuunnittelun 

kanssa. Engroosia seurasi Matti Eronen ja hänen jälkeensä Ympäristötoimiston johtoon nousi 

Maria Jaakkola. Matti Eroselle kerroksellisuus on tärkeää, koska se kertoo missä vaiheessa on 

tultu nykyhetkeen ja sitä kautta antaa myös vihjeitä tulevaisuudesta. Myös 

kulttuurihistoriallisten rakennusten suojeluun erikoistuneet arkkitehdit Riitta Salastie ja Leena 

Makkonen kuuluvat saman katon alle. Salastie on keskittynyt modernimpien arkkitehti 

kohteiden, kuten Pihlajamäen säilyttämiseen. Hänen mukaansa on tärkeä huomata 

arkkitehtuurin arvo ajoissa ja säilyttää eheitä kokonaisuuksia. Joka tapauksessa Helsingin 

todellinen arvo on sen merellinen sijainta. On Korkeasaari, Seurasaari, Suomenlinna, Elisaari, 

Kaunisaari, lisäksi monia muita saaria, jotka koskemattomuudellaan antavat todellista kontrastia 

kaupunkielämälle. Meri itsessään jo toimii kaupungin parhaimpana ilmastointilaitteen, joka 

poistaa päästöjä ja ilman epäpuhtauksia. (Mustonen 2010: 207-212, 336, 342.) 
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”Kaupungin akseli alkaa rannan tuntumasta ekologista aspektia julistaen, sivuaa vanhan 

kaupungin historiallisia tuntoja ja maisemia ja jatkaa Viikkiin, ekologisen osaamisen, 

biotieteitten kaupunkiin, jossa kaupungin tämän päivän kehitys kulminoituu.” (Matti Eronen). 

 

 

5.2 Harakan historia 

 

 

Pro Helsinfors kuva numero 5: Kartta Helsinkiin johtaneista merireiteistä Kruunun vallan 

ajalta. 
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Harakan historia alkaa jo 1500-luvulta. Silloin Harakka kuului Töölön maalaiskylälle. Kruunu 

kuitenkin päätti lahjoittaa maat Helsingin kaupungille 1643. Tiettävästi ensimmäisen kerran 

Harakka näkyi kartoissa 1600-luvun puolessa välissä. Stora Räntan nimi mainitaan ensimmäistä 

kertaa 1722 kartassa. Tuolloin saari oli yksi kaupungin parhaista silakan pyynti paikoista, 

asutusta saarella ei kuitenkaan tiettävästi ollut ennen vuotta 1747. Uuninsuu eli Harakan ja 

Uunisaarenvälinen reitti oli yksi Helsingin kolmesta pääväylästä, joten 1747 Harakkaan 

pystytettiin majakka. Majakka oli saaressa ainakin vielä 1790. Ensimmäistä kertaa nimi Harakka 

mainitaan 1755 vuonna tehdyssä Kruunun kartassa, mutta kartassa on lisä merkintä: eller 

Båkhollmen. Kruunu käytti saaresta myös nimeä Räntan, Långa Räntan, Södra ugnsholmen ja 

Ugnsmunsholmen. Myöhemmin nimiksi kuitenkin vakiintui Harakka ja Stora Räntan. (Rauma 

1989: 1-4.) 

 

 

Pro Helsinfors kuva numero 11: Special Hydrographisk Charta öfwer Helsingfors Stads Hamn 

och Redd. Kuva kertoo Ruotsinkruunun aikaisista tärkeistä merireiteistä ja satamista. Vuodelta 

1722-1723. 
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Pro Helsingfors kuva numero 51: C.P. Hangströmin kartta Helsingistä vuodelta 1773. 
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Pro Helsinfors kuva numero 98: Karta öfver Finlands nya och vackra Hufvudstad Helsingfors År 

1836. Kuva kertoo, millainen Helsinki oli ennen vuotta 1808.  

 

Suomensodassa 1808-1809 Harakka menetettiin venäläisille, jotka linnoittivat saarta 

Suomenlinnaa vastaan. Saarelle tuli eri vahvuisia tykkipattereita ja muutamia väliaikaisia 

puurakennuksia sotilaille. Venäläiset kuitenkin käyttivät edelleen nimitystä Harakka ja Stora 

Räntan, lyhenteellä Räntan koko 1800-luvun. Vuonna 1855 aloitettiin laajempi saaren 

linnoittaminen. Linnoitus toiminta kiihtyi ja saarelle nousi useita puurakennuksia sotilaille, 

kaksi uutta laituria, mörssäripatteri ja kasemaatteja. Puurakennuksista pieni kasarmi ja 

vartiorakennus valmistuivat vuonna 1877. Samana vuonna valmistui kiviarkkuinen päälaituri. 

Vartiorakennusta laajennettiin kaksi kertaa isommaksi vuonna 1886. Nikolain patteri valmistui 

vuonna 1878. Harakan saari oli osa Helsingin merilinnoitus piiriä, joka ulottui Lauttasaaresta 

Jollakseen. Kriminsodan jälkeen saari sai uuden nimen: Ostrov Nikolajevskii. Nimitys säilyi 

venäjän hallinnon loppuun saakka. Vuonna 1880 Venäjän hallinto supisti sotilasmenoja, eikä 

saarelle toistaiseksi toteutettu uusia linnoitussuunnitelmia. Japanin sota ja sitä seurannut 

Tsushiman tappio kuitenkin vaati lisä varustelua Pietarin turvaamiseksi. Ostrov Nikolajevskiin 

rakennettiin neljän tykin patteri, pieni kasarmi muutettiin lennätinasemaksi 1881 ja upseerien 

asunnoksi 1908. Vartiorakennusta laajennettiin kaksi kertaa isommaksi vuonna 1886. 

Viimeisenä venäjänajan rakennuksena valmistui vuonna 1908 uusi 80:lle sotamiehelle 

tarkoitettu puinen kasarmi rakennus eli nykyinen Luontotalo. Rakennuksessa oli uusi 

kokeellinen betonilla vuorattu perustus. Venäjän vallankumouksen seurauksena Harakan 

linnoitus lakkautettiin vuonna 1918. (Rauma 1989: 5-11, 24, 32.) 
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Maanmittaushallituksen digiarkisto kuva 2838005 Harakan yleisasemapiirros 1811. 
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Maanmittaushallituksen digiarkisto kuva 2838010 Harakan asemapiirros 1904. 

 



Aalto-yliopisto 

Arkkitehtuuri 

Viljami Väre 

 

 

37 
 

 

 

Maanmittaushallituksen digiarkisto kuva 2838054 Harakan kasarmi suunnitelma 1908. 
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Maanmittaushallituksen digiarkisto kuva 2838057 Harakan kasarmi 1910. 
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Saari siirtyi Tarton rauhansopimuksella Suomen valtiolle 1922. Puolustusvoimat havaitsi saaren 

potentiaalin ja otti sen käyttöön. Osa vanhoista venäläisistä rakennuksista kunnostettiin ja 

vuokrattiin yksityisille ja yrityksille. Harakassa toimi muun muassa Harakan Konepaja Oy 1923-

1927. Oiva Kallion suunnittelema Kemianlaitos ja pumppuasema valmistui Harakkaan 1929. 

Samoihin aikoihin kunnostettiin myös Nikolain patterin vanhat kasemaatit Kemianlaitoksen 

varastoiksi ja työtiloiksi. Osa vanhoista venäläisistä rakennuksista tuhoutui Toisen 

maailmansodan pommituksissa vuonna 1944. Sodan jälkeen Harakaan rakennettiin pikaisesti 

puuelementti varastoja ja länsirannalle parakkisauna ja henkilökunnan sauna. Vielä 1950 luvulla 

rakennettiin betoni bunkkeri ammusten purkuun ja Kemianlaitoksen kokeita varten. Valtio 

liitti saaren osaksi Töölön kylää 1966. Puuelementti varastojen laatu oli kehnoa ja parakkisauna 

paloi vuonna 1968. Samana vuonna purettiin henkilökunnan sauna ja siihen liittyneet 

rakennelmat. Vuonna 1978 Harakka siirtyi takaisin Helsingin kaupungille.  (Rauma 1989: 38, 

42, 48, 52-53, 59, 63.) 

 

Harakka on Helsingin ainut kokonaan venäläisten linnoittama saari. Ajasta on tosin jäljellä vain 

viisi merkittävää rakennelmaa; Lennätinasema, vartiorakennus, Nikolain patteri 

kasemaatteineen, mörssäripatteri kasemaatteineen ja kasarmirakennus. Kemianlaitos on 

merkittävä historiallinen esimerkki 1920-luvun klassismin, rakennustekniikan ja detaljien 

kannalta. (Rauma 1989: 65, 67-68.) 

 

Vuonna 1990 päätettiin kunnostaa vanha venäläinen kasarmi numero 22 Luontokoulu käyttöön. 

Ensimmäinen kunnostussuunnitelma saatiin valmiiksi 1993 mennessä. Kunnostussuunnitelman 

mukaan rakennus pyrittiin restauroimaan, mutta siihen päätettiin myös tehdä muutamia 

muutoksia. Suunnitelmien mukaan Harakan Luontotaloon tulisi moderni vesi WC ja keittiö. 

Pääsisäänkäynti toteutettiin Itään ja siitä poistettiin vanha ranskalainen kolmio tuulikaappi. 

Lisäksi eteistä ja ensimmäistä yleisöhuonetta laajennettiin poistamalla väliseinät. Talon 

kumpaankin päätyyn tehtiin siivouskomerot ja vain yksi neljästä vanhasta hellasta säilytettiin. 

Muuten Luontotalon pohja säilyi melko alkuperäisenä. Vanhoja hormeja käytettiin 

ilmanvaihtoon. (Rauma 1990.) 
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Tuula Rauma Harakan luontotalon julkisivut 1990. 

 

 

Tuula Rauman tekemä Harakan luontotalo pohjapiirustus 1990. 
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Tuula Rauman tekemät leikkaukset A-A ja B-B Harakan luontotalosta 1990. 
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6 Havainnot Harakasta 

 

 

Viivapiirros Harakan luontotalosta 2020. 

 

Olen itse töissä ollut kuusi vuotta töissä Harakassa ja samalla kerryttänyt saaren sekä 

Luontotalon tuntemusta. Vuonna 1989 Kaisa Pajanen oli ideoimassa Harakan saaren 

käyttötarkoitusta luontosaarena. Yhdessä Tuula Rauman kanssa he olivat Luontotalo hankkeen 

läpi vievä voima. Ympäristökeskuksen vastuu henkilönä hän on myös minun nykyinen esimies. 

Omien havaintojen lisäksi haastattelin Kaisa Pajasta Luontotalon ja Harakan saaren toiminnasta 

ja sen tulevaisuudesta. Lisäksi keräsin tähän osioon uutisia Harakan saaresta sen luontosaareksi 

avauksen hetkestä nykypäivään. Vuonna 2004 Harakassa mitattiin toistuvasti vuotuinen 10000 

hengen kävijämäärä, joista yli 5000 osallistui saaressa järjestettyihin retkiin ja opetus 

tapahtumiin. 
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Otos Harakan luontotalon vieraskirjasta. 

   

6.1 Töissä Harakassa 

Työhistoriani keskittyy viikonloppupäivystyksiin, joita tehdään Luontotalon aukioloaikana eli 

kesäkuusta syyskuun loppuun. Viikonloppupäivystäjänä huolehdin niin saaren kuin sen 

aukiolevien tilojen viihtyvyydestä, sekä ohjeistan ja opastan saarenkävijöitä. Päämajana toimii 

Luontotalo, missä on henkilöstö tilat. Luontotalo on myös kohde missä saaressa vierailijat 

viettävät aikaa. On hyvin harvinaista, että joku kävisi muissa kohteissa, mutta ei Luontotalossa. 

Myös pelkästään luontoa tutkimaan tulleet usein käyttävät Luontotalonpalveluita tai muuten 

käyvät taloa tutkimassa. Harakan saari on luonnon tihentymä vain noin 5 km Helsingin 

keskustasta. Saarella on yli 300 kasvilajia ja 40 eri lintua. Vain taiteilijat ja saarenasukkaat 

käyvät eri reittiä ja vierailevat harvemmin Luontotalossa.  
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Luontotalon sijainti n.100metriä laiturilta on otollinen ja suojaisa paikka. Lounaistuulelta pihaa 

ja taloa suojaa saaren korkein osa ja korkeat puut. Etupiha on itään, joten aukioloaikoina hyvin 

valoisa. Sijaintiin vaikuttaa venäläinen sotilashistoria. Rakennus on vain n. kolme metriä 

länsipuolella olevasta yhtä korkeasta pystysuoraksi louhitusta kalliosta, jonka tarkoitus oli antaa 

suojaa vihollisten tykkitulelta ja hyytäviltä myrskyiltä. Tälle kapealle ja suojaisalle takapihalle 

olikin alkuperäinen sisäänkäynti, mutta siirrettiin etupihalle vuoden 1995 remontissa 

paremman saavutettavuuden vuoksi. Remontin aikoihin takapihalle rakennettiin myös pieni 

grilli ja puutarhaa. Etupihalla on myös kukkapenkki ja kukkalaatikoita, sekä kuusi eväspöytää 

penkkeineen. Etupiha onkin suosittu eväspaikka. Luontotalossa on vesipisteen ja vieressä 

puukäymälä. Etupihalla on myös Harakan Hiilipihi-teeman aurinkopaneeli ja aurinkogrilli 

vierailijoiden tutkittavana ja käytössä. Lisäksi etupihalla kasvaa ajankohdan mukaan 

rautapitoisia nokkosia ja pihlajanmarjoja. Luontotalo on hyvin vahvasti luonnon ympäröimä ja 

suojaama.  

 

Vierailijoita varten Luontotalossa on neljä huonetta, mitkä ovat täynnä tietoa Harakan ja 

Suomen luonnosta, unohtamatta Itämerta. Poikkeusaikoja lukuun ottamatta siellä saa kokeilla 

mikroskooppeja, luuppeja ja erilaisia tunnusteltavia luonnon materiaaleja. Lisäksi luontotalosta 

voi laina luuppeja, kiikareita haaveja ja siipiä. Luontotalossa pidetään myös kursseja, etenkin 

perheiden nuorimmille. Luontotalo on varustettu myös osin historiallisilla esineillä kuten 

alkuperäisellä venäjänaikaisella puuhellalla. Luontotalon sisusta ja sen värit on pyritty 

säilyttämään mahdollisimman paljon alkuperäisen suunnitelman mukaisina. Vain keittiö ja WC 

ovat selvästi kokonaisuudesta erottuvia modernimpia muokkauksia, kuten sähköpatterit 

lämmitystä varten. Vierailijat tykkäävät kiertää huoneita usein ihan omatoimisesti, mutta 

toisinaan menen esittelemään esimerkkisi luuppien käyttöä. Monet kyselevät saaresta ja myös 

Luontotalosta. Luontotalo on lisäksi energiatehokkuuden ja ekologisen elämätyylin esimerkki. 

Luontotalossa on kaksi lämpöpumppua ja luontotalo käyttää saaressa olevan tuulivoimalan ja 

aurinkopaneelin sähköä. Luontotalossa jätteet lajitellaan ja pihalla on komposti. Luontotalossa 

on runsaasti tietoa energiatehokkuudesta ja ekologisemmasta elämäntavasta. Myös vanhan 

venäläisen kasarmin uudelleen käyttö Luontotalona on jo sinänsä kallisarvoista uudelleen 

käyttöä. 

 

Myös sunnuntai saarikierroksella esittelen saaren ja kerron sen sekä rakennusten historiasta. 

Toiminnallisemmat perheet ja etenkin lapset ovat usein kiinnostuneempia saaren tarjoamista 

luontoaktiviteeteista kuten saariseikkailuista, joita järjestetään lauantaisin. Myös 

saariseikkailujen tukikohtana toimii Luontotalo, jonka pihalla onkin hyvin tilaa leikkiä. 

Luontotalon puinen ja matalalinjainen olemus istuu hyvin saaristolaisympäristöön luonnon 

helmaan.  
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Havainnollistava kartta Harakan ulkoilureittien käytöstä, saaren luonnosta ja rakennuksista. 

Piirretty tussilla 2020. 
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6.2 Uutisia Harakasta 

”Harakan saari sai luontotalon Maailman luontopäivänä kymmenen uutta rauhoitusaluetta 

Helsingin edustalle 

Yleisö pääsee nyt ensimmäistä kertaa tutustumaan Harakassa Itämeren saaristoluonnon 

näyttelyyn. Luontotalon näyttely esittelee paitsi saariston kasvi- ja eläinlajeja myös 

saaristolaiskulttuuria, kalastusta ja alueen historiaa. […] 

9,2 hehtaarin kokoinen saari on ainutlaatuisella tavalla säilynyt lintujen pesimäalue aivan 

Helsingin edustalla. Saaresta on löydetty yli 300 erilaista kasvilajia ja 34 lintulajia. […] 

Ympäristönjohtaja Pekka Kansanen esittikin toivomuksen, että Helsinkiä voitaisiin aina pitää 

Itämeren meriluontopääkaupunkina, vaikkei kaupunki vuoden 2000 kulttuuripääkaupunki 

titteliä saisikaan. […] 

Harakan luonto on säilynyt koskemattomana, koska saari oli vuosikymmeniä armeijan hallussa. 

[…] 

Harakan luontotalo auki arkisen klo 9-15, Helsinki-päivänä 12.6. klo 14-20, jolloin avoimet ovet 

myös taidetalossa. Opastettuja luontoretkiä ja ympäristökursseja läpi kesän, tiedustelut 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus p. 622 1406.” (Helsingin sanomat 1995.) 

 

”Puotilan 4A-luokan onnenpotku Harakan saarella luonto ottaa yliotteen 

Vaikka Harakka sijaitsee aivan mantereen tuntumassa, ovat olosuhteet ulapnpuoleisella rannalla 

kuin ulkomerellä. Kevät tulee Harakkaan kaksi viikkoa myöhemmin kuin mantereelle, 

esimerkiksi Puotilaan. […] 

Vasta tällä vuosikymmenellä armeijalta vapautunut Harakan saari vetää helsinkiläisiä vahvasti 

puoleensa. Luontokouluihin jonotetaan ja ympäristökeskuksen järjestämien opastettujen retkien 

osanottajamäärä saattaa nousta jopa sataan henkeen. […] ”(Helsingin sanomat 23.4.1995.) 

 

“Maija Venäläinen ohjaa toimintaa kaivopuiston edustan luontosaarella 

Kaivopuiston edustalla sijaitsevassa Harakan saaressa elävät rinnakkain rikas luonto ja historia 

venäläisine linnoitusrakennelmineen. Saareen voi kesäkautena tutustua ohjatuilla kierroksilla 

tai omin päin, jos osaa kunnioittaa herkkää luontoa. […]” (Helsingin sanomat.) 
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”Lapset luonnonhelmaan Harakkaan 

Iik, muurahainen! Apua, nokkonen! Vips, västäräkki!  

Kaupunki lapset pääsevät tutustumaan luonnon ihmeisiin Harakansaaren iltaretkellä. […] 

Maastossa täytyy kuitenkin liikkua merkittyjä polkuja pitkin, jotta kävijät eivät häiritsisi 

luonnonrauhaa. […] 

Mutta onko Harakan-saarella harakoita? […] 

””Eniten täällä pesii meriharakoita. Harakan ja lokin poikaset ovat juuri kuoriutuneet ja pienet 

hyöhenpallerot kipittävät pitkin kallioita.”” kerrotaan saaren luontotalosta. […]” (NYT 25.6.96.) 

 

”Harakka lehahtaa kesäksi kukkaan 

Siemenet kulkeutuivat Harakalle vahingossa venäläisten sotilaiden mukana. […] 

””Katselemme kerrankin, mitä hyvää ihminen on saanut luonnossa aikaan”” kertoo 

ympäristövalistaja Kaisa Pajanen. […]” (NYT)  

 

”Lasten ilta retkellä Harakkaan tutustutaan luontosaaren ihmeisiin ja luontotalon toimintaa, 

sekä leikitään. Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää. Lähtö tapahtuu Ullanlinnan 

laiturista rantakahvilan vierestä klo 18. Edestakainen venemaksu on lapsilta 6mk ja aikuisilta 

20mk. Mukaan tarvitaan ulkoiluvarusteet.” (Helsingin sanomat.) 

 

”Nytt naturhus på Stora Räntan 

Det är inte många som har hittat dit trots att den ligger så nära Brunnsparken att man nästa kan 

simma över sundet. Kanske det beror på att den inte var tillgänglig för allmanheten under den 

ryska tiden och då den finländska försvarsmakten använde den. […] 

I naturskolan delas barnen in I olika grupper en gruppsom undersöker havet, en somundersöker 

stränderna, en fågelgrupp, en konstgrupp och en historiegrupp. […] 

Stora Räntan är som ett fönster mot Östersjön, säger Erkki Makkonen som är naturguide på 

holmen. […]” (Huvudstadspladet.) 
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“Harkkan on kuin lintukoto Helsingin sydämmessä 

Tervetuloa tutustumaan saaristoluontoon. Ollaan 2,5 kilometrin päässä Helsingin 

rautatieasemalta suoraan etelään, Harakan saarella. Elokuussa esiintyvät neito-, ohdake- ja 

sitruunaperhoset, amiraalit ja gammayökköset. Keväästä kertoivat keto-orvokit ja 

keltamaksaruohot, rannassa kutivat ahven ja särki, meressä haahkaemot patistavat poikasiaan. 

Perille pääsee raitiovaunulla ja vesibussilla. […]” (Pirkka 1997.) 

 

“Harakkaan kannattaa tulla! 

Helsingin Harakan saarella työskentelevä kirjoittaja ilmaisi huolestumisensa retkeilijöiden 

turvallisuudesta Harakan saarella kertoen lintujen hyökkäilystä. Tällaista on tapahtunutkin, 

mutta yleistä se ei ole. […] 

Välillä saattaa yksittäinen lokki lennähtää huutaen yli, mutta Hitchcockin Linnut -elokuvan 

tunnelmaa ei tarvitse pelätä. […] 

Tiedottamisen tarve oikeasta reitistä tunnetaan ja tänä kesänä opasteissa on kehoitus kulkea 

lintujen pesimäaikaan ainoastaan reunimmaista polkua pitkin. Kirjoituksen innoittamana 

harkitaan koko oikopolusta luopumista. […]” (Helsingin sanomat 1999.) 

  

”Saku on kosiomatkallaan 

Armotonta menoa. […] 

Olemme Harakan saarella tutustumassa sammakoiden kevätriitteihin eli käytännössä 

kutemiseen. […] 

””Tiesitkö, että kutupuuhissa isot urossammakot hätistävät pienet sammakot keskelle lampea?”” 

Dan Sävel kysyy […]” (Helsingin sanomat 2004) 

 

7 Aineisto ja menetelmät 

Tässä luvussa kerron minkälaista aineistoa käytin kandidaatintyöhön ja miten pyrin vastaamaan 

tutkimus kysymykseen. 

 

7.1 Kirjallisuustutkimus 

Kirjallisuustutkielma on kandidaatintyön päätutkimusmenetelmä. Käytin niin painettua 

kirjallisuutta kuin internet lähteitä. Kirjallisuus tutkimukset tarkoitus on löytää ja kerätä jo 
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olemassa olevaa tietoa aiheesta ja sen yhteyksistä muihin aiheisiin. Kirjallisuustutkimus on 

toteutettava käyttäen luotettavia lähteitä ja riittävän laajaa otantaa. Ei ole tarkoitus toistaa 

vanhaa tietoa vaan löytää siitä ristiriidat ja yhteneväisyydet, minkä pohjalla on totuus. Lisäksi 

päättelyllä on tärkeä rooli uuden tiedon luomisessa.    

 

7.2 Havaintotutkimus 

Työssä on myös käytetty omia havaintoja, niin paikan päältä kuin kuvien kautta. Työtä varten 

kerättiin myös vanhoja uutisia ja otos Harakan-saaren vieraskirjasta. Omien muistiinpanojen 

teko on tärkeä keino ymmärtää paremmin havaintoja, sekä avata lukijalle päättelyn lanka. 

Omien havaintojen ja kirjallisuustutkimuksen vertailu kehittää päättelytaitoja ja parantaa 

tutkimuksen uskottavuutta.  

 

8 Tulokset 

 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella arkkitehtuurilla on voimakas vaikutus tilan 

muokkaamisessa paikaksi. Arkkitehtuurilla voi vaikuttaa ihmisten suhtautumiseen ja asenteisiin 

luonto kohtaan. Arkkitehtuuri on vahvasti kulttuuri sidonnaista ja kulttuuria muokkaavaa. Se 

on kuin is mainos, minkä jokainen voi tulkita omalla tavalla, mutta millä on perimmäinen 

tarkoitus. Tapa miten arkkitehtuuriakin tulkitaan, riippuu ihmisen asennoitumisesta.  

 

Kulttuuri on meidän luontoa, joten arkkitehtuurin erottelu luonnosta perustuu vain sovittuun 

termistöön. Usein suunnittelu ja arkkitehtuuri käy evoluution kaltaista taistelua menestyksestä. 

Menestystä on toteutus, sen suosio ja pitkäkestoisuus. Käytettävyys ja kestävyys darvinismin 

kautta ajateltuna. Ihminen kopio tai saa ”innovaatioita” luonnosta kuten likaa hylkivän maalin. 

Tekniikkaa pidetään luonnon vastakohtana, mutta sekin on hyvin tulkinnan varaista ja usein 

pohjautuu juuri luonnon esimerkkeihin. Kuinka ihminen havainnoi varhaista tietokonepiirretty 

yhdyskuntaa, riippuu jälleen ihmisen asennoitumisesta ja muutos herkkyydestä. Eikö muka 

kaupunki tai kokonainen yhdyskunta muuta muotoaan tai näytä kuin puunvuosirenkailta 

kaukaa katsottuna? Se elää kuin elävä puu. 
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Puu rakennusmateriaalina on elävä ja silti sitä voi hyvin ihmismäisesti muokata ja rytmittää. 

Kulttuurissa puu kertoo vanhasta kansalaisperinteestä elää luonnon keskellä. Myös venäjänajan 

luontotalossa on selvästi esillä koristelu, vaikka rakennustyyppi on vaatimaton ja hyvin 

yksinkertainen hirsitalo. Tahto luoda jotain omaa, tarpeeksi luonnosta poikkeavaa ihmiskunnan 

älykkyyttä korostavaa kohdistuu myös puurakentamiseen. Materiaalina puu on silti luonnon 

läheinen ja luo näin miellyttävän rauhan ihmiskunnan ylpeiden ja luonnon välille. Yhdyn 

Gissenin näkökantaan, että on olemassa määriteltävää epäluontoa. Se syntyy perinteisestä 

luonnosta kauimmaisista aineista ja materiaaleista. Se voi olla myös luonnon läheistä 

materiaalia, mikä on muokattu luotaan työntäväksi. Myös osa luonnosta on, luotaan työntävää 

tai epämiellyttävää. Epäluonnon tarkastelu on kuitenkin hyödyllistä, jotta oppisimme kuinka 

luoda miellyttävää ympäristöä. Se on myös mielenkiintoista, koska siitä usein paljastuu 

suunnittelun evoluution kaltaisuus, eikä silläkään ole ennalta määrättyä päämäärää. 

Mielenkiintoinen esimerkki suunnittelun epätietoisuudesta on SeARCH-toimisto minkä 

leimattiin maisema-arkkitehtuuriksi, vaikka kyseessä on toimisto. 

 

Väittely ja teoriat ihmisen suhtautumisesta luontoon ovat hyvin relevantteja ihmisen 

asennoitumisen kannalta. Ihminen on elänyt luonnon piikkiin, mutta samalla ihminen huomaa 

tilanteet. Monia luonnon keskittymiä on menetetty ja varmasti vielä menetetään, mutta sitäkin 

tärkeämpää ihmiskunnan on huomata olemassa olevat luonnontihentymät. Harakan saari on 

harvinaislaatuinen luonnon tihentymä, yli 300 kasvilajia ja 40 eri lintua. Luonnon tihentymät 

eivät pelkästään ole koskemattomia vaan ihmisen muokkaamia. Luonnon luo rikkaita paikkoja 

vanhojen rakennusten ympärille ja sisään. Erittäin tärkeää on tarjota lähiluonto kokemuksia 

ihmisille ja siinä Harakan saari on esimerkillinen, vain noin 5 kilometriä Helsingin keskustasta. 

Harakan luontotalon toiminta luontokouluna ottaa vahvasti kantaa ihmisen ja luonnon 

suhteeseen. Harakan luontotalo, vanhana puurakennuksena erinomaista resurssien 

hyödyntämistä ja kulttuurisesti aistittavaa luonnon läheistä rakennusperinnettä. Harakan 

luontotalon kohdalla epäluontoa on varsin vähän. Vanhan rakennuksen tekniset päivitykset ja 

ihmiset voidaan lukea Harakan luontotalon epäluonnoksi. Harakan luontotalo muistuttaa 

etäisesti Pilot Plant rakennusta, jonka on tarkoitus sulautua ja sulauttaa vierailijat ympäristöön.  

 

Mikäli Bourke on oikeassa, Luonnosta periytyy ihmisen myötätunto, sympatia ja empatia. 

Luonto on kuitenkin monesti raaka ja helposti vaikeasti ymmärrettävä. On huomioitava, että 

suomalainen intiaanifantasia ja metsässä elämisen kulttuuri perustuu historiaan. Kehitys on 

tehnyt siitä mielenkiintoista, mutta samalla vaikeuttanut sen toteuttamista moderneissa 

kaupunki ympäristöissä. Triandisin mukaan ihminen valitsee käytösmallin arvojensa 

perusteella. Ympäristö vaikuttaa vahvasti arvoihin, jo lapsesta asti. Tyypillinen noidan kehä on 

avattavissa yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Ongelmana on, että myös 
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yhdyskuntasuunnittelijoita koskee samat nykypäivän haasteet kuin tavallisia kansalaisia ja 

luontoa: kasvu, kiire, raha, materiaali, teho, kilpailu, valta, arvovalta ja väkivalta. Näin olleen 

voidaan olla hyvin ylpeitä jokaisesta onnistuneesta luonnon monimuotoisuutta ja ihmisen 

luontosuhdetta tukevasta paikkakokonaisuudesta. Kuten luonnosta saatava voimaantuminen ja 

toivo saavutetaan jo yhdyskuntasuunnittelussa oikeilla valinnoilla. Kuten sanottu Helsingissä on 

vain kaksi kulttuurihistoriallista rakennusta luonnontihentymissä tukemassa ihmisen ja 

luonnon oikeanlaista kosketuspintaa. 

 

Affektiiviset kokemukset ovat hyvin tärkeitä, koska ne eivät juuri muutu ihmisen elinaikana. 

Tuntoaisti tuottaa eniten affektiivisia kokemuksia, siksi kosketus luontoon on vielä tärkeämpi 

kuin teoria. Voimme huomata kuinka luonnon suojelulle on Yhdistyneiden kansakuntien ja 

Suomen valtion puolesta asetettu tavoitteita, mutta nokkosen polte sormissa ei välity 

poliitikkojen kautta. Helposti mittakaavan venyessä yhdyskuntasuunnitteluun voi olla vaikea 

hahmottaa tätä pieni mittakaavaista, mutta sitäkin tärkeämpää yksityiskohtaa. Utilitarismi, 

humanismi, naturismi ja mystismi jakavat kansakuntaa ja mitä enemmin sitoudumme yhteen 

niistä, sitä vaikeammin ymmärrettäväksi käy toinen. Asenteiden rajat rikkoutuvat vasta kun 

koskemme nokkosta ja koemme samoin. Tämä käy ilmi esimerkiksi Wilsonin ja Tomeran 

kymmenesluokkalaisten ympäristöasenteiden tutkimisesta. Kenttä havainnot rikastuttavat 

kokemuksella ilman asenteiden rajoituksia. Asenteet voivat rajoittaa kokemuksia. Harakan 

luontotalon tarkoitus on tukea nimenoman tätä kentälle pääsyä.  

 

Yhdyn Bäckin kritiikkiin poliittista koneistoa kohtaan Itämeren asioiden hoitamisen 

tehokkuudessa. On totta, että Bäck vaikuttaa humanistilta puhuessaan Itämeren puolesta, mutta 

lopulta humanismilla on mielestäni terve suhtautuminen luontoon. Kaikki yhteistyön 

mahdollisuudet ovat niin valtaisat, että niin tajuaminen vie loputtomasti aikaa ja rahaa kuten 

Itämeri. Jotta tilanne olisi jokaisen ymmärrettävissä ja vähemmin toivoton voi asian määritellä 

rahalla. Raha on yhteinen kieli. Bäck painottaa yksilöiden ja pientoimijoiden mahdollisuuksia 

Itämeri haasteessa. Yhdyskuntasuunnittelijalla tulisi varmisti olla parempi käsitys vesistöistä 

aina Itämereen asti. Itämeren kokeminen, virkistys arvo ja resurssit ovat ristiriidassa toistensa 

kanssa, kuten yhdyskuntasuunnittelun prioriteetit ja rahan käytön suunnittelu. Jälleen 

affektiivinen kokemus Itämerestä on se mihin itse uskon eniten. Siksi on tärkeää, että lasten ja 

nuorten lisäksi myös paatuneet päättäjät ja eksotiikkaa etsivät pienyrittäjät pääsevät kokemaan 

arkkitehtuurin tuella Itämeren luontoa parhaimmillaan. Sellaiset paikat toimivat 

kokonaisuutena Suomen Itämeri motivoituneessa yhdyskuntasuunnittelussa.  
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Rakennuksen konkreettinen arvo muodostuu sen: historiallisesta erikoisuudesta, 

rakennustyypistä tai tyylin esimerkillisyydestä, kulminoitumisesta historialliseen ongelmaan tai 

ratkaisuun, rakennusteknisistä innovaatioista, muista kuin arkkituurillisista syistä johtuva arvo 

ja tutkijan tai arkkitehdin kiinnostuksesta kohteeseen. Tämän lisäksi on olemassa rakennuksen 

abstraktiarvo, joka on enemmin tulkinnan varainen. Tähän liittyy merkille pantava avain 

henkilöiden tärkeys. Ilman heitä abstraktia arvoa ei välttämättä löydetä tai huomata. Tämä 

pohjalta rakennus voidaan suojella. Rakennussuojelu onkin yksi yhdyskuntasuunnittelun 

parhaista pykälistä, minkä turvin voidaan saavuttaa pysyviä edistys askeleita luonnon ja ihmisen 

suhdetta tukevien rakennusten lukumäärässä ja laadussa. Silti on huomioitava rakennuksen 

todellinen käyttöarvo. Suojeltu rakennus päätyy usein museoksi, mutta vielä parempi on, jos 

rakennus saa tehtävän tai teeman museo tarkoituksen lisäksi. Uudisrakentaminen on aina 

energiaa vievää ja luontoa haittaavaa. On tärkeä punnita vanhan vaatima korjaus vastaan 

uudisrakentaminen. 

 

Kaupunki suunnittelun historia osoittaa, että Helsingissä on arvostettu kivirakentamista ja 

kaupunkimaista tiheyttä jo Harakan venäläisen kasarmin syntyaikoihin. Harakan saareen 

rakennettiin myös graniitista, tiilestä ja laastista Oiva Kallion suunnittelema Kemianlaitos 

vuonna 1929. Harakan historia Puolustusvoimien saarena suojasi enemmin kuin muokkasi 

Harakan saarta. Myös vanha venäläinen kasarmi eli nykyinen luontotalo säilyi 

puolustusvoimien alaisuudessa. Helsingin keskustan täytyttyä sopivan ihmisen mittakaavan 

kerrostaloista ja kortteleista, jäi vain muutamia vanhoja puutaloja niiden väliin. 

 

Jung ja Eliel puolustivat Camillo Sitten ajatusta hyvinvoivasta puistoisesta kaupungista. Heitä ja 

Svante Olssonia onkin kiittäminen Helsingin vihreydestä. Myöhemmin perustettu Seurasaaren 

ulkoilma musea kulttuurihistoriallisine rakennuksineen mukaan lukien Eläintarhasta sinne 

siirretty Frithiof Mieritzin kioski. Seurasaaren museo on arvokas, mutta samalla räikeä 

museomaisuudessaan. Rakennuksen paikka on tärkeä osa sen historiaa, kun rakennus siirretään 

uuteen paikkaan, menettää se osan alkuperäistä historiaansa. Vaikutelmaa voidaan verrata Eläin 

tarhaan, minne eksoottisia eläimiä tuodaan vieriviereen pois omista elinympäristöistä. Missä 

kulkee raja, se riippuu ihmisen omasta asenteesta. Onhan toki kulttuurihistoriakin Seurasaaressa 

kuten lähiluonto kaupungissa, lähellä ja helposti koettavissa. Harakan saaren rikas historia on 

sotien ja luonnon muokkaama. Sen alkuperäisyydestä ei tingitty.  

 

Helsingin kaupunkisuunnittelussa puhutaan paljon inkrementalismista ja kaatuneista 

liikennesuunnitelmista. Evolutionarismi asetetaan inkrementalismismin vasta voimaksi, millä 

on suunnittelua ohjaavat päälinjat. Darvinismissa evoluutio kuitenkin tarkoittaa ilman 
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määrättyä päämäärää tapahtuvaa kehitystä. Käsitteissä on selvä ristiriita. Tämä ristiriitaisuus saa 

myös jalansijaa kaupunkisuunnittelijoiden kesken ja kertoo byrokraattisen koneiston 

heikkoudesta. Ilman diktatuuria tuskin päästään yhden päämäärän puolesta toimivaan 

koneistoon, jos silläkään. On täysin suvaittavaa ja historiallisesti ymmärrettävää, että 

kaupunkiin mahtuu epäluontoa, joka antaa kontrastia lähiluonnolle. Riitta Salastie ajaa uusien 

kulttuurihistoriallisten kohteiden kuten Pihlajamäen säilyttämistä alkuperäisenä. Näin voidaan 

havaita evoluutio taistelussa selvästi kehittynyt ja sitkeä kulttuurihistorian ja lähiluonnon 

kohteiden säilyttämisen jaosto.  

 

Omien havaintojen perusteella Harakan luontotalo soveltuu hyvin luontokoulu ja luonnon 

esittely tehtävään. Harakan luontoa pääsee helposti tutkimaan Helsingistä, vaikka reitillä on 

lautta matka. Harakan saaren luonto on ainutlaatuinen ja luontotalon vaatimattomuus, historia 

ja fasiliteetit tukevat saarta tarvittavissa määrin. Saaren kävijämäärät voisivat olla korkeammat, 

mutta silloin myös haavoittuvainen saattaisi kärsiä. Humanismin tärkeä puoli on kohdella 

luontoa sen ansaitsemalla arvokkuudella, jotta se voi tarjota jatkossakin ihmisille kokemuksia. 

Yhdyskuntasuunnittelun vinkkelistä Luontotalo sijoittuu saaren suojaiselle puolelle sopivan 

lähelle lauttalaituria. Näin ollen sen näkyvyys mantereelle ja houkuttelevuus vieraille on otettu 

huomioon sattumalta venäläisten linnoittajien toimesta. Lauttamatka on myös tärkeä 

kävijämäärän rajoitin, mikä estää saaren ylikansoittamista ja luonnon kärsimistä. 

Yhdyskuntasuunnittelussa olisi hyvä ottaa huomioon mahdollisen Harakan kaltaiset 

kulttuurihistorialliset kokonaisuudet aina yksittäisiä rakennuksia myöten. Näin voidaan luoda 

eripuolille kaupunkia useampia luonnon ja ihmisen kosketuspintaa hyvällä tavalla lisääviä 

kohteita, jotka jakavat ihmismassojen kuormituksen.  

 

Ympäristönjohtaja Pekka Kansanen sanojen mukaan: Helsinki halutaan pitää 

Itämerenluontopääkaupunkina ja Harakan-saaren kokonaisuus on sen kannalta ensiarvoinen.  

Tähän itse lisäisin, että Harkan kokonaisuus on myös esimerkillinen kohde. 

    

Kirjallisuustutkimuksen perusteella Helsinki on vahvasti historiallinen kaupunki luonnon 

äärellä. On selvää, että historia, kulttuuri ja luonto kohtaavat toisensa Harakan-saaressa. Yhden 

rakennuksen merkitys reitillä luontoon määräytyy kokonaisuutena minkä rakennus ja 

ympäristö luovat. Ihminen ottaa jatkuvasti vaikutteita ympäristöstään, mutta niiden merkitys 

määräytyy opittujen asenteiden ja yksilöllisyyden kautta. On kuitenkin todettu, että asenteisiin 

vaikuttaa ympäristö ja etenkin kokonaisvaltaiset kokemukset. Tärkeä osa kokonaisvaltaista 

luontokokemusta on sitä tukeva ohjattu toiminta, kuten retket ja muu luontokoulu toiminta. 

Lisäksi rakennuksilla on tapana houkutella ihmisiä paikkaan niin primitiivisessä, taiteellisessa ja 
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kulttuurillisessa mielessä. Rakennuksen merkitys luonnolle määräytyy sen häiriöttömyydestä, 

hyödystä ja tavasta luoda epäluontoa tai luontoa tukevaa ympäristöä. Puu on 

rakennusmateriaalina peräisin luonnosta ja elävä kuten luonto sen ympärillä. Harakan 

Luontotalo on matala rakennus ja sijainnut jo kauan paikallaan, näin ollen häiriö luonto 

kohtaan ovat pienet. Niinpä On mahdoton väittää, etteikö suosittu, historiallisesti- ja 

kulttuurisesti rikas Harakan Luontotalo olisi tärkeä matkalla kaupungista luontoon. 

 

9 Johtopäätökset 

 

Tässä työssä haettiin vastausta tutkimus kysymykseen: ”Kuinka tärkeä yksi rakennus on reitillä 

kaupungista luontoon?”, mutta saatiin vastaus myös siihen mikä ylipäätänsä on arkkitehtuurissa 

ja yhdyskuntasuunnittelussa arvokasta ja mihin tulisi pyrkiä. On todettu, että luonto kuten 

tekniikka helpottaa ja vaikuttaa ihmisten elämää. Ihmisten elämään vaikuttaa myös 

arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu. Koska Arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelun 

yhteinen päämäärä on taata laadukas ja kestävä ympäristö ihmisille on tämän humanistisen 

päämäärä saavuttamiseksi mietittävä miten luonto ja tekniikka nivoutuvat toisiinsa ja miltä se 

tuntuu affektiivisena kokemuksena. Näin voidaan vaikuttaa ihmisten asenteisiin niin luontoa 

kuin arkkitehtuuria kohtaan.  Humanismin tärkeä päämäärä on myös kohdella luontoa oikein. 

Näin ollen arkkitehtuurin tai yhdyskuntasuunnittelun ei tule aiheuttaa tarpeeton haittaa 

luonnolle. Luonto myös kehittää ihmistä, joten toinen tärkeä tavoite on tukea ihmisen olemista 

luonnossa rakennusten ja yhdyskuntasuunnittelun avulla.  

 

Arvokas paikkakokonaisuus, kuten mayojen pyhä Hun Nal Yen luola muodostuu ajan ja 

sukupolvien funktiona yli satojen vuosien aikana ja sitkostuu kulttuurin pysyvästi. Näin ollen 

on erityisen arvokasta pitää huolta olemassa olevista ja historialliskulttuurisista 

paikkakokonaisuuksista, kuten Harakan-saaresta luontotaloineen.  

 

Ympäristönjohtaja Pekka Kansanen sanojen mukaan: Helsinki halutaan pitää 

Itämerenluontopääkaupunkina ja Harakan-saaren kokonaisuus on sen kannalta ensiarvoinen.  

Tähän itse lisäisin, että Harkan kokonaisuus on myös esimerkillinen kohde. 
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