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Tiivistelmä

Maisema-arkkitehtuurin keinoin voidaan käsitellä niitä 
menneisyyden jälkiä, jotka haluamme säilyttää tuleville 
sukupolville. Tässä diplomityössä tutkitaan lakkautetun 
kaivoksen maisemaa teollisen ajan perintönä, joka nivoutuu 
yhteen luonnon prosessien kanssa. Työssä etsitään keinoja 
havainnollistaa maisemahistoriaa ja kaivostoiminnan 
ympäristövaikutuksia Luonnontuhopuiston kontekstissa.

Tarkastelun kohteena on Kemijärvellä sijaitseva 
Misi-Raaka, jossa toimi Raajärven rautakaivos vuosina 
1961–1975. Työ on osa IC-98 taiteilijaryhmän (Patrik 
Söderlund ja Visa Suonpää) Luonnontuhopuisto-hanketta, 
joka on Koneen Säätiön rahoittama. Diplomityö sai 
alkunsa hankkeen tarpeesta kerätä ja jäsentää paikan 
maisemahistoriaan liittyvää tietoa. Työn tarkemman 
rajauksen ja näkökulman hankkeeseen sain muotoilla 
vapaasti. Roolikseni osana suunnittelutyöryhmää muodostui 
historiallisen tason esiin tuominen Luonnontuhopuiston 
suunnittelussa. Suunnittelutyöryhmään kuuluvat lisäksi 
Maiju Suomi ja Kathleen Diemé.

Työ jakautuu neljään osaan: tutkielmaan, 
referenssikohteiden esittelyyn, maisemahistorialliseen 
selvitykseen ja konseptisuunnitelmaan. Tutkielmassa 

perehdytään kirjallisuuskatsauksen keinoin keskeisiin 
käsitteisiin: teollisuusperintöön ja jälkiteolliseen 
maisemaan ja tarkastellaan teollisuusperinnön ja luonnon 
ristiriitaista suhdetta. Misi-Raa’an maisemahistoriallinen 
selvitys keskittyy ihmistoiminnan maisemavaikutuksiin 
eri aikakausina. Referenssikohteita analysoimalla 
luokitellaan keinoja havainnollistaa menneisyyttä 
teollisuus- ja tuotantomaisemassa. Maisemahistoriallisen 
selvityksen ja referenssikohteista tehtyjen johtopäätösten 
pohjalta esitetään konseptisuunnitelma, joka 
tutkii keinoja havainnollistaa maisemahistoriaa ja 
kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia. Viimeisessä 
osassa tarkastellaan lisäksi työryhmän kanssa yhteistyössä 
laadittua Luonnontuhopuiston suunnitelmaa sen 
maisemahistoriallisen kertovuuden näkökulmasta.

Jälkiteollinen maisema pakenee luonnon ja kulttuurin 
välistä kahtiajakoa synnyttämällä luontoa, joka kehittyy 
ihmistoiminnan vaikutuksesta ja siitä huolimatta. Luonnon 
prosessit ovat tuottaneet Misi-Raakaan resursseja 
kuten riistan, puutavaran ja rautamagnetiitin, joiden 
hyödyntämiseen kulttuurit alueella perustuvat. Misi-Raa’an 
maisemassa ovat nykyisin selvästi läsnä metsäteollisuuden 

ja kaivosteollisuuden jäljet. Teollisuuden päättymisen 
seurauksena alueelle on kehittynyt uudenlaista jälkiteollista 
luontoa.

Kaivosteollisuus tuottaa sekä kulttuuriperintöprosessien 
kautta määriteltävissä olevaa teollisuusperintöä että 
tahatonta perintöä. Tahaton perintö on ihmiskulttuurin 
sotkuinen materiaalinen perintö, jota emme ole tarkoittaneet 
jättää tuleville sukupolville. 

Työssä referenssikohteista tunnistettiin kolme keskeistä 
keinoa. Kokemuksen kehystäminen reittien, näkymien, ja 
pysähdyksien sijoittamisen kautta, konkreettiset vihjeet 
menneisyydestä, sekä symboliset vihjeet menneisyydestä. 
Näiden kerronnan keinojen avulla menneisyyden jäljet 
esitellään Luonnontuhopuiston kävijälle. 



This thesis studies post-mining landscape as industrial 
heritage intertwining with natural processes. In the context 
of the Park of Natural Destruction, Luonnontuhopuisto, 
this thesis examines narrative tools to expose the landscape 
history and environmental effects of mining.

The site of investigation is a closed iron ore mine of 
Raajärvi where mining operation took place from 1961 to 
1975. The closed mine is located in Kemijärvi, Lapland, 
in the area of Misi-Raaka. This thesis is made as a part 
of an artwork by the IC-98 artists (Patrik Söderlund and 
Visa Suonpää). The project is called the Park of Natural 
Destruction and it is funded by the Kone Foundation. 

The project’s need to collect and structure knowledge 
about the landscape history of Misi-Raaka initiated this 
thesis. The specific focus of the thesis, research questions 
and the approach towards the Park of Natural Destruction, 
was framed independently. Due to the thesis scope, my role 
in the organization was to develop the historical approach 
in the planning of the Park of Natural Destruction. The 
planning team includes also Maiju Suomi and Kathleen 
Diemé.

The thesis is structured in four sections: the literature 
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Abstract

review, the analyses of the reference projects, the landscape 
historical study and the concept plan. The literature review 
introduces the essential concepts of industrial heritage and 
post-industrial landscape, and it examines the contradiction 
between industrial heritage and nature. By analyzing 
reference projects, the thesis seeks to categorize landscape 
architectural means of narration in post-industrial and 
production landscapes. The Landscape historical study 
focuses on the investigation of signs of human activity 
in different eras. The findings of the Landscape historical 
study and the analyses of reference projects form the 
basis of the concept plan, which is presented in the last 
section. The concept plan is a proposal for exhibiting the 
landscape history and the environmental effects of mining. 
In addition, the last section reflects on how the historical 
and pedagogic approach have been introduced in the plan 
of the Park of Natural Destruction. 

The dichotomy between nature and culture is specifically 
questionable in the post-industrial landscape. It creates 
nature that is formed and characterized by human 
disturbance. Natural processes have produced resources 
such as game, timber and iron magnetite, which have 

provided for the cultures developed in Misi-Raaka over time. 
The evidence of forestry and mining industry are present in 
today’s landscape. The regeneration of ecosystems started 
after the conclusion of mining operations. Post-industrial 
time has produced new, unique habitats in the area. 

The mining industry produces material evidence of past 
which can be defined through the practice of heritage. 
Industry also produces unruly heritage which refers to the 
problematic materiality left for the future generations.

Three main narrative tools were identified from the 
analyses of the reference projects. Framing the experience 
through planning of routes, sights and resting points is a 
typical tool for landscape architect. In addition, narration 
can be promoted by tangible or symbolic interventions. 
The narrative tools were adapted in the planning process 
of the Park of Natural Destruction to help the visitor to 
interprete the landscape.
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Modernin yhteiskunnan materiaalinen perintö tuleville 
sukupolville on suurimmaksi osaksi muun luonnon kannalta 
tuhoisaa. Kaivosteollisuus synnyttää jatkuvasti sekä kulttuu-
riperintöprosessien kautta määriteltävissä olevaa teollisuus-
perintöä että tahatonta perintöä. Teollisuusperinnön ristirii-
tainen suhde muuhun elonkirjoon on diplomityön keskeinen 
kasvualusta.

Kulttuuriperintö on menneisyyden representaation väline, 
jonka kautta voidaan peilata myös nyky-yhteiskunnan arvoja 
(Smith 2006 s.30). Se on muun muassa poliittisen toiminnan 
seurauksena arvotettavia, kulttuurin tuottamia resursseja, 
jotka ovat osa identiteetin muodostamista. Yhteinen kulttuu-
riperintö ei ole ainoastaan valikoitu kuva hyväksytystä men-
neisyydestä, vaan sen tulisi käsittää kollektiivinen historia 
ja nykyisyys, jonka kanssa elämme ja jonka välitämme 
tuleville sukupolville. Kulttuuriperinnöllä on tärkeä rooli 
yhteisöjen ja yksilöiden identiteetin muodostumisessa. 
Perintö on myös keino käsitellä traumaattista menneisyyttä 
tai syyllisyyttä. (Enqvist 2018)

Kulttuuriperinnön käsitettä on globaalin ympäristö- ja kes-
tävyyskriisin myötä esitetty laajennettavaksi alueisiin, esi-
neisiin ja tarinoihin, jotka liittyvät ihmisen muille lajeille 
aiheuttamaan sortoon. Perinnön uudelleen tarkastelu olisi 
askel kohti eettisempää perintökäsitystä. (Olsen ja Péturs-
dóttir 2016)

Kaikki ihmisen reliikit ovat pohjimmiltaan luonnon reliik-
kejä. Samoin luontoon on kaikkialla viimeistään teollisen 
vallankumouksen jälkeen vaikuttanut ihmisen toiminta. 
Kehittyvä tiede ja taide tuovat esiin luonnon ja kulttuurin 
välisten rajojen keinotekoisuuden. Riippuu katsojan näkö-
kulmasta, nähdäänkö kulttuuri luonnon perintönä vai mää-
ritelläänkö luonto kulttuurisesti. (Lowenthal 2005, Olwig 
2005)

Kaivostoiminta luo pysyvän arven maisemaan, heikentää 
ekologisia olosuhteita ja synnyttää usein ympäristöoikeudel-
lista epätasa-arvoa. Jäte ja mahdolliset ympäristöriskit jäävät 
paikallisten viranomaisten hoidettavaksi kaivostoiminnan 
päätyttyä. Kaivosten toimintaikä vaihtelee, mutta teollisuu-
denala on lähtökohtaisesti väliaikainen. 1960–1980-luvuilla 

Suomeen perustettiin runsaasti uusia kaivoksia, joiden 
sulkeminen malmivarojen louhinnan tultua taloudellisesti 
kannattamattomaksi, tehtiin sääntelyn puuttuessa huolimat-
tomasti. Kaivosyhtiöt ovat kuitenkin erityisesti syrjäseu-
duilla haluttuja työllisyysvaikutuksen ja verotulojen vuoksi. 
(Kivinen 2017 s.2)

Se mitä arvotamme kulttuurisena perintönä, kertoo yhteis-
kuntamme arvoista. Kaivoksen jälkiteollisen maiseman 
säilyttäminen tuleville sukupolville tulkittavaksi on merkki 
siitä, että ymmärrämme syyllisyytemme luonnontuhoon. 
Toimintamme seurausten ymmärtäminen on osa huolenpi-
toon perustuvan luontosuhteen muodostumista.

Maisema-arkkitehtuurin tarjoaa keinoja käsitellä sekä 
tahatonta perintöä, että yhteisesti määriteltyä teollisuuspe-
rintöä. Tässä työssä käsitellään lakkautetun kaivoksen jäl-
kiteollista maisemaa kulttuurisena perintönä, joka nivoutuu 
yhteen luonnon prosessien kanssa. Työssä selvitetään Kemi-
järven Misi-Raa’an maiseman historiaa ja etsitään keinoja 
havainnollistaa sitä alueelle suunniteltavan Luonnontuho-
puiston kävijälle. Raajärven lakkautetun kaivoksen mennei-
syyden jäljet ovat suurilta osin tahatonta perintöä, mistä on 
seurannut erilaisia ympäristövaikutuksia.

Patrik Söderlundin ja Visa Suonpään (IC-98 taiteilijaryhmä) 
aloitteesta syntynyt Luonnontuhopuisto, on tieteen ja taiteen 
rajapinnassa operoiva monialainen taideteos. Lähtökohtana 
on Raajärven lakkautetun kaivosalueen avaaminen kävi-
jöille. Kaivospuisto on elpymisen ja empatian maisema, joka 
pyrkii purkamaan inhimillisen kulttuurin ja muun luonnon 
välistä kahtiajakoa. Ihmistoiminnan merkit ovat siellä 
ilmiselvästi läsnä sekoittuen yhteen jatkuvasti sopeutuvan 
jälkiteollisen luonnon kanssa. Luonnontuhopuisto esittää 
vaihtoehdon konventionaaliselle saastuneiden ympäristö-
jen käsittelylle. Mahdollisuuden huolenpitoon perustuvasta 
luontosuhteesta yksilöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla.  

Luonnontuhopuistohankkeen taiteellisina johtajina toimivat 
Patrik Söderlund ja Visa Suonpää (IC-98 taiteilijaryhmä). 
Suunnittelutyöryhmään kuuluvat arkkitehti Maiju Suomi, ja 
arkkitehtiylioppilas Kathleen Diemé. Lisäksi työryhmässä 
ovat mukana maisema-arkkitehti Mari Ariluoma, geologi 

Jussi Kinnunen, luontokartoittaja Jyrki Lehtinen, mikro-
biologi Kim Yrjälä ja Lapin ELY-keskuksella ylitarkasta-
jana työskennellyt Sakari Murtoniemi. Hanketta rahoittaa 
Koneen säätiö. 

Aloitin työskentelyn Luonnontuhopuistohankkeessa palkat-
tuna diplomityöntekijänä syksyllä 2020. Tämä diplomityö 
sai alkunsa hankkeen tarpeesta kerätä ja jäsentää paikan mai-
semahistoriaan liittyvää tietoa. Työn tarkemman rajauksen 
ja näkökulman hankkeeseen sain muotoilla vapaasti. Teolli-
suusperinnön rooli ja ympäristövaikutukset ovat olennainen 
osa Misi-Raa’an maiseman historiaa, joten päätin keskittyä 
suunnitelmassa tähän teemaan. Roolikseni osana suunnitte-
lutyöryhmää muodostui pedagogisen ja historiallisen tason 
esiin tuominen Luonnontuhopuiston suunnittelussa. Työs-
kentelyprosessi esitellään ja reflektoidaan tarkemmin johto-
päätösten yhteydessä. 

Työn rajaus, tavoitteet ja menetelmät
Tässä diplomityössä tutkitaan lakkautetun kaivoksen 
maisemaa teollisen ajan perintönä, joka nivoutuu yhteen 
luonnon prosessien kanssa. Työssä etsitään keinoja havain-
nollistaa maisemahistoriaa ja kaivostoiminnan ympäristö-
vaikutuksia Misi-Raa’an Luonnontuhopuiston kontekstissa. 
Työn tarkastelun kohteena on Raajärven lakkautettu kaivos, 
joka sijaitsee Lapin maakunnassa Kemijärven Misin kylällä. 
Työssä alueesta käytetään paikan saamensukuista nimeä 
Misi-Raaka. 

Työ jakautuu neljään osaan, tutkielmaan, referenssikohtei-
den esittelyyn, maisemahistorialliseen selvitykseen ja kon-
septisuunnitelmaan. Teoreettinen viitekehys, jonka avulla 
tarkastelualuetta käsitellään, esitellään työn kahdessa ensim-
mäisessä osassa. Jatkuvasti muodostuvan teollisuusperinnön 
ja ympäristönsuojelun välistä ristiriitaa pyritään valottamaan 
tutkielmassa käsittelemällä teollisuusperinnön suhdetta 
luontoon. Keskeisiä käsitteitä ovat teollisuusperintö, jälki-
teollinen maisema ja vaikea, ristiriitainen ja tahaton perintö. 

Referenssikohteita esittelemällä lähennytään käytäntöä ja 
syvennytään paikan kertovuuteen maisema-arkkitehtuurin 
kontekstissa. Osa vastaa kysymykseen, kuinka maiseman 
tarinoita kerrotaan. Referenssikohteita analysoimalla 
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etsitään keinoja, joilla kävijää on autettu ymmärtämään 
maiseman tarinaa. 

Tutkimusmetodi työn kahdessa ensimmäisessä osassa on 
kirjallisuuskatsaus ja referenssikohteiden analysointi. Tut-
kielman tarkoituksena on luoda teoreettinen viitekehys dip-
lomityölle ja esitellä työn kannalta merkittäviä käsitteitä. 
Referenssikohteiden analysoinnin kautta pyritään selvittä-
mään mitä maisema-arkkitehtuurin keinoja kohteiden ker-
tovuuden edistämiseksi on käytetty? Maisemahistoriallinen 
selvitys ja konseptisuunnitelma tukeutuvat tutkielmassa esi-
teltyihin teorioihin.

Työn kolmas osa on Misi-Raa’an lakkautetun kaivoksen 
maisemahistoriallinen selvitys. Siinä esitellään maiseman 
kerroksia luonnon- ja kulttuurihistorian vaiheiden kautta. 
Keskeistä on kartoittaa, miten ihmistoiminta on eri vaiheissa 
vaikuttanut alueen maisemaan, ja millaisia merkityksiä mai-
semalle on eri aikoina annettu. Tarkoitus on tunnistaa kult-
tuurihistoriallisten vaiheiden jälkiä maisemassa ja eritellä 
niiden merkityksiä.

Maisemahistoriallinen selvitys toimii lisäksi lähtötietona 
Luonnontuhopuiston suunnittelulle. Näin ollen tarkaste-
lussa keskitytään maiseman kertovuuteen puiston kävijän 
näkökulmasta. Mitä ympäristövaikutuksia ja kaivosproses-
sin merkkejä kävijä voi havaita suoraan tai välillisesti esi-
merkiksi kasvillisuuden kautta? Selvityksessä keskitytään 
paikallisiin vaikutuksiin Luonnontuhopuiston alueella, eikä 
esimerkiksi kaivostoiminnan mahdollisesti aiheuttamiin 
muutoksiin alueen vesistöissä laajemmin.

Tutkimusmetodina maisemahistoriallisessa selvityksessä on 
kirjallisuuskatsauksen lisäksi maisema-analyysin menetel-
mät. Siinä hyödynnetään kartta- ja ilmakuvatarkasteluja ja 
maastokäyntien havaintojen analysointia, sekä paikallisten 
haastatteluja.

Tutkielman ja maisemahistoriallisen selvityksen lähdeai-
neisto koostuu maisema-arkkitehtuurin kirjallisuuden 
lisäksi kulttuuriantropologisen, arkeologisen ja ekologisen 
tutkimuksen julkaisuista. Maisemahistoriallisen selvityk-
sen lähteinä on käytetty myös inventointiraportteja ja sel-
vityksiä. Lisäksi maisemahistoriallisen selvityksen tärkeänä 

lähteenä on hankkeen puitteissa tehtyjä tutkimuksia, kuten 
geologi Jussi Kinnusen laatima maaperän geokemiallinen 
analyysi (Kinnunen 2020), sekä luontokartoittaja ja maise-
mahistorioitsija Jyrki Lehtisen (Lehtinen 2020, julkaisema-
ton) raportti maastokäynnin havainnoista.

Diplomityön produktio on konseptisuunnitelma Misi-
Raa’an maisemahistorian havainnollistamiseksi Luonnon-
tuhopuistossa. Konseptisuunnitelma hyödyntää referenssi-
kohteiden analyysin kautta löydettyjä kerronnan keinoja ja 
maisemahistoriallisessa selvityksessä tunnistettuja mennei-
syyden jälkiä. Lisäksi työn viimeisessä osassa tarkastellaan 
Luonnontuhopuiston suunnitelman sen maisemahistorialli-
sen kertovuuden kannalta. Diplomityön osuus Luonnontu-
hopuistohankkeessa on maisemahistoriallisen selvityksen 
tuottaminen ja pedagogisen ja historiallisen tason esiin 
tuominen Luonnontuhopuiston suunnittelussa. 

Luonnontuhopuistohanke rakentuu yhteissuunnittelun peri-
aatteille. Suunnittelumenetelmänä on työpajat, joissa pie-
noismallin avulla kehitetään puiston suunnitelmaa. Pienois-
malli auttaa myös luomaan tiiviimmän suhteen paikkaan 
vierailumahdollisuuksien ollessa rajatut. Referenssikohtei-
den esittelyn kautta haettiin hankkeen yhteisiä esteettisiä 
lähtökohtia. Etätyöskentelyssä käytettiin apuna miro-board 
online-alustaa ja pinterest- tauluja.

Kuva 02 : Kartta Kemijärven kunnan ja Misi-
Raa’an sijainnista Suomessa. Hallintoalueiden rajat 
MML 2020
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Kuva 03 : Falunin historiallinen kaivoskaupunki Ruotsissa on 
UNESCO:n suojelemaa teollisuusperintöä. Suurten kokonaisuuksien 
museoiminen on teollisuusperinnön käsittelyssä harvinaista.
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Kulttuuriperintöä jaetaan tyypillisesti aineelliseen ja aineet-
tomaan perintöön. Museoviraston julkaisussa Kohti kestävää 
kulttuuriperintötyötä ja kulttuurimaisemaa (Salmela et al. 
2014 s.17) määritellään kulttuuriperintö seuraavasti:

Kulttuuriperintö tarkoittaa niitä menneisyydestä 
perittyjä voimavaroja niiden omistajasta riippu-
matta, jotka ihmisten mielestä kuvastavat heidän jat-
kuvasti muuttuvia arvojaan, uskomuksiaan, tietojaan 
ja perinteitään. Tähän kuuluvat kaikki ihmisten 
ja paikkojen vuorovaikutuksesta aikojen kuluessa 
rakentuneet ympäristön osat.

Kulttuuriperintöprosessit (the practice of heritage) sisältävät 
kulttuuriperinnön määrittelyn ja sille tehtävät hoitotoimen-
piteet, sekä rituaalit ja tapahtumat jotka perintöön liittyvät. 
(Smith 2006 s.13)

Teollinen kulttuuriperintö muodostuu teollisen menneisyy-
den aineettomista ja aineellista jäljistä. Teollinen kulttuuri-
perintö, kuten muukin kulttuuriperintö, tuotetaan kulttuu-
risten prosessien – yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden 
valinnan kautta. Perinnön määrittelyyn ja hoitoon liittyy 
poliittisia jännitteitä. Ne heijastelevat perintöä hallitsevan 
tahon arvoja. (Lowenthal 2005, Smith 2006)

Länsimaisen perintödiskurssin kehitystä seuraamalla 
nähdään kulttuuriperinnön käsitteellinen laajeneminen 
yksittäisistä monumenteista kulttuuriympäristöihin, sekä 
suojelun kohteiden muutos suuresta pieneen ja arkiseen. 
Nyky-yhteiskunnan institutionaalinen kiinnostus teolli-
suushistorian monumenttien ja jälkiteollisen maiseman 
suojeluun on seurausta elinkeinorakenteen muutoksista, 
jotka voidaan yhdistää teollistumisen kolmeen vaiheeseen. 
(Storm 2008)

Globaalin ympäristö- ja kestävyyskriisin myötä keskus-
telu perinnön käsitteellisestä uudelleen tarkastelusta jatkuu 
muun muassa Unruly Heritage- tutkimushankkeen kaltai-
silla alustoilla. 

Teollisen kulttuuriperinnön synty
Merkittävä käänne kulttuuriperinnön suojelussa tapahtui 
teollisen vallankumouksen seurauksena, kun kaupungis-
tuminen ja teollistuminen alkoivat muuttaa yhteiskuntaa 
peruuttamattomalla tavalla. (Storm 2008 s.13, Cossons 2013 
s.8) 

Kulttuuriperinnön suojelun ensimmäisessä vaiheessa teolli-
suusinfrastruktuuria ei juuri arvostettu menneisyyden rep-
resentaationa. Ensimmäisen teollisen vallankumouksen 
myötä teollisuuden rakenteista tuli edistyksen symboleita. 
Samaan aikaan tuli esiin agraarisen elämäntavan suojelemi-
nen, sillä teollistunut yhteiskunta loi sille kontrastin. (Storm 
2008 s. 13)

Toisen teollisen vallankumouksen myötä tuotanto säh-
köistyi ja tehostui. Tehdasteollisuus eli huippuvuosia 1930–
1980-luvuilla, jolloin tulevaisuutta määritteli moderniteetti. 
Teollisuus nähtiin nimenomaan modernin symbolina. Siihen 
liittyi keskeisesti muutos ja edistys, kun taas perintöön liitet-
tiin menneisyys ja staattisuus. Modernien tehtaiden myötä 
varhainen teollisuus alettiin nähdä säilyttämisen arvoisena. 
(Storm 2008 s. 14)

Toisen maailmansodan jälkeen perintökeskustelu laajeni, ja 
syntyi uusi ammattikunta kulttuuriperinnön suojelemiseksi. 
1950-luvulta lähtien suojelu laajentui suuren ja monumen-
taalisen lisäksi koskemaan myös pientä ja tavallista. Samoin 
suojelun piiriin haluttiin nyt yksittäisten monumenttien 
sijaan lisätä kokonaisia ympäristöjä. (Storm 2008 s.33)

Kolmannen teollisen vallankumouksen vaikutukset 
alkoivat näkyä likimain 1970-luvulla. Kulutusyhteiskun-
nan synty, keskiluokkaistuminen ja globalisaatio alkoivat 
vaikuttaa elinkeinorakenteeseen, tuotantoon ja tehtaiden 
sijoittumiseen läntisessä Euroopassa. Sen seurauksena myös 
myöhempiä tehdasmiljöitä alettiin arvostaa katoavan aika-
kauden representaatioina. (Storm 2008 s.36)

Kolmannen vaiheen teollista vallankumousta seurannut 
tuotannon koneellistuminen ja työvoiman siirtäminen 
halvemman työvoiman maihin on aiheuttanut länsimaissa 
teollisuusyhdyskuntien ja -alueiden rapistumista. Lakanneen 

teollisuuden materiaalisiin jäänteisiin voi liittyä kaksija-
koisia tunteita. Toisaalta yhteisöjen identiteetille tärkeä 
yhteinen menneisyys kiteytyy teollisuuden monumentteihin. 
Samalla niihin liittyy myös toiminnan päättymisen jättämä 
tyhjiö ja toisinaan tuotantoon liittyvät sosiaaliset ja ekologi-
set ongelmat. (Storm 2008 s. 11)

Noin 1970-luvulta lähtien yleinen ilmapiiri siirtyi insti-
tuutioiden ja asiantuntijoiden määrittelemästä kulttuuri-
perinnöstä kohti jokaisen oikeutta määritellä historiaa ja 
kulttuuriperintöä. Näihin aikoihin vahvistui käsitys siitä, 
että kulttuuriperinnön ja historian tuottamisella on myös 
poliittinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus. Samalla tuli 
pinnalle ajatus kulttuuriperinnöstä prosessina ennemmin 
kuin tuotteena. (Storm 2008 s.45)

1980-luvulta lähtien perinnön muodostuksessa on korostu-
nut paikallisuus. Yleisön kasvanut kiinnostus historiallisiin 
paikkoihin näkyy turismissa, mikä taas luo taloudellisia 
edellytyksiä kulttuuriperinnön hoidolle. Kulttuuriperintö- 
prosesseissa sosiaaliset ja taloudelliset motiivit voivat jopa 
ylittää perinteisen näkökulman kauneudesta ja historialli-
sesta merkittävyydestä. (Storm 2008 s.37)

Suomeen termi teollinen kulttuuriperintö omaksuttiin ruot-
salaisesta kulttuuriperinteen tutkimuksesta. Ensimmäiset 
teollisuusperinnön suojelukohteet Suomessa olivat esiteol-
lisen ajan ympäristöjä, kuten ruukkimiljöitä. 1990-luvulla 
teollisuusperinnön rinnalle tuli teollisuusmaisema, joka 
laajensi näkökulmaa yksittäisistä rakennuksista kulttuu-
riympäristöihin. (Sivula 2014 s.7-9)

2010-luvulla teollisuusperintöön liittyvien käsitteiden 
täsmentyminen ja alan ammatillistuminen osoittaa, että 
teollinen kulttuuriperintö on Suomessa institutionalisoitu-
nut. (Sivula 2017 s. 29)
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Kuva 04 : Saksan Ruhrin alueella teollisuusperintöä on säilytetty 
ja suuri osa käytöstä poistuneista teollisuusalueista on otettu 
virkistyskäyttöön.  Meidericher Hütte rautasulaton vanha masuuni on 
Duisburg-Nordin maisemapuiston maamerkki.
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Teollisuusperinnön käsittelystä
Kulttuuriperintöä tuotetaan historian tutkimuksen avulla. 
Kaikki teollistuneen kulttuurin aineelliset ja aineettomat 
jäljet ovat muutettavissa teolliseksi kulttuuriperinnöksi. 
Kulttuuriperintöprosessissa rakenteen tai artefaktin alkupe-
räinen tehtävä väistyy uuden symboliarvon tieltä. (Sivula 
2017 s.28)

Menneisyyden jälkien, perinnön, avulla voimme reflektoida 
nyky-yhteiskunnan arvoja suhteessa menneeseen. Jälkiteol-
linen maisema antaa historiallista vertailupohjaa suhteessa 
luonnon resursseihin ja saastuttamiseen, yhteiskunnan sosi-
aalisiin ja taloudellisiin muutoksiin, sekä muuttuviin näke-
myksiin teknologiasta. (Tempel 2013 s.142)

Teollisuusperinnön luonteen vuoksi sen suojeluun eivät vält-
tämättä sovellu tavat, joilla muita historiallisia ympäristöjä 
käsitellään. Yleisön hyväksyntä ja arvostus teollisuusperin-
töä kohtaan saattaa olla heikkoa. Suojelussa arvotettavien 
ominaisuuksien selkeys on sen vuoksi tärkeää. (Cossons 
2013 s.8)

Neil Cossonsin mukaan teollisuusperinnön arvoon liittyy 
monia eri seikkoja. Teollisuusperinnöllä on itseisarvo mate-
riaalisena todisteena menneisyydestä. Sen avulla voimme 
nykyajassa ymmärtää historian tapahtumia ja ihmisiä. 
Lisäksi teollisuusperintöön, kuten muuhunkin kulttuuripe-
rintöön, liittyy sosiaalista ja kulttuurista arvoa osana iden-
titeetin muodostamista. Teollisuusperinnöllä voi myös olla 
teknologista ja luonnontieteellistä arvoa tai esteettistä arvoa 
esimerkiksi arkkitehtuurin tai muotoilun kautta. (Cossons 
2013 s.8) 

Keskeinen kulttuuriperinnön hoitamiseen liittyvä kysymys 
on siinä, tulisiko paikka säilyttää niin, että sen ”alkuperäinen” 
ilmiasu säilyy, vai tulisiko paikan antaa muuttua kulttuuris-
ten ja luonnollisten prosessien seurauksena. Jälkimmäinen 
suuntaus on ollut muun muassa historioitsijoiden suosiossa, 
sillä se näkee kaikki historian kerrostumat yhtä lailla arvok-
kaina. Alkuperäiseen asuun restaurointi oli ainakin 1970-
luvulle saakka suositumpi tapa hoitaa perintöä. Se on eri-
tyisesti suunnittelijoiden ja arkkitehtien näkökulma, kenties 
siksi että se arvostaa rakennuksen käytännöllistä tarkoitusta. 

Ajatus siitä, että suojelun kohteella on jokin originaali tila, 
on edelleen näkyvissä kulttuuriperinnön käsittelyssä. (Storm 
2008 s.34)

Teollisuusperinnön käsittely on ollut usein uusiokäytön 
kannalta sallivaa. Kenties siitä syystä, että rakennuskoko-
naisuudet ovat usein suuria ja niiden museoimiseen ei ole 
taloudellisia perusteita. Lisäksi teollisuusrakennusten suuret 
ja hallimaiset tilat mahdollistavat monenlaisen uusiokäytön. 
Satamien teollisuusympäristöjen säilyttäminen ja teolli-
suusmiljööseen soveltuva täydennysrakentaminen on ollut 
useissa kaupungeissa taloudellisesti kannattavaa. (Cossons 
2013 s.13)

Jälkiteollista maisemaa on kunnostettu myös laaja-alaisissa 
kehityshankkeissa. Kehityshankkeissa tavoitteena on tyy-
pillisesti kääntää teollisuuden materiaaliset jäljet jälleen 
alueen voimavaraksi. Yhtenä merkittävimmistä voidaan 
pitää Saksan Emscher Park- hanketta. Maiseman kunnosta-
minen oli ruskohiiliteollisuuden saastuttamalla alueella vält-
tämätöntä. Samalla koko Ruhrin aluetta kehitettiin useiden 
kunnostus- ja uudisrakennushankkeiden kautta. Teollisen 
identiteetin korostaminen ja maiseman huolellinen hoito 
kohottivat alueen houkuttelevuutta toivotusti.  (Cossons 
2013 s.13)

Teollisuusperinnön museointiin ja rekonstruktioon liittyy 
omat haasteensa. Kohteet ovat usein laajoja ja ne ovat muut-
tuneet matkan varrella. Mitä historiallista vaihetta kohteen 
halutaan esittävän? Teollisuusympäristöt ovat olleet työs-
kentelyn ympäristöjä. Autiot hallit ja alueet, joista koneet 
ja työläiset ovat poissa, eivät anna todenmukaista kuvaa 
paikan menneisyydestä. (Cossons 2013 s.9)

Teollisuusperinnön museoiminen tai kunnostaminen tavan-
omaisilla menetelmillä ei välttämättä ole mahdollista talou-
dellisesti heikossa asemassa olevilla alueilla. Teollisuuteen 
perustuneiden yhdyskuntien identiteetin ja omanarvontun-
non vuoksi perinnön säilyttäminen on kuitenkin usein pai-
kallisten toivomus. Teollisuusperintö onkin usein tärkeä osa 
paikallista identiteettiä. (Cossons 2013 s.8)

Raunioitumisen salliminen on vastakohta hylättyjen teolli-
suusmonumenttien museoimiselle ja uusiokäytölle. Rauniot 

tulivat 1700-luvun loppupuolella osaksi esteettistä kuvastoa 
ja ihailua maalaustaiteessa, runoudessa ja puutarhataiteessa. 
Raunio oli symboli elämän kiertokululle ja kuoleman väis-
tämättömyydelle. Hylättyjen teollisuusympäristöjen yleis-
tyminen teki 1900-luvun lopusta raunioitumisen ja rapistu-
misen uutta kulta-aikaa. Vaikka teollisuusrauniot eivät ole 
saaneet maalaustaiteessa samanlaista huomiota osakseen, on 
1900-luvun lopun jälkiteollista maisemaa dokumentoitu elo-
kuvissa ja valokuvataiteessa runsaasti. (Storm 2008 s.153)

Toinen teollisuusraunioiden yleistymistä seurannut ilmiö 
on niin sanottu urbaani löytöretkeily. Sillä viitataan hylät-
tyjen historiallisten paikkojen tutkimiseen ja toisinaan myös 
niiden dokumentointiin. On esitetty, että hylätyt teollisuus-
alueet ja rakenteet tarjoavat joillekin pakopaikan järjestäy-
tyneen yhteiskunnan säännellystä todellisuudesta. Teollinen 
raunio kritisoi olemassaolollaan yhteiskunnan materiaalista 
normatiivisuutta. (Storm 2008 s.154)

Jälkiteollinen maisema ei välttämättä ole instituutioiden 
määrittelemää teollisuusperintöä, mutta sitä määrittävät 
teollisen toiminnan aikaiset ja toiminnan päättymistä seu-
ranneet vaikutukset. Yhteisöt, jotka syntyivät teollisuuden 
tuomien työpaikkojen vuoksi, kärsivät työttömyydestä ja 
ympäristövaikutuksista tuotannon päätyttyä. Jälkiteollisen 
maiseman hoitoon liittyvä keskeinen kysymys onkin, miten 
suhtautua ympäristöä saastuttavaan teollisuusperintöön, 
jolla kuitenkin on itseisarvo todisteena menneisyydestä? 
(Tempel 2013)

Teollisuusperintö ja luonnosuojelu
Mittakaavaltaan massiivinen luonnonresurssien hyödyn-
täminen alkoi teollisesta vallankumouksesta. Fossiilisten 
polttoaineiden hyödyntäminen vapautti valtavat energia-
määrät teollisen tuotannon kehittymiselle. Kasvu ja kehitys 
oli nopeaa ja luonto kärsivällinen. Ekologiset ongelmat 
alkoivat kestämättömässä tuotannossa havainnollistua 
nopeasti, mutta elintason nousu edellytti uusien resurssien 
käyttöönottoa. (Tempel 2013 s.142-143)

Teollisen vallankumouksen ja kaupungistumisen vaikutuk-
set olivat merkittävä tekijä myös luonnonperinnön määrit-
telyssä ja suojelussa. Luonnonsuojelun kannalta merkittävä 
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Kuva 05 : Kuvakaappaus Raajärven kaivosta käsittelevästä 
Youtube-videosta. Kanavalla muun muassa tutkitaan ja esittellään 
hylättyjä kaivoksia. Videoiden nimissä esiintyvä urbex viittaa 
englanninkieliseen urban exploration termiin, vaikka monet kohteista 
sijaitsevat Suomen syrjäseuduilla. 
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teos oli George Perkins Marshin Man and Nature (1864). 
Kirjassa esitellään ihmistoiminnan ekosysteemeille aiheut-
tamia tuhoja. Euroopan väestö oli tähän mennessä jo nähnyt 
muun muassa metsien katoavan viljelysmaiden tieltä ja 
jokien patoamisesta tai kanavoinnista johtuvaa tulvimista ja 
eroosion vaikutuksia. (Lowenthal 2005 s.83)

Teollisuuden ympäristövaikutuksien valtiollinen sääntely oli 
vielä 1960-luvulla vähäistä. Poikkeuksena on Saksa, jossa 
hiilikaivosten jälkihoidosta säädettiin laki jo vuonna 1784. 
Siinä valtio velvoitti kaivosyhtiöt viljelemään maata tai 
kasvattamaan metsää vanhojen ruskohiilikaivosten alueilla. 
(Tempel 2013 s.145)

Ympäristötietoisuuden nousun ja poliittisen vihreän liikkeen 
kasvun myötä suljettujen ja hylättyjen teollisuusympäris-
töjen riskit ymmärrettiin ja niihin alettiin reagoida 1970–
1980-luvuilla. Sääntelyn myötä syntyi uusi suunnittelun ja 
rakentamisen ala – ekologinen ennallistaminen (renatura-
lisation, ecological restauration tai reclamation). (Tempel 
2013 s.145) 

Ympäristötietoisuuden kasvu tapahtui samaan aikaan, kun 
kiinnostus teollisuusperinnön suojeluun kasvoi. Tästä on 
seurannut konflikti luonnonsuojelun ja teollisuusperinnön 
säilyttämisen välille.

Tyypillinen visio kaivosalueiden ennallistamisessa on 
maisema, jonka tulisi muistuttaa mahdollisimman paljon 
”alkuperäistä” luontoa. Saastuneen maaperän poistaminen, 
mikä on yleinen tapa kunnostaa teollisuusmaisemaa, tuhoaa 
materiaaliset menneisyyden jäljet eikä puhdista maaperää. 
Kaivosalueiden ennallistamisen käytäntöjä on kritisoitu niin 
ekologisesta (Del Tredici 2008) kuin sosioekonomisesta 
näkökulmasta (Beckett & Keeling 2019). Nähtävissä on 
kuitenkin myös suuntaus, joka arvostaa ihmisvaikutuksesta 
syntynyttä ja siitä riippuvaista uutta luontoa myös jälkiteol-
lisen maiseman kontekstissa. Tälle suuntaukselle on tukea 
ekologisen tutkimuksen parissa (Tempel 2013). 

Caitlynn Beckett ja Arn Keeling ovat esittäneet, että nykyiset 
kaivosten sulkemis- ja jälkihoitotoimenpiteet sivuuttavat 
sosioekonomiset ja kulttuurihistorialliset aspektit keskittyen 
ekologiseen ennallistamiseen teknisluonnontieteellisistä 

lähtökohdista. Heidän mukaansa alueiden elpyminen 
tarvitsee pitkäjänteistä, paikallisia kuuntelevaa hoitoa, 
tukien myös sosioekonomisten olosuhteiden elpymistä. 
(Beckett & Keeling 2019 s.218)

Ekologisella ennallistamisella tarkoitetaan ihmisen 
avustamaa heikentyneen ekosysteemin palauttamista kohti 
luonnontilaa. Atte Komosen ja Panu Halmeen muukaan eko-
logiseen ennallistamiseen liittyy kaksi haastetta. Ensinnäkin 
luonnontilaa ei läheskään aina tunneta. Lisäksi he muistut-
tavat, että ekosysteemi on dynaaminen kokonaisuus, joka 
muuttuu luonnostaan. Sillä ei välttämättä ole tiettyä luon-
nontilaa. (Komonen & Halme 2014)

Myös Peter Del Tredici käsittelee teollisuusmaiseman 
ennallistamista kirjassa Designing the Reclaimed landscape 
(toim. Alan Berger 2008). Hänen mukaansa pyrkimys alku-
peräisten olosuhteiden palauttamiseen on järjetön. Kasvi-
yhdyskunnat, kuten kaikki ympäristössämme, muuttuvat 
jatkuvasti. Ilmeinen tasapainotila on ihmisen havaintokyvyn 
rajallisuuden luoma illuusio. Del Tredici ehdottaa dynaami-
sen suunnittelun, luonnonprosessien ja ekologisten toimin-
tojen tuomista maisema-arkkitehdin työkaluihin vaurioitu-
neita ympäristöjä käsiteltäessä. Suunnittelijan huomio tulisi 
kiinnittyä muodon sijaan muun muassa kasvin toimintaan 
osana kokonaisuutta. (Del Tredici 2008)

Jälkiteolliselle maisemalle on ominaista siihen sopeutunut 
luonto.  Jo 1950-luvulla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, 
että urbaaneille ja teollisille ruderaattialueille syntyy oma-
laatuisia kasviyhdyskuntia sekä elinympäristöjä monille 
linnuille ja hyönteisille. Ne toimivat jopa turvapaikkana 
uhanalaisille lajeille. (Tempel 2013 s.144) 

Saksassa on kehittynyt jo 1980-luvulla termi teollisuus-
luonto, industrienatur. Se viittaa luontoon, joka on sopeutu-
nut teollisen kulttuurin muokkaamiin ympäristöihin tai jopa 
riippuvainen niistä. (Storm 2008 s.126). Myös Suomessa on 
havaittu ruderaattien korvaavan harvinaistuvia paahteisia 
ketobiotooppeja muun muassa hyönteisten elinympäristöinä. 

Keinotekoisille paahderinteiksi sopiville alueille voidaan 
myös siirtää uhanalaista lajistoa. (Helsingin Sanomat 2015)

David Lowenthal (2005) on eritellyt perinnön kahden eri 
aspektin, luonnon- ja kulttuuriperinnön, käsittelyn eroja. 
Hänen mukaansa meidän on ihmisinä helpompi kokea 
empatiaa menneitä kulttuureita, kuin muunlajisia elämän-
muotoja kohtaan. Tästä seuraa länsimaisen ihmisen sisään-
rakennettu ulkopuolisuuden eli toiseuden tunne luonnossa. 
Lowenthalin mukaan tämä on kenties nähtävissä niissä 
perusteluissa, joilla luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelua 
tuetaan. Luonnonsuojelua perustellaan tyypillisesti yhteis-
kuntaa uhkaavan ympäristö- ja kestävyyskriisin torjunnalla, 
kun taas kulttuuriperinnön säilyttämisen syynä ovat esteetti-
set ja emotionaaliset motiivit. (Lowenthal 2005 s.86) 

1900-luvulla luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelu kulki 
pitkälti käsi kädessä. Syynä voi olla se, että usein suojelua 
ajoivat samat tahot. Molempien suojeluun tähtääviä toimen-
piteitä on myös kautta aikain vastustettu samalla argumen-
tilla: taloudellisella kasvulla ja yhteiskunnallisella kehityk-
sellä. (Lowenthal 2005 s.85)

Erilaisten demokratisoivien kehityskulkujen kautta kulttuu-
riperintö on päässyt eroon puhtausopin taakasta. Nationa-
listisen omimisen jälkeen tutkijat ovat ymmärtäneet, ettei 
mikään kulttuuri tuottanut mestariteoksiaan ilman vaih-
tokauppaa muiden kanssa. Luonnonsuojelijat sen sijaan 
nojautuvat edelleen pitkälti kiistanalaiseen alkuperäisyy-
teen suojelun tavoitteena. Vaikka tutkijat ovat jo hylänneet 
teoriat luonnon tasapainotilasta, luonnonperintö halutaan 
pitää lajistoltaan puhtaana vieraslajeista eikä lähilajien riste-
ytymistä katsota hyvällä. (Lowenthal 2005 s.88)

Lowenthalin mukaan alkuperäisyyden, luonnontilaisuuden, 
tavoite tulee esiin luonnonperinnön suojelussa ja arvotta-
misessa. Hänen mukaansa kajoaminen kulttuuriperintöön 
konservoinnin tai uudiskäytön myötä on hyväksytympää 
verrattuna luonnonperintöön kajoamiseen. Ekologinen 
ennallistaminen ja luonnonhoito naamioidaan luonnon 
aikaansaannoksiksi, jotta esteettinen arvo ”alkuperäisenä” 
luonnonympäristönä säilyisi. Näkemys siitä, että luonno-
nympäristöllä on niin sanottu luonnontila, vaikuttaa edelleen 
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Kuva 06 : Kaivostoiminta voi synnyttää sekä määriteltyä 
teollisuusperintöä että tahatonta perintöä. Raajärven kaivoksen 
materiaalista perintöä ovat muun muassa säilynyt kaivostorni ja 
rikastusprosessissa jätteenä syntyneet rikastushiekkaläjitykset ja 
sivukivikasat.
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monin tahoin huolimatta ekologisen tutkimuksen kehityk-
sestä. (Lowenthal 2005 s. 89)

Tahaton, vaikea ja ristiriitainen 
kulttuuriperintö
Traumaattisen perinnön terminologiaa on käsitelty Suomen 
Museon julkaisemassa Johanna Enqvistin (2018) artik-
kelissa. Vaikea, ristiriitainen, kiistanalainen ja negatiivi-
nen perintö ovat käsitteitä, jotka ovat syntyneet tarpeesta 
käsitellä inhimilliseen kärsimykseen ja sortoon liittyviä 
alueita, esineitä ja tarinoita. Sen ytimessä on yhteisen 
trauman käsittely, elpyminen ja muistaminen. Perintö on 
kulttuurisen muistin työkalu, joka muistelun kautta ylläpitää 
yhteisöjä ja luo identiteettiä. (Enqvist 2018 s. 9)

Traumaattisen perinnön käsittely on esimerkiksi Saksassa 
ollut osa kansakunnan menneisyydenhallintaa. Sen avulla 
on rakennettu historialliseen jatkumoon käännekohta, jossa 
avoimuus menneisyyden tapahtumista vahvistaa identiteet-
tiä ja toimii todisteena vastuunkannosta. (Enqvist 2018 s. 
13)

Anna Storm (2008) tulkitsee muun muassa Ruhrin alueen 
ekologista ja sosiaalista jälleenrakentamista tapana luoda 
alueelle uutta menneisyyttä. Ympäristön puhdistaminen ja 
uusien merkitysten synnyttäminen teollisuusympäristöille 
tekee vaikeasta menneisyydestä helpommin käsiteltävää. 

Enqvist (2018 s.16) kritisoi vaikea tai synkkä -etuliitteiden 
käyttöä perintöön liittyvässä akateemisessa keskustelussa. 
Tällaiset tulkintaohjeet rinnastuvat virallisen perintödiskurs-
sin tapaan ohjata perinnön tulkintaa, käsittelyä ja esittämistä. 
Asiantuntijalähtöisen ”moraalisen kompassin” esittäminen 
vie hänen mukaansa tilaa vaihtoehtoisilta tulkinnoilta. 

Myöhemmässä perintökeskustelussa on ehdotettu perinnön 
käsitteen uudelleentarkastelua. Perintö, muistaminen, 
etiikka ja hoiva ovat keskeisiä teemoja Bjørnar Olsenin ja 
Þóra Pétursdóttirin artikkelissa Unruly Heritage: Tracing 
legacies in the Anthropocene (Arkæologisk Forum 35:2016). 
He ehdottavat perinnön käsitteen laajentamista ekologisesti 
kestävämmäksi. Tähän tarvitaan perintöprosessien eettistä 
uudelleen arviointia ja eettisten periaatteiden laajentamista 
koskemaan muitakin kuin ihmisiä – ”more than human 

beings”. Heidän mukaansa kulttuurin perinnön tarkastelu 
perustuu nykyään ajatukseen, että perintö on ”valittavissa”. 
Materiaalinen menneisyys, jonka välitämme tuleville suku-
polville ei kuitenkaan ole perintöprosessien luomaa, vaan 
riippuu monista tekijöistä, jotka eivät ole instituutioiden, 
saati ihmisten valittavissa. Näin ollen todellinen perintö, 
jonka jätämme tuleville sukupolville, on sotkuinen ja 
suurilta osin tahaton.  Olsen ja Pétursdóttir haluavat tutkia 
tahattomana perintönä kaikkea, mitä jätämme jälkipolville. 
(Olsen & Pétursdóttir 2016)

Tarve tutkia ja määritellä perintöä uusilla tavoilla kumpuaa 
vallitsevan ympäristökriisin aiheuttamasta keskustelusta. 
Tahaton perintö on kehittynyt vaikean ja ristiriitaisen kult-
tuuriperinnön käsitteiden perustuksille. Suurin osa ihmis-
kunnan jälkipolville jättämää materiaalista perintöä on 
jossain määrin tahatonta. Sen syntymiseen eivät vaikuta 
kulttuuriperintöprosessit ja valinta. 

Kaivosteollisuus luo materiaalista ja aineetonta teollisuus-
perintöä, joka voidaan kulttuuriperintöprosessien kautta 
määritellä. Lisäksi toiminta synnyttää tahatonta perintöä, 
millä viitataan kaikkeen materiaaliseen mitä toiminnasta 
jää jäljelle. Tahaton perintö on esimerkiksi ympäristöön 
valuneita happamia kaivosvesiä, sivukivikasoja, niiden 
rapautumista ja muutoksia maaperän kemiassa.

Tahaton perintö jatkaa elämäänsä jälkiteollisessa mai-
semassa. Näin lakkautettu kaivos pakenee kulttuurin ja 
luonnon välistä kahtiajakoa. Materiaalinen perintö ruostuu, 
hapettuu ja erodoituu luonnon työn tuloksena. Se tarjoaa 
pesäpaikkoja ja luo otollisia kasvuympäristöjä eri lajeille. 
Korkeiden rautapitoisuuksien synnyttämä tietynlainen 
maaperän kemia ja pieneliöt ohjaavat kasviyhdyskuntien 
muodostumista. Tässä arvaamattomassa prosessissa ihminen 
on ollut ainoastaan yksi linkki. Näin tarkasteltuna ihminen 
on ollut osa luontoa, ei luonnon prosesseja täysin ohjaileva 
toimija. Ihmistoiminta on antanut alkusysäyksen jollekin, 
joka jatkuvasti ihmisestä riippumatta kehittyy.

Teollisuusperintöön liittyy usein ristiriitaisia tapahtumia 
työntekijöiden oikeuksien sortamisesta ympäristörikko-
muksiin. Lisäksi teollisuusperintö alleviivaa teollistumisen 

vaikutuksia ympäristölle. Jälkiteollista maisemaa katsoes-
samme tulisi muistaa, että syy sen olemassaoloon täällä on 
kolmas teollinen vallankumous, josta seurasi tuotannon, 
ympäristön saastuttamisen ja työntekijöiden sorron siirtymi-
nen halvemman työvoiman maihin. 

Teollisuusperinnön suojelu tähtää teollisen ajan monument-
tien säilyttämiseen osana yhteistä kulttuuriperintöä. Millä 
tavoin teollisen vallankumouksen ja modernismin maapal-
lolle tuhoisaa kehitystä tulisi muistella ja esitellä tuleville 
sukupolville? Jos tähän soveltaa Enqvistin esittämää kritiik-
kiä ylhäältä päin tulevasta muistelun moralisoinnista, tulisi 
jäänteiden ja monumenttien säilyä mahdollisimman demo-
kraattisena osana kulttuuriperintöä. Kävijälle tulisi tarjota 
mahdollisuus omaehtoiseen tulkintaan.
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Kuva 07 : Gilles Cleméntin suunnittelemassa Jardin du Tiers 
Paysage - puutarhassa (suom. Kolmannen luonnon puutarha) haavat 
kasvavat suljetussa merivoimien tukikohdassa. 
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Kuinka maisema-arkkitehtuurin keinoin voidaan havainnol-
listaa maisemaan liittyviä merkityksiä? Referenssikohteiden 
analysoinnin kautta tunnistetaan vihjeitä, joita suunnitte-
lija voi antaa paikan tulkitsemiseen. Referenssikohteiden 
yhdistävänä teemana on teollisuus- ja tuotantomaisema, 
joissa kulttuurin vaikutukset ja luonnonhistoria kohtaavat. 
Kohteiden analyyseissä tutkitaan keinoja, joilla tätä suhdetta 
on tuotu esiin. 

Ympäristöviestinnäksi kutsutaan ympäristöstä tulkittavia 
viestejä. Kaikessa viestinnässä alkuperäinen sanoma, kuten 
ajatus, siirretään koodijärjestelmään – esimerkiksi kirjoi-
tusmerkeiksi tai puhutuksi kieleksi. Tämä koodi tulkitaan 
vastaanottajan kautta uudelleen ajatukseksi. Kielen avulla 
tulkitaan ja puretaan (engl. decoding) myös ympäristöstä 
tajuntaan siirtyvää merkitystietoa. Ympäristön viestimät 
sanomat ovat kuitenkin luonteeltaan epämääräisiä, tai tul-
kinnanvaraisia. Siksi niitä voi olla vaikea verbalisoida. 
Fyysisellä ympäristöllä voi olla voimakas emotionaalinen 
vaikutus. Ympäristön sanomat ovatkin ensi sijassa affektii-
visia, eli tunnepitoisia. (Horelli 1982 s.101, 105)

Horellin mukaan ihminen tulkitsee ympäristöä aina persoo-
nallisuuden piirteiden ja omien kokemustensa viitekehyksen 
kautta. Suunnittelijan rooli ympäristön viestien koodaajana 
on haastava, sillä hänellä on muun muassa koulutuksen 
vuoksi erilainen näkemys ympäristöstä ja sen laadusta. 
(Horelli 1982 s.103) 

Tuija Lind on tutkinut rauniorestaurointia ja arkeologis-
ten alueiden suunnittelua. Kirjassaan Rauniot – arvoja ja 
tekoja: Rauniorestaurointi ja arkeologisten alueiden suun-
nittelu (Aalto Yliopisto 2017), hän jakaa restaurointimetodit 
kahteen ryhmään niiden ensisijaisten tavoitteiden mukai-
sesti. Firmitas tähtää rakenteen kestävyyden parantamiseen 
ja narraatio kohteen tarinan esittelyyn. Kohteiden esitte-
lyssä ydinkysymys onkin kerronnan sisällön ja kerronnan 
keinon suhde. (Lind 2017 s.68) 

Opastaminen, merkitseminen ja muistuttaminen, hahmotta-
misen helpottaminen ja puuttuvan kolmiulotteisuuden lisää-
minen ovat keinoja edistää paikan kertovuutta, narraatiota. 
Paikan esittely oppaan tai mukana kulkevan tiedon avulla, 

on ainut tapa jättää maisema koskemattomaksi. Mikäli 
kohteesta on jäljellä huomattava osa, ei tulkitsemiseen 
välttämättä tarvita avustusta paikan päällä. Jos kohde on 
kuitenkin raunioitunut tai peittynyt lähes olemattomiin, on 
kerronnan keinoilla suurempi merkitys paikan päällä. (Lind 
2017 s.92)

Lind tuo myös esiin maisemasuunnittelun roolin arkeolo-
gisten alueiden kertovuuden lisäämisessä. Kasvillisuutta on 
Lindin mukaan käytetty arkeologisten alueiden kertovuu-
den edistämisessä vain vähän. Kasvillisuus tilaa rajaavana 
ja luovana massana tuo monia mahdollisuuksia esimerkiksi 
rakenteen kadonneen kolmiulotteisuuden esiin tuomiseksi. 
Lisäksi kasvillisuuden voidaan nähdä soveltuvan rauniomai-
semaan paremmin kuin uudet rakenteet muun muassa sen 
hitaasti muuttuvan olemuksen vuoksi. (Lind 2017 s. 99–100)

Paikan kertovuutta voidaan edistää ja tulkintaa helpottaa 
korostamalla menneisyyden jälkiä. Kerronnan on oltava hie-
novaraista, jotta paikan tunnelma ei muutu liikaa ja kokijalla 
säilyy löytämisen riemu. Mitä hienovaraisempaa kerronta 
on, sitä haastavammaksi tulkinta voi muodostua.

Referenssikohteiden analysoinnissa keskitytään siihen, 
millaisin maisema-arkkitehtonisin keinoin merkityksiä on 
kohteessa pyritty korostamaan. Kerronnan keinoja jaotel-
laan kehystämiseen, konkreettisiin vihjeisiin ja symbolisiin 
vihjeisiin. 

Kehystämisellä tarkoitetaan huomion suuntaamista 
maiseman tarinan kannalta merkittäviin paikkoihin tai teki-
jöihin. Tämä keino on käytössä lähes kaikissa kohteissa, 
joissa paikan menneisyys halutaan tuoda esiin. Jo alueen 
avaaminen yleisölle on kehystämistä. Tarkemmin tarkastel-
tuna reittien suunnittelu ja näkymien käyttäminen huomion 
ohjaamisessa ovat kehystämisen työkaluja. Kehystäminen 
on keino, jota voidaan käyttää monessa mittakaavassa. Se 
on keino ohjata kävijä kiinnostaviin paikkoihin, mutta myös 
ohjata näissä paikoissa kävijän huomio merkityksellisiin 
yksityiskohtiin. Maisematilan käsittely on kehystämiselle 

tärkeä työkalu. Sulkemalla ja avaamalla näkymiä luodaan 
kuratoitu kokemus maisemasta.

Konkreettiset vihjeet tarkoittavat materiaalisia vihjeitä siitä, 
millainen maisema on ollut menneisyydessä. Tyypillinen 
esimerkki on rekonstruktio menneestä rakenteesta tai esille 
asetettu artefakti menneisyydestä. Konkreettinen vihje voi 
olla myös esimerkiksi historiallisten rakennusmenetelmien 
tai materiaalien käyttäminen uudisrakenteissa. Rekonstruk-
tioon ja vanhojen menetelmien käyttöön liittyy riski siitä, 
että tulkitsijaa johdetaan ikään kuin harhaan. Todellista 
vanhaa voi olla vaikeampi tunnistaa uudisrakenteista.

Symboliset vihjeet ovat tulkinnan kannalta haastavampia, 
sillä tulkinta perustuu kävijän aiempiin kokemuksiin ja miel-
tymyksiin. Symbolisten vihjeiden tulkinta onkin avoimem-
paa kuin konkreettisten vihjeiden. Niiden huomaaminen ei 
välttämättä synnytä johdonmukaista tulkintaa menneisyy-
destä, vaan mahdollisesti tunnepitoisempia kokemuksia. 
Tunteiden herääminen voi johtaa mieleenpainuvampaan 
kokemukseen. 

Esineiden symbolisia merkityksiä voidaan jaotella esimer-
kiksi konkreettiseen ja toimintaorientoituneeseen merki-
tykseen. Horelli (1982 s.106) käyttää esimerkkinä maata. 
Konkreettinen merkitys maalle on multa tai hiekka. Toi-
mintaorientoitunut merkitys viittaa siihen, mitä maalla voi 
tehdä, esimerkiksi viljellä. Haastavammin tulkittavat mer-
kitykset liittyvät arvolatautuneisiin opittuihin symboleihin, 
kuten maa = kotimaa.

Osallistamista voidaan käyttää keinona syventää kokemusta 
paikasta. Osallistamisen etu on, että sen kautta voidaan 
usein aktivoida omaa ajattelua ja luoda mieleenpainuvampi 
kokemus paikasta. Osallistaminen voi olla hyvin monen-
laista kävijän aktivointia tutkimaan menneisyyttä. Tyypil-
lisesti siihen liittyy mahdollisuus jättää jälki. Sen kautta 
kävijä osallistuu paikan historian luomiseen. Referenssikoh-
teissa ei pystytty analysoimaan niiden osallistavaa aspektia 
tai moniaistisuutta. 

Referenssikohteiden esittely
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Allmannajuvet sinkkikaivosmuseo
Valmistunut: 2016

Suunnittelija: Atelier Peter Zumthor & Partner AG

Norjan rannikkoa seurailevan matkailureitin, Turisvege-
nin, varrelle sijoittuu yksi maan historiallisista kaivoksista. 
Vuosina 1881–1899 toimineen sinkkikaivoksen historia 
haluttiin tuoda esille avaamalla kohde vierailijoille. Kohteen 
rakennukset ja rakenteet toimivat muistomerkkinä vaikeille 
olosuhteille, joissa kaivostyöläiset elivät 1800-luvun 
lopulla. Louhoksen joitain onkaloita on kävijöille avoinna 
opastettujen kierrosten kautta. Pieni museogalleria esittelee 
kokoelman kaivostyöläisten välineitä. Lisäksi alueelle on 
rakennettu kahvila, pysäköintialue, saniteettitilat ja polkuja. 
(Nasjonale tursitveger 2020)

Allmannajuvetin alueella on alkuperäisistä kaivostoimin-
nan rakenteista säilynyt ainoastaan rakennusten perustuksia, 
jotka on jätetty ennalleen. Atelier Zumthorin suunnittele-
mat rakennukset sijoittuvat siten, että vierailijat huomaavat 
vanhojen rakennusten rauniot. Lisäksi koko aluetta esi-
tellään kierrättämällä kävijä polkua pitkin louhokselle ja 
takaisin raunioille. Alueen esittely on tilallisen kerronnan 
keino, jossa kehystetään kävijän kokemus paikasta tietyn-
laisen käsikirjoituksen mukaiseksi. Palvelut ja rakenteet, 
jotka helpottavat kävijän saapumista ja alueen kokemista, 
saattavat myös luoda etäisyyttä paikan historiaan, sillä 
ne tuovat modernin osaksi rauniota. Riskinä voi olla, että 
moderni arkkitehtuuri vie painoarvoa paikan historialliselta 
merkitykseltä. Löytämisen riemu saattaa jäädä ohueksi, kun 
reitti ja tekstiopasteet ohjaavat suoraan louhoksen jäänteille. 

Paikan historia tuodaan esille hienovaraisesti materiaalisin 
ja rakenteellisin vihjein. Vihjeet liittyvät siihen, millaisia 
mielikuvia meillä on varhaisteollisen ajan kaivostoimin-
nasta. Puiset palkit ja ristirakenteet kannattelevat laatikoita, 
jotka on katettu kevyellä, leijuvan oloisella katolla. Tervattu 
puu, yksinkertaiset, väliaikaisen oloiset ja käytännölliset 
rakenteet tuovat mieleen kaivostornit ja saattavat herättää 
kävijän mielikuvituksen kuvittelemaan myös maan alla 

sijainneita rakenteita. Sisältä tilat ovat mustia, mikä tuo 
mieleen kaivosmiesten työn maan alla. 

Polkujen reunusten ja rappusten kivilohkareet liittyvät myös 
materiaalisesti kaivostoimintaan. Eri kokoiset kivet ja kivi-
paadet ovat läsnä kaikkialla alueella liikkuessa.

Paikassa on erottuvat kaksi kerronnan tasoa, konkreettinen 
ja symbolinen. Konkreettiset vihjeet ovat lainaus menneestä, 
joka halutaan näyttää kävijälle. Symbolisen merkityksen 
tulkitseminen on subjektiivisempaa. 

Konkreettinen ja symbolinen taso on Zumthorin suun-
nitelmassa erotettu materiaalisesti ja tilallisesti. Ulkona 
liikkuessa kävijä on konkreettisen alueella, jossa visuaali-
set vihjeet viittaavat paikan fyysiseen menneisyyteen kai-
voksena. Sisällä rakennuksissa kävijä on mustan laatikon 
sisässä, josta avautuu näkymiä valikoituihin suuntiin. 
Tummuus on symboli, joka suunnittelijan mukaan kuvaa 
kaivostyöläisten karua elämää. Tummuus viitteenä työnteon 
olosuhteista korostuu museogalleriassa, jossa esitellään his-
toriallisia kaivostyökaluja. Toisaalta musta sisätila kiinnit-
tää kävijän huomion ulospäin avautuviin näkymiin. Sisätila 
antaa uuden näkökulman siihen, mitä ulkona on ja korostaa 
luonnon värejä ja luonnonvaloa.

Kerronnan keinot (symbolit 
viereisellä sivulla):
01.  Kehystämistä on käytetty kerronnan 

keinona (A) reittien ja (B) näkymien suunnitte-
lun kautta. Reitti esittelee louhoksen ja näkymät 
kahvilasta korostavat raunioita.

02. Konkreettisia vihjeitä historiasta ovat (A) 
materiaaliset ja rakenteelliset viitteet kaivoshis-
toriaan ja (B) historiallisten työkalujen esittely.

03. Sisätilojen tummuus on symbolinen vihje 
menneisyydestä, viitaten kaivosmiesten työhön 
pimeissä tunneleissa.
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Kuva 08 : Allmannajuvetin historiallinen sinkkikaivos sijaitsee  jyrkkäreunaisessa laaksossa Storelva-
joen rannalla. Atelier Peter Zumthorin  suunnittelemat rakennukset ovat tehneet paikasta turistikohteen.
Vasemmalla eriteltynä löydetyt paikan menneisyyttä havainnollistavat kerronnan keinot.

1A

1B

2A

2B

3
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Piedra Tosca -puisto
Valmistunut: 2004

Suunnittelija: RCR Arquitectos (Rafael Aranda, Carme 
Pigen, Ramón Vilalta)

Piedra Tosca on katalaania ja tarkoittaa karkeaa kiveä. 
Lisäksi Piedra Tosca on puisto Espanjan Kataloniassa lähellä 
Olotin kaupunkia. Se sijaitsee La Garrotxan vulkaanisella 
vyöhykkeellä, joka on merkittävä luonnonsuojelualue, sekä 
tulivuoriturismin kohde. (Arquitectura Viva 2009)

Katalonian hallitus suojeli La Garrotxan vulkaanisen vyö-
hykkeen luonnonpuistoksi vuonna 1982. Suojelun syynä 
oli maantieteellisten, biologisten ja maisemallisten arvojen 
lisäksi alueen tulivuoria vahingoittava louhinta. La Garrotxan 
vulkaaninen vyöhyke sisältää noin 50 hyvin säilynyttä tuli-
vuoren ydintä. Vulkaaninen toiminta ja kostea ilmasto ovat 
luoneet alueelle hyvät viljelymahdollisuudet, ja maisema 
onkin pitkään kestäneen ihmistoiminnan muokkaama. Siitä 
huolimatta alueen luonnon monimuotoisuus on runsasta. 
(Planagumá & Martí 2018 s.2)

Croscat, jonka rinteellä Piedra Tosca sijaitsee, on yksi lou-
hituista tulivuorista (Planagumá & Martí 2018 s.3). Sen 
rinteillä maanviljelijät lajittelivat kiviä aidoiksi ja terassoi-
vat rinteitä viljelyn mahdollistamiseksi. Kiviä käytettiin 
kaikkeen rakentamiseen aidoista asuttuihin majoihin. Kivi-
materiaali on olennainen osa alueen luonnon- ja kulttuuri-
historiaa. (Arquitectura Viva 2009 s.52)

Puiston tarkoituksena on palauttaa paikan luonne raivaa-
malla aluskasvillisuutta ja viljelemällä maata. Kävijöitä 
ohjataan kulkemaan reiteillä, joilla esitellään viljelyn 
historiaa (Arquitectura Viva 2009 s.52). Silmiinpistävin 
yksittäinen interventio alueella on puistoon johdatteleva 
cortén-teräksinen reitti, jonka keskelle muodostuu kolmion 
muotoinen tyhjä aukio. Jyrkästi mutkitteleva reitti kulkee 
muinaisen hautaröykkiön läpi. Teräksiset levyt kannatte-
levat takanaan kivimassaa ja kutsuvat kävijän kulkemaan 
intervention läpi puistoon. 

Kävijälle kerrotaan alueen historiasta saapumisen yhtey-
dessä perinteisellä opastetaululla. Tilallisia kerronnan 

keinoja, joilla kävijän huomio ohjataan tutkimaan maiseman 
ominaispiirteitä, ovat kehystäminen, konkreettiset ja sym-
boliset vihjeet. Reitti ohjaa kävijän kokemaan maatalou-
den vaikutuksesta syntyneet topografiset muodostumat ja 
kivilatomukset.

RCR arkkitehdit hyödyntävät Piedra Tosca puistossa 
vastakkainasetteluiden kieltä ohjatessaan kävijän 
huomiota maiseman ominaispiirteisiin. Portissa koros-
tuvat vastakkainasettelut materiaalien ja muotojen 
välillä sekä kiinnostava, aisteja herättelevä tila- 
kokemus. Teräksen suoralinjaisuus luo kontrastin kivimas-
san ja yksittäisten kivien orgaaniselle pyöreydelle. Kivikasat 
lepäävät painavina ja painostavina ohuiden, lähes paino-
voimaa uhmaavien teräslevyjen takana. Interventio ohjaa 
huomion kiviainekseen ja toisaalta osoittaa sen massan 
uurtamalla polun kivipatjan läpi. Kiinnostus kontrasteihin 
esimerkiksi materiaalin ja muodon tai tyhjyyden ja täysinäi-
syyden välillä liittyy Liisa Horellin (1982) mukaan ihmisen 
taipuvaisuuteen jaotella maailmaa dualismien kautta.

Kivimaiseman läpi kuljettuaan kävijä havainnoi maiseman 
piirteitä tarkemmin. Kun kivimateriaalia on korostettu 
saapumisen yhteydessä, kävijä havainnoi sitä myös reitin 
varrella.

Intervention symbolista merkitystä voidaan tulkita monella 
tasolla. Keskeiseksi symboliksi muodostuu kolmion 
muotoinen tyhjiö kiviröykkiön keskellä. Kolmio on yksi 
intuitiivisesti tunnistettavista perusmerkeistä.  Tällaiset 
intuitiiviset symbolit herättävät arvostusta ja vahvistavat 
esteettistä kokemista. Kolmion on tulkittu tarkoittavan trans-
kendenssia, pyrkimystä eteenpäin. (Horelli 1982 s. 106)

Hautaröykkiöön yhdistettynä kolmio voidaan nähdä esi-
merkiksi arvostuksen osoituksena menneitä kulttuureita 
kohtaan. Ympäristön myyttiset ja mystiset symbolit ovat 
tärkeä henkisen rikkauden lähde (Horelli 1982 s.107).

Saapuminen teräksisen reitin läpi herättelee aisteja ja havain-
nointia. Suljettu tila rajoittaa näköaistia, jolloin muiden 

Kerronnan keinot (symbolit 
viereisellä sivulla):
01. Kehystämistä käytetään reitin (A) suun-

nittelussa esittelemällä kävijälle vanhoja talojen 
ja viljelyn paikkoja. 

02. Konkreettisena vihjeenä maiseman his-
toriasta vulkaanisten kivien roolia korostetaan 
saapumisen yhteydessä materiaalien ja muotojen 
vastakkainasettelun avulla.

03. Tyhjä kolmion muotoinen tila kiviröyk-
kiön keskellä. Kolmiolla on merkitys intui-
tiivisena symbolina, joka vahvistaa paikan 
arvostusta.

aistien merkitys kasvaa. Karkea teräs ja kivet ovat lisäksi 
materiaaleina houkuttelevia koskea.

Cortén-teräs on RCR arkkitehtien kohteissa Kataloniassa 
yleisesti käytössä. Se tuo mielleyhtymiä terästeollisuuteen ja 
teollisuusraunioihin. Croscat-vuoren rinteillä se on kuitenkin 
uusi materiaali ja saattaa sekoittaa kävijän tulkintaa paikan 
historiasta.
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Kuva 09 : Piedra Tosca -puistossa teräksen suoralinjaisuus luo vastakohdan vulkaanisten kivien 
muodolle.Vasemmalla eriteltynä puistossa käytettyjä kerronnan keinoja. 

1A

1B

2

3
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Kerronnan keinot (symbolit 
viereisellä sivulla):
01. Rakennusten ja rakenteiden avaaminen 

vapaalle liikuskelulle kehystää alueen kävijälle 
koettavaksi (A). Rautatiepuiston sillalta kävijä 
voi näkymien kautta hahmottaa teollisuusalueen 
kokonaisuutena (B).

02. Konkreettiset vihjeet: Junien mukana 
saapuneen kasvillisuuden käyttäminen on mate-
riaalinen vihje menneisyydestä.

03. Symboliset vihjeet: Raunioituvat raken-
nukset ovat historiaan jääneen teollisuuden 
muistomerkki.

Maisemapuisto Duisburg-Nord
Valmistunut: Alue avattiin yleisölle 1994. Puisto valmistui 
2002

Suunnittelija: Latz + Partner, Latz-Riehl, G. Lipkowsky

Saksan Ruhrin alue tunnettiin teollisuudestaan, joka kehittyi 
alueen hiilivoimaloiden ympärille 1830-luvulta lähtien. 
Toisen maailmansodan aikaan hiilivoimalat ja terästeollisuus 
olivat natseille tärkeä voimavara, ja liittoutuneet pommitti-
vat aluetta voimakkaasti.  Sotien jälkeinen jälleenrakennus 
tähtäsi teollisuuden elvyttämiseen. Uusien energiamuotojen 
kehittymisen myötä 1950-luvun lopulta lähtien teollisuus-
toiminta alkoi kuitenkin hiipua. Yksipuoliseen tuotantoon 
tukeutunut alue kärsi sosiaalisista ongelmista, alhaisesta 
koulutuksesta ja ympäristön saastumisesta. Emscher-joki, 
joka virtaa Ruhrin alueen pohjoisosan halki, oli toiminut 
käytännössä avoimena viemärinä lähes vuosisadan ajan. 
(Storm 2008)

Alueen haasteita päätettiin ratkaista 1989 käynnistetyllä alu-
eellisella kehitysohjelmalla. Internationale Bauausstellung 
(IBA) Emscher Park oli kymmenvuotinen ohjelma, jonka 
tavoitteena oli ratkaista Ruhrin alueen sosiaalisia, taloudelli-
sia ja ekologisia ongelmia kaupunkikehityksen keinoin. Läh-
tökohtana oli käyttää alueen teollisuushistoriaa resurssina, 
josta alueen uusi identiteetti voisi ammentaa. Ohjelmaan 
kuului ympäristön puhdistamista, uutta asuinrakentamista ja 
teollisuusinfrastruktuurin uusiokäyttöä. (Storm 2008 s.120)

Duisburgin kaupungissa sijainneen lakkautetun rautasulaton 
Meidericher Hütte:n alue avattiin maisemapuistoksi vuonna 
1994. Maisemapuistosta haluttiin tehdä IBA-ohjelman pilot-
tihanke. (Storm 2008 s.122)

Kävijälle havainnollistetaan korostetusti jälkiteollinen 
maisema, jossa teollisuus on vaihtunut virkistystoimintaan 
ja luonto levittäytyy takaisin: se näkyy köynnöksinä raken-
nusten seinillä, hiipii sisään ikkunoista ja pursuaa yli istu-
tusalueilta. Raunioituvat rakennukset ovat muistomerkki 
teollisesta menneisyydestä ja kertovat uudesta vaiheesta 

Duisburgin historiassa. Ne voidaan nähdä symbolina alueen 
kehittymiselle kohti ekologisesti kestävämpiä elinkeinoja.

Alueen nimeäminen maisemapuistoksi kertoo teollisuuspe-
rinnön uudelleen tulkinnasta. Teollisuusalue on muutettu vir-
kistysalueeksi, johon on tuotu yleisesti luonnonympäristössä 
harrastettavia lajeja, kuten sukellusta, kiipeilyä ja pyöräilyä. 
Monimuotoinen virkistyskäyttö tukee alueen taloudellista ja 
sosiaalista elpymistä houkuttelemalla paikalle vierailijoita. 
Käytön ja interventioiden moninaisuus saattaa luoda huvi-
puistomaisen tunnelman, jossa teollisuusperinnön tarina 
jää taka-alalle. Tämä saattaa olla paikallisten toivomus tai 
taloudellisista intresseistä kumpuavan suunnittelun tulos. 

Menneisyyden esiin tuomiseksi maisemapuistossa on 
käytetty lukuisia keinoja, tärkeimpänä lienee alueen 
avaaminen yleisölle. Erilaisten teollisuusrakenteiden 
avaaminen vapaalle liikuskelulle on keino kehystää 
kokemusta paikasta. Rautatiepuisto alueen sisällä on 
esimerkki rakenteiden uudesta käytöstä. 

Teollisuusalueella risteilleet raiteet on avattu kevyenlii-
kenteen reiteiksi. Raiteet sukeltavat välillä maaleikkauk-
seen, välillä ne kulkevat tolppien päällä ilmassa. Rautatie-
puisto kehystää kiinnostavalla tavalla kokemusta avaamalla 
kävijälle pääsyn paikkoihin, joita teollisuuslogistiikka 
hallitsi aiemmin. Ylhäällä kulkevalta ratalinjalta avautuu 
näkymiä, jotka auttavat hahmottamaan teollisuusalueen 
kokonaisuutta ja rakennusten suhdetta toisiinsa. 

Kasvillisuus, joka junien mukana saapui alueelle, on tuotu 
korostetusti esiin rautatien penkereillä. Omaperäistä kas-
viyhdyskuntaa hoidetaan puutarhan hoidon menetelmillä 
(Latz und Partner 2020). Erikoinen kasvillisuus on myös 
materiaalinen vihje paikan menneisyydestä.

Raunioituminen luo pohjan maisemapuiston estetiikalle. 
Maisemapuistossa on valittu minimaalisen restauroin-
nin periaate. Teollisuusperintöä ei ole siistitty ja selitetty 
kävijälle auki, kuten monissa kulttuuriperintökohteissa. 
Ajan kuluminen näkyy rakenteissa, eikä niitä suojata aktii-
visesti rapistumiselta. Laaja kokonaisuus ja opastamisen 
vähäisyys tarjoavat mahdollisuuden löytää paikasta aina 
uusia elementtejä. 
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Kuva 10 : Duisburg Nordin maisemapuistossa suljetut rautatiet on avattu kevyelle liikenteelle. Junien 
mukana paikalle kulkeutuneet kasvilajit näkyvät rautateiden ympäristössä. Vasemmalla on esitettynä 
maisemapuistossa korostuvia kerronnan keinoja, jotka auttavat kävijää hahmottamaan paikan historiaa.
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3
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Kuva 11 : Raajärven kaivospiha vuonna 1970. Alueen huoliteltu 
siisteys on vaihtunut jälkiteolliseen raunioitumiseen. 
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Maisemahistoriallisen selvityksen tarkastelualueena on 
Misi-Raa’an Luonnontuhopuisto-hankkeen suunnitte-
lualueen rajaus. Tarkasteltava Raajärven lakkautetun 
kaivoksen alue sijaitsee Lapin maakunnassa Kemijärven 
Misin kylällä. Kemijoki virtaa noin 25 kilometrin päässä 
kaivokselta etelään. 

Rovaniemeltä Raajärven kylälle on maantietä pitkin 66 
kilometrin matka. Kemijärveltä matkaa kertyy 46 kilomet-
riä. Raajärven lakkautetulta kaivokselta on noin kymmenen 
kilometrin matka Misin rautatieseisakkeelle, joka on Rova-
nimeltä Kemijärvelle kulkevan radan varressa. 

Maisemamaakuntajaossa tarkastelualue on Peräpohjolan 
vaara- ja jokiseutua. Valtakunnallisesti arvokkaiden maise-
ma-alueiden päivitysinventoinnissa Etelä- ja Keskilapin mai-
sema-aluejakoa on tarkennettu, ja alue sijoittuu Ounasjoen 
ja Raudanjoen vaara- ja jokialueen kaakkoisosaan. 

Maisema-alue on pääosin harvaan asuttua ja metsäistä. 
Suurimmat asutuskeskittymät ovat Rovaniemi ja Kemijärvi. 
Peräpohjolan vaara- ja jokiseudun maisemalle ominaisia 
ovat jyrkkärinteiset vaarat ja suuret joet, joiden varsille 
asutus on pääosin keskittynyt. Ounasjoen ja Raudan-
joen vaara- ja jokialue on topografialtaan pienipiirteistä, 
minkä seurauksena alueella on runsaasti pieniä järviä ja 
lampia. Teiden väliin jää suuria asumattomia vyöhykkeitä. 
(Muhonen & Savolainen 2013 s.25)

Maisema, kuten se usein määritellään, on aineellisten ja 
aineettomien, näkyvien ja näkymättömien kerrostumien 
luoma muuttuva kokonaisuus. Erilasilla prosesseilla mai-
semassa on omat rytminsä ja syklinsä, jotka muuttavat 
maisemaa. Menneisyyden jäljet ovat maisemassa kaikkialla 
läsnä. Maisemaan tiivistyy luonnon- ja kulttuuristen proses-
sien vaikutukset, sekä yksilöiden ja yhteisöjen mielikuvat ja 
muistot maisemasta. 

Maiseman fyysinen muoto on pitkälti luonnonhistorian 
tapahtumien määrittelemä. Luonnonprosessien kautta 
syntyneet resurssit antavat edellytykset ihmiskulttuurien 
kehittymiselle. Geologisten muodostumien hidas sykli 
on muovannut alueelle rautamagnetiittipitoisen kalliope-
rän. Maaperä, ilmastokehitys ja metsäsukkessio ovat 

muodostaneet paikalle soveltuvia elinympäristöjä. Kehitys-
kulku mahdollisti myös varhaisten pyyntikulttuurien asettu-
misen Pohjois-Suomeen. Riista, kala, puutavara ja kaivan-
naismineraalit ovat resursseja, joihin ihmistoiminta alueella 
on perustunut. 

Työn keskiössä on ihmisen ja luonnon suhde ja sen luomat 
jäljet maisemassa. Maisemahistoriallisessa selvityksessä 
jäsennetään kulttuurihistoriallisia vaiheita luontosuhteen ja 
resurssien hyödyntämisen kautta. Selvityksen tarkoitus on 
tunnistaa ja luokitella paikan tarinan kannalta merkittäviä 
menneisyyden jälkiä.

Lähdeaineistona maisemahistoriallisessa selvityksessä on 
käytetty kirjallisuutta, haastatteluja, julkisia paikkatietoai-
neistoja, sekä Jyrki Lehtisen ja Jussi Kinnusen suorittamista 
maastotutkimuksista laadittuja raportteja. Tärkeä osa sel-
vitystä on Kemijärvelle Misi-Raa’an kaivosalueelle tehdyt 
maastokäynnit lokakuussa 2020 ja maaliskuussa 2021. 

Kuva 12 : Kartta Kemijärven kunnan ja 
kohdealueen sijainnista Suomessa. Hallintoalueiden 
rajat MML 2020.
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Kuva 13 : Kartta kohdealueen ympäristöstä ja 
maisemahistoriallisen selvityksen tarkastelualueen rajauksesta. 
Korkeusmalli 2008, hallintorajat 2020 ja yleiskartta 2019 MML. 
Muinaisrannat GTK 2021.Kiinteät muinaisjäännökset, MV 2021
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Luonnonhistoria
Kallioperä ja maaperä
Kallioperä luo maiseman selkärangan. Se on maisemaraken-
teen perusta ja tarjoaa mineraalit, joiden olemus vaikuttaa 
maaperän kemiaan, sekä kasvillisuustyyppeihin. Kal-
lioperän kivilajit rapautuvat ja rakoilevat eri tavalla, mikä 
vaikuttaa muun muassa kallioperään muodostuviin murrok-
siin. Lapissa, kuten koko Suomessa, kallioperän on hyvin 
vanhaa. Se on muodostunut Svekofennidien vuorijonojen 
poimutuksessa, jolloin se myös rikkoontui murrosten ja siir-
rosten mosaiikiksi. (Ojala et al. 2014 s.16)

Tarkastelualue sijoittuu niin sanotulle Peräpohjan liuskea-
lueelle (Lapin kolmio), jonka kallioperä on kalkkipitoisuu-
tensa vuoksi emäksistä. Kalkkipitoinen kallioperä vaikuttaa 
maaperän ominaisuuksiin, mikä vuorostaan rehevöittää kas-
villisuutta alueella. (Ojala et al. 2014 s.16)

Raajärven kallioperä on paleoproterotsooista. Sen synty 
voidaan ajoittaa 2,5–1,6 miljardia vuotta sitten vallinnee-
seen paleoproterotsooiseen kauteen. Lakkautetun kaivoksen 
ympäristön kallioperä koostuu suurimmaksi osaksi meta-
morfoituneista vulkaanisista pintakivistä ja maankuoreen 
intrudoituneista syväkivistä. Alue kuuluu Lapin kolmion 
koillisimpaan Raajärven muodostumaan.  Kivilajeja 
Raajärven muodostumassa ovat kvartsiitti, dolomiittinen 
marmori, karsikivi, serpentiniitti ja rautamalmi. Päämalmi-
mineraalin, magnetiitin, pitoisuus vaihtelee 50–70 % välillä. 
Piippumaiset rautamalmimuodostumat liittyvät kvartsiittei-
hin, dolomiittisiin marmoreihin ja karsikiviin. (Kinnunen 
2020 s.3)

Maaperä muodostuu kallioperästä rapautuneesta kivennäis-
maasta ja kasvien ja muiden eliöiden jäänteistä syntyvästä 
eloperäisestä maa-aineksesta. Maalajeista suurin osa on 
viimeisimmän jääkauden aikana, noin 10 000 vuotta sitten 
muodostuneita. Etelä-Lapin yleisin maalaji on moreeni, joka 
mannerjäätikön muodostamana pohjamoreenina peittää kal-
lioperää ja tasoittaa sen muotoja. (Ojala et al. 2014 s.18)

Eloperäisistä maalajeista alueella esiintyy turvetta. Tarkaste-
lualueen länsipuolella sijaitsee laaja Junkua-aavan suoalue, 
ja pohjoispuolella muun muassa Matka-aapa. Vanhoista 
kartoista ja ilmakuvista nähdään, että myös Misi-Raa’an 

harjumuodostuman eteläpuolella, nykyisen rikastushiek-
ka-alueen alla, on sijainnut suopainanne.

Kemijärven allas ja Kemijokilaakso ovat olleet laajan 
jääkauden jälkeisen Ancylusjärven pinnan alla. Ancylusjär-
ven rantojen korkeus Kemijärven alueella oli korkeimmil-
laan 200 metriä merenpinnan yläpuolella (Häkälä 2014 s.6). 
Kun Ancylusjärvi puhkesi noin 6000 vuotta sitten, syntyi 
Litorina meri, jonka pinta oli Etelä- ja Keski-Lapissa 90–100 
metriä nykyistä merenpintaa korkeammalla (Muhonen & 
Savolainen 2013 s.17). 

Kallioperän piirteiden lisäksi maisemarakenteeseen vaikut-
tavat merkittävästi viimeisimmän jääkauden eri vaiheissa 
muodostuneet kerrostumat. Etelä-Lapin alueella mannerjää-
tikön liikkeiden suunta näkyy selänteiden ja laaksojen suun-
tautumisena luoteesta kaakkoon. Mannerjäätikön sulamis-
vedet kasasivat pitkiä harjumuodostumia, jotka voivat olla 
jyrkkälakisia tai viuhkaksi levittäytyviä sora- ja hiekkakent-
tiä. (Muhonen & Savolainen 2013 s.14). 

Misi-Raaka kuuluu Oulangan-Kittilän harjujaksoon, joka 
on syntynyt jääkauden sulmisvesien kasaamana jäätikön 
vetäytymissuunnan mukaisesti. Harjun maaperä on karkea-
lajitteista hyvin läpäisevää hiekkaa. Misi-Raa’an rinteille 
on syntynyt geologisesti arvokkaita rantamuodostumia ja 
tuulen muokkaamia dyynejä. Dyynit ovat syntyneet alueen 
noustessa jääkauden jälkeisestä Ancylusjärvestä noin 9800 
vuotta sitten. (Mäkinen et al. 2011 s.32)

Tarkastelualueen geologista historiaa esittelee Raajärven 
kylältä alkava geologinen luontopolku.
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Kuva 14 : Kartta alueen kivilajeista ja geologisista 
muodostumista. Korkeusmalli ja maastotietokanta MML 
2020. Kallioperä 1:100 000 aineisto GTK 2021.
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Kuva 15 : Periaateleikkaus maankamarasta ja kallioperästä.

Topografia ja vesiolosuhteet
Raa’anvaara alueen eteläpuolella kohoaa yli 270 metriä, ja 
Misi-Raa’an harju noin 220 metriä merenpinnan yläpuolelle. 
Raa’anvaaraa lukuun ottamatta alue on kokonaan maape-
rältään subakvaattista. Kaivoksen avolouhos on koverrettu 
Misi-Raa’an harjumuodostuman etelärinteeseen. Avolou-
hoksen halkaisija on noin 300 metriä, ja syvyys nykyisin 
noin 50 metriä. Kaivostoiminnan aikaan louhos oli noin 100 
metrin syvyinen, mutta sitä on toiminnan aikana täytetty ja 
louhoksen rinteet ovat myös sortuneet ja täyttäneet louhosta. 
Avolouhos on kaivostoiminnan lakattua täyttynyt nopeasti 
pohjavedellä, jonka pinta on tasossa +177. (Kinnunen 2020 
s.5)

Lappi on kokonaisuudessaan vähäjärvistä, ja sen monia 
jokia ja vähäisiä järviä luonnehtii humuspitoisuus laajojen 
turvemaiden vuoksi. Suomen pisin joki, Kemijoki laskee 
alueen eteläpuolella kohti länttä ja Perämerta. Kemijoen 
valuma-alueeseen kuuluu yli puolet Lapin pinta-alasta, ja se 
jatkuu Norjaan ja Venäjälle asti. (Ojala et al. 2014 s.24)

Kaivosalue kuuluu kokonaisuudessaan Raa’anojan valu-
ma-alueeseen, joka saa alkunsa Raajärvestä (vanhemmissa 

kartoissa Raa’anjärvi) ja on pinta-alaltaan noin 14 km². 
Raa’anoja laskee Misijärveen. Misijärvi kuuluu Misijoen 
valuma-alueeseen, joku puolestaan on osa Vikajoen valu-
ma-aluetta. Vikajoen valuma-alue kuuluu Raudanjoen valu-
ma-alueeseen, joka on Kemijoen vesistön ensimmäisen 
jakovaiheen osa. Alueen vedet laskevat siis lopulta Kemijo-
keen. (järvi-meriwiki 2021)

Tarkastelualue on ojitettujen soiden määrittämää vedenja-
kajaseutua, jossa vesistöt ovat pieniä. Alueen sijoittuminen 
vedenjakajaseudulle on todennäköisesti vaikuttanut sen säi-
lymiseen erämaisena pitkään. Uittoon sopivia jokia ei ulotu 
aivan lähelle ja matkat kairassa on täytynyt taittaa jalkaisin.

Ilmasto ja elinympäristöt
Misi-Raaka sijaitsee vain hieman pohjoista napapiiriä 
(66,5°) etelämpänä. Alueen pohjoinen sijainti yhdistettynä 
maapallon akselikaltevuuteen vaikuttavat voimakkaasti 
ilmasto-oloihin. Ilmaston merkitys näkyy alueen lajistossa 
ja se vaikuttaa myös maa- ja kallioperää muokkaaviin 
prosesseihin.

Etelä- ja Keski-Lapin ilmasto on melko kylmä, vaikka 
golfvirta ja länsituulet lauhduttavat lämpötiloja. Talvet 
ovat tyypillisesti ankaria, runsaslumisia ja pitkiä. Kesät 
ovat valoisia, kuivia ja suhteellisen lämpimiä. Kasvukausi 
on lyhyt, vain noin 45–60 vuorokautta. Sadanta on koko 
Suomessa vähäisintä Lapissa, missä suuri osa sateesta tulee 
lumena. Haihdunta on kylmyydestä johtuen vähäistä, minkä 
vuoksi aapasoita on paljon ja pohjavesi koko kasvukauden 
lähellä maan pintaa. (Ojala et al. 2014 s.25)

Valon määrä vaihtelee vuodenajoittain suuresti. Vaikka 
aurinko nousee koko vuoden horisontin ylle, on päivä 
lyhimmillään talvipäivänseisauksen aikaan vain kaksi 
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tuntia. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla tarkastelualueella 
alkaa kesän yötön yö, joka jatkuu noin kuukauden.

Jääkauden jälkeen maan kohotessa kasvillisuus alkoi levitä 
veden alta paljastuville alueille. Pioneerikasvit olivat heiniä, 
saroja, marunoita, liekoja, katajia ja pajuja. Kun humusta 
vähitellen kertyi, saapui vaativampia kasveja ja lopulta met-
sälajeja. Puista koivu saapui ensimmäisenä. Siitepölyana-
lyysien perusteella koivu on levinnyt 10 500 vuotta sitten 
Lapin alueelle. Koivua seurasi mänty, noin 9000 vuotta 
sitten. Leppä yleistyi myös Pohjois-Suomessa ilmaston 
ollessa jääkauden jälkeen nykyistä lämpimämpi. Ilmaston 
viileneminen kuitenkin hidasti lepän leviämistä pohjoisessa. 
Kuusi levittäytyi Suomeen idästä noin 5500 vuotta sitten. 
(geologia.fi, 2018) 

Tarkastelualue kuuluu nykyisin pohjoisboreaaliseen met-
säkasvillisuusvyöhykkeeseen, jossa metsät ovat hidas-
kasvuisia. Soita on paljon, vaikka suuri osa on ojitettu 
metsätalouden tehostamiseksi. Rovaniemen ja Itä-Lapin 
maakuntakaavan luonto- ja maisemaselvityksen mukaan 
Kemijärven alueesta on 15–20 % suota. (Ojala et al. 2014 
s.53) Kaivosaluetta ympäröivät metsäalueet ovat pääosin 
kangasmetsää, jonka pääpuulajina on mänty. Sivupuulajeja 
ovat koivu, pihlaja, paju, sekä sopivalla kasvupaikalla kuusi. 
(Lehtinen 2020)

Vanhojen metsien uusiutuminen tapahtui myrskytuhojen tai 
metsäpalon kautta. Tarkastelualueelta löydettiin palokantoja, 
jotka viittaavat suureen metsäpaloon. Perimätiedon mukaan 
Misissä on palanut metsää 1860-luvulla. (Murtoniemi 2021) 

Riistan ja kalasaaliiden perässä ensimmäiset ihmiset 
saapuivat alueelle heti jääkauden päätyttyä. Hirvi, peura ja 
majava ovat olleet tärkeitä riistaeläimiä jo 10 000 vuotta 
sitten.  Metsästyksen vaikutus lajistossa alkaa tulla ilmei-
seksi 1600-luvulla, kun turkis- ja riistaeläinten saaliit 
romahtavat. (Elo & Seppälä 2011, s. 25)

Suurporonhoito omaksuttiin Norjan saamelaisilta 1800-
luvulla, mutta täyspaimentolaisuus päättyi jo 1800-luvun 

lopussa rajapolitiikan tehdessä porotokkien jutaamisen 
Jäämeren rannikolle mahdottomaksi. (Lehtola 2015)

Tarkastelualue on edelleen poronhoitoaluetta, millä on 
vaikutuksia maisemaan. Leveäselässä sijaitsee poroaita ja 
-kämppä. Ilves, ahma, susi ja karhu ovat nykyisin tavattuja 
suurpetoja alueella. Myös hirvi on yleinen alueella. (Ojala 
et al. 2014)
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Alueen kulttuurien menneisyyttä voidaan jäsentää neljään 
vaiheeseen, joita erottaa suhde luontoon ja sen tarjoamiin 
resursseihin. Alueen luonnonprosessien myötä keskei-
siksi resursseiksi kulttuureille muodostuivat riista ja kala, 
puutavara ja rautamagnetiitti. Tässä selvityksessä kulttuuri-
set vaiheet on nimetty pyyntikulttuurien ajaksi, metsäteol-
lisuuden ajaksi, kaivosteollisuuden ajaksi ja jälkiteolliseksi 
ajaksi. 

Keskeisten resurssien, riistan, puun ja rautamalmin, käyttö 
alkoi alueella jo varhain. Kemijoen varressa, Kemijärven 
Luusuassa sijaitsee yksi Suomen varhaisimmista rautasu-
latoista, joka epäilemättä tarvitsi runsaasti puuta polttoai-
neeksi. Siellä rautaa valmistettiin jo varhaismetallikaudella 
(1900-300 eaa). (Seppälä & Elo 2011 s. 25)

Pyyntikulttuurien vaihe alkaa mannerjään sulamisesta, 
jolloin oletettavasti ensimmäiset metsästäjä-keräilijöiden 
yhteisöt alkoivat harjoittaa eränautintaa alueella. Ajasta on 
hyvin vähän säilyneitä merkkejä, ja niiden tulkitseminen 
vaatii asiantuntijuutta. Pyyntikulttuureilla epäilemättä on 
ollut vaikutus lajistoon ja alueen maisemaan, mutta jäljet 
ovat suurilta osin kadonneet. Vihjeitä pyyntikansan mielen-
maisemasta on etsitty saamelaisesta perimätiedosta. Saame-
laisten luontosuhde on ollut kokonaisvaltainen ja resurssien 
käyttö säännösteltyä. (Lehtola 2015)

Valtiot tunnustivat noin 1700-luvulle saakka saamelaisyh-
teisöjen omistusoikeudet maa-alueisiin. Lapin kolonisaatio 
ja alkuperäisväestön vähittäinen sysääminen yhä pohjoi-
semmille alueille kytkeytyy poliittisiin prosesseihin, joiden 

seurauksena luonnonvarat saatettiin kansallisvaltioiden 
omistukseen. (Lehtola 2015)

Lapin kaivosmineraalien varhaisteollinen hyödyntäminen 
alkoi 1600-luvulla Köngäsen ruukin ja rautamalmilouhok-
sen perustamisesta (Seppälä & Elo 2011 s.26).  Laajemmat 
metsäsavotat alkoivat Kemijärvellä 1860-luvulla (Häkälä 
2014 s.12). 

Metsien hyödyntämisen jatkumo on käynyt läpi useita suku-
polvia tervanpolttajista tukkijätkiin ja metsureihin. Metsä-
taloudella on merkittäviä maisemallisia vaikutuksia. Vaikka 
intensiivinen metsätalous muuttaa merkittävästi metsäeko-
systeemiä ja heikentää biodiversiteettiä, tähtää se kuitenkin 
tuotannollisista syistä metsän uudistamiseen. 

Modernin yhteiskunnan resurssien tarve kulminoitui kai-
vosteollisuuteen, joka sai Kemijärvellä alkusysäyksen 
1920-luvulla, kun Kärväsvaaran rautamalmio löydettiin. 
Otanmäki Oy aloitti kaivostoiminnan Raajärven kaivoksella 
1964 (Westerlund et al. 1964). Kaivosteollisuus on lähtö-
kohtaisesti väliaikaista toimintaa, sillä malmivarat louhitaan 
kallioperästä, mihin ne eivät palaudu ihmisen käsittämän 
ajanjakson sisällä.

Yhteiskunnallisella ja yksityisellä tasolla länsimaista luon-
tosuhdetta kuvaa kaksijakoisuus. Resurssien hankkimiseksi 
ja työllisyyden ylläpitämiseksi luonnonvarojen hyödyntä-
minen nähdään välttämättömänä ja rationaalisena. Toisaalta 

Kaivosteollisuuden 
aika

Metsätalouden 
aika

Pyyntikulttuurien aika

Jääkausi päättyy
n. 10 000 vuotta sitten

Raudanvalmistusta Neitilässä
n. 2000 vuotta sitten

Sahateollisuus alkaa Rovaniemellä
1780-luvulla

Raajärven kaivostoiminta
1958-1975

Jälkiteollinen
 aika

Kuva 19 : Janakaavio kulttuurihistoriallisten vaiheiden jatkumosta

ekologiset arvot ja luonnonympäristöjen virkistysarvo 
tunnistetaan. 

Jälkiteollinen maisema on kehittynyt alueella 1980-luvun 
lopulta lähtien. Ihmistoiminnan vaikutusalue on jälleen 
supistunut ja luonto on alkanut sopeutua uusiin olosuhtei-
siin ja elpyä paikalla toimineesta teollisuudesta. On syntynyt 
uudenlaisia elinympäristöjä ja ekosysteemejä. Ihmistoiminta 
alueella on lähinnä luonnossa virkistäytymiseen liittyvää. 
Teollisuushistorian hylätyt monumentit houkuttelevat myös 
satunnaisia retkeilijöitä. Lakkautetun kaivoksen alueelle on 
muodostunut, tai muodostumassa, monimuotoisuuden reser-
vaatti intensiivisesti hoidettavan talousmetsän keskelle.

Tarkastelualueen sijainti pääosin soisella ja metsäisellä 
alueella ei ole kiinteiden muinaisjäännösten kannalta 
erityisen merkittävä. Kemijärven alueella kiinteät muinais-
jäännökset ja kulttuurihistorialliset kohteet sijoittuvat pää-
asiassa Kemijoen ja Kemijärven rannoille. Sekä suomalais-, 
että saamelaisasutus on keskittynyt näille rannoille nykypäi-
vään saakka. (Muhonen & Savolainen 2013, Häkälä 2014)

Misi-Raa’an paikallishistoriaa pyrittiin hahmottamaan myös 
haastattelemalla paikallisia ja entisiä kaivoksen työnteki-
jöitä Veikko Niemelää, Juhani Mäkistä, Kaisa Kervistä ja 
Aleksi Ulkuniemeä. Haastattelut toteutettiin videopuheluina 
tai puheluina keväällä 2021. Lisäksi Kaisa Kervinen laati 
kirjallisen muistelon avointen kysymysten pohjalta. Seuraa-
ville sivuilla on esitelty muutamia esiin tulleita tarinoita. 

Kulttuurihistorialliset vaiheet
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Kuva 20 : Misijärvi on merkitty Kemin Lapin karttaan vuodelta 1804. Kartasta hahmottuu 
vesistöjen, erityisesti Kemijoen, merkitys kulkemisen ja asutuksen sijoittumisen kannalta.

Kuva 21 : Ote verollepano- ja isojakokartoista vuodelta 1902-1903. (Kartta Kemijärven pitäjästä Oulun 
läänissä. 1902-1903) Isojako tehtiin Kemijärvellä vasta 1800-luvun lopussa, sillä rajakuntana se oli tehnyt 
ruotuväkisopimuksen kruunun kanssa 1759. Sopimus vapautti alueen isojaolta ja verotukselta velvoittaen 
kunnat puolustamaan valtakunnan rajoja. (Seppälä & Elo 2011) 
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Pyyntikulttuurien aika
Asutus on saattanut levitä Kemijärven seudulle jo 10 000 
vuotta sitten Ancylusjärven peittäessä suurta osaa nykyisistä 
alueista. Metsästyksestä ja kalastuksesta elänyt pyyntikansa 
on suosinut koskia, suojaisia lahtia ja vesistöjen luomia 
kulkureittejä. Vanhimmat tunnistetut merkit asutuksesta 
alueella ovat Luusuan Neitilässä noin 20 kilometriä Raajär-
veltä kaakkoon. Neitilässä on asuttu ainakin 8000 vuotta - 
varhaisesta kivikaudesta lähtien. (Seppälä & Elo 2011 s.30)

Arkeologiset löydöt kertovat siitä, miten esihistoriallisen 
ihmisen elämä kytkeytyi alueen luonnonvaroihin. Metsästys 
säilyi yhtenä alueen tärkeimpänä elinkeinona aina 1700-
luvulle saakka. Siitä kertovat harjanteille ja kannaksille 
kaivetut pyyntikuopat, joilla pyydettiin erityisesti peuraa. 
Kalastusperinteestä kertovat rantapuihin veistetyt pilkat tai 
keropäät, joista suurin osa liittyy apajapaikkoihin. Niitä on 
löydetty ainakin Enijärven, Poojärven ja Lapalion rannoilta. 
Neitilän asuinpaikalta tehdyt löydöt sisältävät runsaasti 
eri aikojen keramiikkaa, jossa on käytetty sidosaineena 
asbestia, talkkia ja kiillettä. Neitilästä löydettiin myös yli 
200 kg rautakuonaa, mikä kertoo raudan valmistuksesta 
ajanlaskun alun tienoilla. Rauta on voitu valmistaa laavaki-
ven reunustamassa kuoppauunissa, joissa poltettiin puuta tai 
puusta valmistettua hiiltä. (Seppälä & Elo 2011)

Arkeologiset löydöt ilmentävät myös eurooppalaiseen 
kauppajärjestelmään liittymistä. Raudanvalmistus ja kera-
miikka katoavat löydöistä, koska viimeistään viikinkiajalla 

Pohjois-Suomessa kannatti erikoistua turkispyyntiin. 
(Lehtola 2015)

Saamelainen etnisiteetti on syntynyt elinkeinojen eriy-
tymisen kautta vastakohtana talonpoikaiselämäntavalle. 
Saamelaiskulttuurin synnystä on eriäviä näkemyksiä tutki-
muksessa. Monia saamelaiselle kulttuurille tunnusomaisista 
piirteistä alkaa esiintyä arkeologisissa löydöissä ajanjaksolla 
1000 eaa – 1000 jaa. Toisaalta osa tutkijoista on sitä mieltä, 
että historiallisesti tunnettavan saamelaiskulttuurin piirteet 
voidaan nähdä jatkumona jo kivikautisesta kampakeraami-
sesta kulttuurista (5000-1900 eaa). (Lehtola 2015 s.32)

Pyyntikansan maailmankuva heijastelee sopeutumista 
arktiseen ympäristöön ja elämäntapaan. Luonnonilmiöi-
den perinpohjainen tunteminen ja ennustaminen oli elin-
tärkeä osa selviytymistä ja ravinnonhankintaa. Shamaanit 
tai noidat, noaidit, olivat pyyntikansan henkisiä oppaita, 
joiden puoleen käännyttiin elämän kriiseissä. He pystyivät 
irrottamaan vapaan sielun ruumiistaan ja ottamaan toisen 
hahmon, eläimen tai tuulenpuuskan. Ruumiista irtautu-
malla shamaanit saattoivat myös matkata tuonpuoleiseen 
kysymään neuvoa. (Lehtola 2015 s.45)

Saamelaiset pyhät paikat liittyvät usein erikoisiin luonnon-
muodostumiin, kuten kiviin tai lähteisiin. Tarkastelualueen 
pohjoispuolisella Rovajärven ampuma-alueella on perimä-
tiedon mukaan uhrilähde (Seppälä & Elo 2011 s.38). 

Siida on perinteinen metsäsaamelainen kyläjärjestelmä, 
jonka avulla hallittiin yhteisön luonnonvarojen käyttöä. Se 

tarkoittaa sekä kyläyhteisöä, että aluetta johon yhteisöllä oli 
käyttöoikeus. Siidan maat jaettiin edelleen nautinta-alueiksi 
perheille ja suvuille, joiden toiminta perustui vuosikier-
toon. Kesällä perheet metsästivät, kalastivat ja keräilivät 
marjoja ja sieniä kierrellen oman alueensa sisällä. Talveksi 
keräännyttiin talvikyliin, joissa oli pysyvämpiä asumuksia. 
(Lehtola 2015 s.37)

Kemijärvi on kuulunut Kemin Lappiin, mutta Kemijär-
vellä ei ole ollut omaa lapinkylää. Alue on todennäköisesti 
kuulunut yhteiseen nautinta-alueeseen, jota ovat käyttä-
neet Sodankylän, Sompion, Kuolajärven ja Kitkan lapin-
kylät. Perimätiedon mukaan Misijärven etelärannalla on 
sijainnut vanha, mahdollisesti alkuperältään saamelaisten 
asuinpaikka. Tuolla alueella on myös Kalmistosaari, jota on 
metsähallituksen inventoinneissa tutkittu mahdollisena hau-
tapaikkana. (Häkälä 2014)

Uudisasutus
Saamelaisten nykyinen kotiseutualue on huomattavasti 
pienempi kuin historiallisissa lähteissä kuvattu Lapinmaa. 
Lapinmaan rajat ovat todennäköisesti vakiintuneet jo kes-
kiajalla. Hämäläisten, satakuntalaisten ja karjalaisten uudi-
sasutus Lappiin alkoi viimeistään 1000-luvulla. Talonpoi-
kaisasutus levisi Kemijokea pitkin sisämaahan. (Muhonen 
& Savolainen 2013 s.18)

Uudisasutus alkoi Kemijärvellä 1700-luvulla ja oli voimak-
kainta 1800-luvun alussa. 1800-luvulla raivattiin ensimmäi-
set uudistilat Misiin Rovaniemelle 1853 rakennetun tien 

Pyyntikulttuurien aika

Peurojen pyynti kuopilla 
alkaa 3000-2000 eaa

Peura on tärkeä riistaeläin 
jo 8500-5000 eaa

Pyyntisaaliiden romahdus
1600-luvulta lähtien

Suurporonhoito alkaa
1800-luvulla

Porojen ”kuolon vuosi” 
1992

Villipeura levittäytyy 
alueelle jääkauden jälkeen
noin 10 000 vuotta sitten

Kuva 22 : Janakaavio pyyntikulttuurien menneisyydestä suhteessa villipeuran ja 
poronhoidon historiaan. Mukaillen Lapin arkeologiset aikakaudet, Seppälä & Elo 2011 s.25
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”Muistan kuulleeni, että 
kairan halki kulki hyvä 

polku Misistä Luusuaan 
päin Raajärven sivuitse, 

sitä käyttivät 20-30- lukujen 
aikana niin sanotut Kivalon 

karavaanit kantaen 
selässään pirtukanistereita.”

Kaisa Kervinen 2021

Koivu saapuu Suomeen 
jääkauden jälkeen noin 

10 500 vuotta sitten
Sahateollisuus alkaa 
Rovaniemellä 1780-

Tervanpoltto

Metsäteollisuuden aika
Mänty levittäytyy noin 

9000 vuotta sitten
Mäntymetsät 

laajimmillaan noin 
6000 vuotta sitten

Lämpimämmän ilmaston 
vaihe. Leppä yleinen 
pohjois-Suomessa

Kuusi levittäytyy 
Suomeen 5500 

vuotta sitten
Misin palo 1840-

1860

Kuva 23 : Janakaavio metsän kehitysvaiheista suhteessa metsäteollisuuteen. Lähteet; 
geologia.fi (2018) ja Lapin arkeologiset aikakaudet, Seppälä & Elo (2011) s.25

varteen (Seppälä & Elo 2011). Kiihtyvä uudisasutus aiheutti 
enenevissä määrin kiistoja maa- ja vesialueiden nautintaoi-
keuksista tulijoiden ja paikallisten välille (Häkälä 2014 s.8). 

Vielä 1300-luvulla valtioiden rajat pohjoisessa olivat epä-
määräiset. Pohjoismaat pyrkivät 1500-luvulta lähtien muut-
tamaan pohjoiset alueet kiinteästi valtioiden osaksi. Se 
tapahtui käännytystyön, yhteiskunnallisen haltuunoton ja 
uudisasutuksen kautta. Niin sanottu Lapin raja asetettiin 
erottamaan saamelaisten omistusalueita ja talonpoikaisväes-
tön maita 1543. Saamelaisilla oli oikeus metsästää ja kalastaa 
rajan molemmin puolin. Talonpoikaisten uudisasukkaiden 
elämä rajoittui rajan etelä- ja länsipuolelle. Valtiot tunnus-
tivat saamelaisten siidojen omistusoikeudet maa-alueisiin 
1700-luvulle saakka. (Lehtola 2015)

Saamelaisten erityisoikeudet alkoivat pohjoismaissa kadota 
1750–1800-luvulla. Veli-Pekka Lehtola (2015 s.52) kiteyttää 
saamelaisten oikeuksien menettämisen vähittäisenä proses-
sina; Se ei perustunut säädettyyn lakiin, vaan vähitellen 
muotoutuvaan käytäntöön. 

Elinkeinon harjoittamisen haasteiden, käännyttämisen ja 
muun muassa kuntajärjestelmän kehittämisen myötä siida-
järjestelmä alkoi rakoilla. Verohelpotusten vuoksi talonpoi-
kaiselämä oli houkutteleva suunta monille saamelaisille. 
Lisäksi saamelaisuuteen liittyi häpeä. Elinkeinon vaihta-
mista seurasi kulttuurinvaihdos, jossa saamen kieli ja tavat 
unohtuivat. Kristillisen käännyttämistyön ja elinkeino-
jen vaihtamisen tuloksena pyyntikansan henkinen yhteys 

luontoon heikkeni. Maanviljelyelinkeinon omaksumisesta 
seurasi jatkuva luontoa vastaan taisteleminen. Samoin 
tuonpuoleisesta, tuli vihollinen. Suuret noidat ja shamaanit 
katosivat kristillistämisen myötä. (Lehtola 2015)

Metsäteollisuuden aika
Puuta on epäilemättä hyödynnetty kaikkien kulttuuristen 
vaiheiden aikana mitä moninaisemmissa tarkoituksissa. 
Metsäteollisuuden aika käsittää varhaisteollisen ja teollisen 
tuotannon ajan, jolloin puun hyödyntäminen on keskittynyt 
tiettyjen lopputuotteiden valmistamiseen. Metsäteollisuu-
den aika jatkuu alueella edelleen. Metsähallituksen laajoja 
hakkuita on Kemijärvellä kritisoitu nykypäivään saakka.  

Metsäteollisuuden varhaisia jäännöksiä ovat hiilimiilut ja 
tervahaudat, sekä savotta- ja uittokauteen liittyvät rakenteet. 
(Seppälä & Elo 2011 s.27)

Terva, jolla Euroopan laivastoja kyllästettiin, oli 1600-
luvulla Suomen metsien ensimmäinen vientituote. Teollinen 
puunjalostus sahatavaraksi ja paperituotteiksi alkoi 1800-
luvulla. Metsätalouden kasvu helpotti Lapin tilattoman 
väestön työllistymistä ja tarjosi talonpojille lisätienestin. 
Vuonna 1859 valtio määräsi metsiä hallitsemaan metsänhoi-
topiirit. (Seppälä & Elo 2011 s.42)

Rovaniemelle perustettujen sahojen (1780-luvulla Sinetän 
saha ja 1840-luvulla Meltauksen ja Hakokönkään sahat) 
myötä metsän kysyntä kasvoi 1700-luvulta lopulta lähtien. 
Sahojen puutavaran hankinta ulotti hakkuut Kemijär-
ven rannoille 1860-luvulla. Metsäteollisuuden ryntäyksen 
myötä vuosisadan vaihde oli kemijärveläisille taloudellisesti 
vilkasta. 1850-luku oli sahatavaran uittomäärien huippuai-
kaa. Yksi Suomen suurimpia yksityisiä savottoja järjestettiin 
Jumiskolla talvella 1925–1926. Autokuljetuksen yleistyessä 
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uitot harvinaistuivat ja loppuivat Kemijoella kokonaan 
1992. (Seppälä & Elo 2011 s.42)

Veikko Niemelä (2021) kuvaili haastattelussa Misi-Raa’an 
kaivosteollisuutta edeltävää maisemaa erämaaksi ja ikimet-
säksi. Suurten puiden kaato ja korpien ja rämeiden ojitus 
tapahtui savotta-aikaan viimeistään 1920–1940-luvulla. 
Luonnonhoitometsänä on säilynyt Matovaaran metsä Leviä-
selän etelärinteellä.

Metsätalouteen liittyviä kulttuuriperintökohteita; eräkämp-
piä, uittokouruja ja -patoja on Kemijärven alueella runsaasti. 
Raa’anvaaralle sijoittuvat kahden kämpän rauniot, joiden 
oletetaan olevan 1900-luvun alkupuolelta. (Häkälä 2014 
s.12) Lisäksi retkipaikka.fi:n mukaan Raajärventien itäpuo-
lella, Raa’anharjulla on yhden kämpän jäännökset.

Metsän kasvatuksen edistämiseksi soita on kuivattu ojitta-
malla. Suurin osa Raajärven alueen soista on ojituksen seu-
rauksena kuivunut rämeiksi. Soiden ojittaminen on häirinnyt 
poronhoitoa alueella. Muun muassa Misi-Raaka-harjun poh-
joispuolisen Matka-aavan kuivattaminen on vaikeuttanut 
Pyhä-Kallion paliskunnan vasojen leikkausta, eli merkitse-
mistä. (Ulkuniemi 2021)

Kaivosteollisuuden aika
Misin-Raajärven rautamalmiprovinssissa on 13 rautamag-
netiittimalmiota. Näistä neljällä, Raajärven, Puron, Leveä-
selän ja Kärväsvaaran malmioilla on ollut kaivostoimintaa. 
Kaivostoimintaa harjoitti Otanmäki Oy, joka fuusioitui 
myöhemmin Rautaruukki Oy:ksi. (Kinnunen 2020 s.2)

Kärväsvaaran kaivoksen malmi löydettiin jo 1930-luvulla 
ja kaivostoiminta alkoi tutkimusten jälkeen vuonna 1958. 
Samana vuonna aloitettiin malminetsintä Raajärvellä, 
jonka malmivarat arvioitiin noin 6 miljoonan tonnin suurui-
siksi. Kaivoksen toiminta alkoi vuonna 1961 raivaustöillä. 
Vuonna 1962 aloitettiin asuinalueella talojen rakentami-
nen. Pääosa kaivospihan teollisuusrakennuksista valmistui 
vuosina 1963–1964. (Westerlund et al. 1964)

Raajärven malminlouhinta alkoi vuonna 1964. Avolou-
hoksesta louhittiin yhteensä 1,5 miljoonaa tonnia rauta-
malmia ja suurin piirtein yhtä paljon sivukiveä, minkä 
jälkeen siirryttiin maanalaiseen louhintaan. Noin 90 metriä 
syvää avolouhosta täytettiin rikastushiekalla kaivostoimin-
nan loppuaikoina 1970-luvulla. Avolouhoksen reunat ovat 
myös sortuneet, minkä myötä louhos on madaltunut. Maa-
nalainen kaivoskuilu sijaitsee tornisiilon alla ja ulottuu 360 
metrin syvyyteen. (Westerlund et al. 1964) Nostokuilu ja 
perät, joista malmia louhittiin, ovat täyttyneet pohjavedellä 
kaivoksen sulkemisen jälkeen.

Maanalainen työ oli etenkin toiminnan alkuaikoina varsin 
raskasta ja vaarallista. Raajärven kaivoksessa sattui yksi 
kuolemaan johtanut onnettomuus. Lisäksi jätealtailla sattui 

Kallioperän rautamagnetiitti  muodostuu 
paleoproterotsooisella ajalla 2500-1500 

miljoonaa vuotta sitten

Kaivosteollisuuden aika

Raajärven kaivostoiminta
1961-1975

Kuva 24 : Janakaavio kaivosteollisuuden menneisyydestä suhteessa rautamagnetiitin 
historiaan (ei mittakaavassa)

Raudanvalmistusta Neitilässä
n. 2000 vuotta sitten

”Kaivoksen aikaan, kun oli laajat piha-
alueet ja jätealtaat, niin siinä ei niitä 
hyttysiä ollut. Siihen saattoi joskus 

kerääntyä tuhannen poron tokka. Se 
oli siinä mielessä yksinkertaista se 

kesämerkintä tällä alueella. Monesti 
itsekin, kun oli vielä poroja niin siitä 

soiteltiin poromiehille, että täällä tämä 
tokka on. Eihän tässä ole muuta kuin 

pistetään Leviänselän aitaan. Niin 
monesti tehtiin. ”

Veikko Niemelä 2021
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tapaturma, jossa lapsi hukkui jätealtaiden padon sortuessa. 
Työolosuhteet paranivat tekniikan kehittyessä ja vuorotyön 
helpottuessa. Kaivoksen työntekijät olivat järjestäytyneitä 
sekä työolojen ja turvallisuuden parantamisessa, että vapaa-
ajan toiminnan järjestämisessä. (Niemelä 2021, Mäkinen 
2021)

Raajärven kaivos työllisti toimiessaan 180 henkilöä, ja 
Kärväsvaara noin 80. Suurin osa työntekijöistä oli paikal-
lisia, Rovaniemen ja Kemijärven kylistä, jotka Otanmäki 
Oy (myöhemmin Rautaruukki) koulutti työhön. Toiminnan 
päätyttyä alueella toimi Rautaruukin koneiden huoltoyk-
sikkö, joka työllisti noin 50 henkilöä. Tehdasrakennukset 
toimivat muun muassa Rautaruukin varastoina kaivostoi-
minnan päätyttyä. Kärväsvaaran toiminta loppui 1967 ja 
Raajärven 1975. (Siirama 1976)

Kaivosyhdyskunta oli 60- ja 70-luvuilla elinvoimainen. 
Raajärvelle rakennettiin 33 perheasuntoa, sekä 35:n asuttava 
poikamiesasuntola. Osa työmiehistä asui niin sanotuissa 
jalasmökeissä, jotka olivat siirrettäviä torppia. Lisäksi kai-
voskylässä oli työläisten ruokala-elokuvateatteri, sauna, 
osuuskauppa, pankki ja posti. Misin kylällä sijaitsi koulu, 
jonne lapset kuljetettiin bussilla. (Westerlund et al. 1964) 

Kuva 26 : Lopputuote, rautarikaste lastattiin malmijunaan. 
Kaivoksen toimiaikana kaivospihan tilaa jakoivat malmin ja soran 
varastointikasat. EKA

Kuva 25 : Otanmäki Oy:n havainnekuva teollisuusalueen 
suunnitteluvaiheesta, arkkitehtina toimi Eero Huotari. EKA

Onnilla oli tapana odottella 
Loton tuloksia kiertämällä 

lumihangessa kehää kaivospihalla 
sijainneen bensapumpun 

ympäri. Päävoittohan sieltä 
eräänä päivänä tuli, ja hän osti 

kaivosalueen tiloja ja rakennuksia 
nimiinsä. Kehä bensapumpun 

ympärillä tunnettiin Onnin kehänä.
Veikko Niemelä 2021
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5. Hienomurskattu malmi varastoitiin 
kaivospihalla, mistä se siirrettiin 
hihnakuljettimella rikastamoon. 

1. Rautamalmi louhittiin joko 
avolouhoksesta tai maanalaisista 

louhintaperistä.

2. Avolouhoksesta malmi ajettiin 
maanpälliseen lohkaremurskaimeen. 
Maanalaisessa louhinnassa malmi 

murskattiin maan alla.

4. Murskauksessa syntyvä jäte, 
sivukivi, läjitettiin kaivospihan 
alueelle, avolouhokseen tai 

hyödynnettiin maarakentamisessa.

3. Tornisiilon yhteydessä sijaitsi 
hienomurskain, jossa malmi 

murskattiin kahteen otteeseen. 
Sivutuotteena syntyi sepeliä, joka 

varastoitiin alueelle. 

9. Valmis rikaste siirrettiin hihnalla 
lastauslaiturille, josta se lastattiin 
junaan kuljetettavaksi Raaheen 

jatkojalostamista varten.

7. Rikastusprosessissa syntyvä 
jäteliete pumpattiin jätealtaisiin 

kaivospihan länsipuolelle. 

6. Rikastamossa malmi jauhettiin 
kuulamyllyllä ja tankomyllyllä. 

Jauhatusten välissä rautamagnetiitti 
erotettiin märkämagneettierotuksella. 

8. Rikastamon edustalla sijaitsi 
rumpukuivain, jossa märkä rikaste 

kuivattiin.

Kuva 27 : Kaavio  
kaivosprosessista. Mukaillen Siirama 1976 
ja Westerphal et al. 1964.
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Kuva 28 : Lohkaremurskain kaivostoiminnan päätyttyä. Oikeassa laidassa betoniset tolpat, jotka 
kannattelivat malminkujetushihnaa.

Kuva 29 : Kaivostoiminnan loputtua kylän kauppa sulkeutui ja Raajärvellä palveli kauppa-auto neljästi 
viikossa vuonna.

Jälkiteollinen aika 
Vuonna 1983 Lapin Kansa uutisoi, että Rautaruukin 
konepajan toiminta Raajärvellä on kannattamatonta (Lapin 
Kansa 1983). Yhtiön lähdettyä kaivospiha ja rakennukset 
siirtyivät yksityiseen omistukseen. Konepajan alue myytiin 
matkailuyrittäjä Arvo Yliniemelle 1986. Yliniemi kunnosti 
myös kaivoskylän rakennuksia, kuten ruokalan, jossa 
nykyään toimii ravintola Mainari. Yliniemi kaavaili alueelle 
perustettavan arktisen testiradan, jolla olisi testiajettu autoja. 
Osa radasta rakennettiinkin, mutta toiminta ei koskaan 
todella käynnistynyt. Testiradan lisäksi suljetun kaivoksen 
alueelle suunniteltiin 1980-luvun lopulla golfkenttää. Mat-
kailubisnes meni kuitenkin konkurssiin, ja alue huutokau-
pattiin vuonna 1990. (Niemelä 2021) 

Ruokalan rakennus päätyi Silvolan pariskunnalle, jotka 
pyörittävät ravintola- ja majoituspalveluita Kaivoskylän 
Vanhassa Mainarissa. Kaivospihalla vanhassa varasto- ja 
korjaamorakennuksessa toimii Viitaseppien metallityöpaja. 
(Yle Lappi 2010)

Raajärventien varrelle sijoittuva asutus muodostaa Päivä-
joki-Raajärven kylän, jossa toimii kyläyhdistys. Yhdistyk-
sen mukaan alue on hyvää marjastus- ja retkeilyaluetta, 
jonne saapuu ihmisiä Kemijärven ja Rovaniemen taaja-
mista saakka. Alueella toimii muun muassa metsästysseura 
Luusuan Erämiehet. (Kemijärven kaupunki 2021)

Kaivosalueen eteläreunalla kulkee talvella Suomutuntu-
ri-Kemijärvi-Junkuaselkä moottorikelkkareitti, joka on pää-
asiassa virkistyskäytössä. 

Kaivosalueella ja sen ympäristössä harrastetaan off road- 
maastoajoa autoilla ja enduropyörillä. Kirkasvetinen 
avolouhos on myös sukelluskohde. (Yle Lappi 2015)

Kaivosalue on houkutellut myös muutamia hylätyistä 
paikoista kiinnostuneita löytöretkeilijöitä ja erikoisempia 
kohteita etsiviä retkeilijöitä. Jätealtaiden kosteikot ovat kiin-
nostavia linnuston tarkkailun näkökulmasta. (Niemelä 2021)
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Kuva 30 : Ilmakuva vuodelta 1956 (MML). Raajärven rannalla on yksi 
talo. Kaivosalueella on metsää ja suota. Misi-Raakaharjun etelärinteillä 
toteutettu laajat hakkuut. 

Kuva 31 : Ilmakuva vuodelta 1971 (MML). Jätealtaita on alettu täyttää 
rikastushiekalla. Avolouhos on syvimmillään ja sivukivikasat erotettavissa. 
Raajärven luoteispäähän on rakennettu pato ja järven pinta on sen myötä 
noussut nykyiseen tasoon.

Kuva 32 : Ote topografisesta kartasta 1967 (MML). Raajärventie 
rakennettiin vuonna 1959. Tien penkereellä kulkivat myös ratakiskot. 
Kaivoskylän ja teollisuusalueen rakennukset rakennettiin 1961-64. 
Jätealtaille on muodostunut laaja vesialue. Kaivospihan eteläpuolella 
erottuu maaläjitys, johon louhoksen pintamaata läjitettiin.

Kartta- ja ilmakuvatarkastelu
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Kuva 35 : Ortokuva vuodelta 2016 (MML). Jätealtailla on edelleen 
laajoja kasvittomia alueita. Raa’anvaaran pohjoisrinteellä on tehty metsien 
avohakkuita.

Kuva 33 : Ote topografisesta kartasta 1982 (MML). Kaivostoiminta on 
päättynyt 1975. Jätealtaiden avoin maisematila on laajimmillaan. Läntisillä 
altailla on merkitty kasvavan ruovikkoa tai heinää. Avolouhos ei ole vielä 
täyttynyt vedellä.

Kuva 34 : Ortokuva vuodelta 2007 (MML). Jätealtaiden kosteikkolammet 
ovat saaneet likimain nykyisen muotonsa. Itäisen kosteikon läpäisevä 
kannas on muodostunut. Kasvittuminen on alkanut jätealueilla ja 
kaivospihalla. Avolouhos on täyttynyt vedellä
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Nykytilassaan tarkastelualue voidaan jakaa ominaispiirtei-
densä myötä kaivospihaan, johon kuuluvat sivukivikasat, 
jätealtaiden alueeseen ja avolouhokseen. 

Kaivospiha (1) on entinen aktiivinen teollisuusalue, jossa 
toimii edelleen metallityöpaja. Teollisuusrakennukset sijait-
sevat kaivospihan alueella. Kaivosteollisuuden jäljet ja 
ympäristön kerroksellisuus ovat selkeästi nähtävissä. Kai-
vosteollisuuden jäljet sekoittuvat sitä seuraavien vaiheiden, 
konepajatoiminnan ja autoharrastajien jälkiin. Kasvillisuus 
on niukkaa, mutta pusikoituminen ja heinittyminen kertovat 
luonnon sopeutumisesta olosuhteisiin. Rapistuvat rakennuk-
set, autonromut ja autius luovat aavemaisen tunnelman. 

Kaivospihan pohjois- ja eteläreunoilla on sivukiven läjitys-
alueet. Sivukivikasat kertovat tarinaa kaivostoiminnan mas-
siivisesta maa-ainesten siirrosta. Ne ovat merkki sekä avo-
louhoksen, että maanalaisen malminlouhinnan ylijäämästä. 
Kasat ovat jyrkkäpiirteisiä, mutta laelle pääsee kulkemaan 
ajoluiskaa pitkin. Kasojen päältä voidaan hahmottaa kaivos-
piha, avolouhos ja jätealtaiden laajuus. Koko kaivosprosessi 
on hahmotettavissa näiltä näköalapaikoilta. Sivukivikasojen 
tasaisilla mäntyjä kasvavilla lakialueilla on pienipiirteistä 
louhikkotopografiaa, joka muodostaa omia pieniä tilojaan 
kasojen lakialueille. Sammaleet ovat päällystäneet monien 
lohkareiden pinnat, ja luovat kontrastia koville jyrkkäreu-
naisille kiville. 

Jätealtaiden alueelle (2) läjitettiin rikastusprosessissa 
syntyvä jäte – rikastushiekka. Se on edelleen nähtävillä 
osittain kasvittomiksi jääneillä rikastushiekkakentillä. 
Jätealtaiden alueen luonne vaihteleekin suuresti kasvillisuu-
den luoman maisematilan vaihtelun myötä. Kosteammilla 
alueilla kasvillisuus on runsasta ja pusikoitunutta, kun taas 
kuivemmilla alueilla männyt kasvavat hitaasti ja kaikkein 
kuivimmat alueet ovat lähes kasvittomia. Jätealtaat jakautu-
vat kolmeen osaan, joita erottaa patopenkereet. Keskimmäi-
sen ja itäisen  altaan väliin jää kumpare, jonka kivennäismaa 
nousee läjitystä korkeammalle. Etelästä ja lännestä jäteal-
taita rajaavat korkeat patopenkereet.

Avolouhos (3) alueen itäpäässä on huomattavin yksittäinen 
merkki kaivostoiminnan vaikutuksista ympäristöön. Lähes 

pyöreän ja jyrkkäreunaisen kirkasvetisen järven muoto 
kertoo sen syntytavan poikkeavuudesta. Vesipeili ja louhos 
herättävät ylevän tunteen siinä missä monet muutkin jylhät 
maisemat. Järvi huokuu syvyyttä, vaikka katse ei sen pohjaa 
tavoitakaan. Louhoksen pintaa katsellessa mieli hakeutuu 
kaivoksen maanalaisiin, veden täyttämiin onkaloihin.

Kuva 36 : Alueen jälkiteollisesta käytöstä muistuttavat autonromut, 
rikkinäinen bensapumppu ja moottorikelkkailijoita ohjaavat 
liikennemerkit.

Nykytila

”Velipoika oli käynyt kävelemässä 
Raajärvellä, missä oli ovet usein 
auki niihin rakennuksiin. Hän kävi 

katsomassa sisälle ja siellä oli 
minun poro jumissa toimistossa. 

Nehän pääsevät sinne sisään, kun 
ovi on auki, mutta jos se menee 

kiinni, niin jäävät sinne. Sen saivat 
juuri pelastettua sieltä, vaikka olikin 
laihana. Varmaan päivän pari ollut 

siellä.” 
Aleksi Ulkuniemi 2021
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Suunnittelualueen Suunnittelualueen 
rajausrajaus

Rovaniemi-Kemijärvi Rovaniemi-Kemijärvi 
moottorikelkkareittimoottorikelkkareitti

Pohjoinen Pohjoinen 
sivukivikasasivukivikasa

Eteläinen Eteläinen 
sivukivikasasivukivikasa

soran varastointisoran varastointi

Ravintola MainariRavintola Mainari

RaajärviRaajärvi
+179,2+179,2

Raa’anojaRaa’anoja

kivennäismaa-kivennäismaa-
kumparekumpare

Eteläinen patopengerEteläinen patopenger

Itäinen jäteallasItäinen jäteallas

Läntinen Läntinen 
jäteallasjäteallas

Keskimmäinen Keskimmäinen 
jäteallasjäteallas

vanha vanha 
kaatopaikkakaatopaikka

KuivaKuiva
 rikastushiekka rikastushiekka

KuivaKuiva
rikastushiekkarikastushiekka

AvolouhosAvolouhos

Kaivospiha
Kaivospiha

JätealtaatJätealtaat

Viimeaikaiset hakkuualueet Vesialueet

Ympäröivä suo tai soistuma

Kosteikko rikastushiekalla

Puustoinen rikastushiekka

1:8000

0 200m

Kuva 37 : Kartta aluetyypeistä. Korkeusmalli 
ja maastotietokanta, MML 2020. Viimeiaikaiset 
hakkuualueet MK 2021.

Raajärventie
Raajärventie

+216+216

+199+199

+217+217

+192+192

kosteikkolampikosteikkolampi
+174+174

+165+165
+176+17611 33

22
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raunioituminen

viilto autius

ruoste

rauha
Kuva 38 : Alueen ominaispiirteitä ja tunnelmaa ilmentävä valokuvakollaasi.
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Misi-Raa’an lakkautetun kaivoksen maisemassa on runsaasti 
kerrostumia, jotka kertovat kulttuurin ja ympäristön vuoro-
vaikutuksesta alueella. Vaatii mielikuvitusta tulkita mennei-
syyden jälkiä, ja jokainen tarkastelee niitä henkilökohtaisten 
tietojen, arvojen ja kokemusten luomassa viitekehyksessä. 

Maiseman kerrokset eivät historian saatossa kasaannu 
harmonisesti toistensa päälle, vaan näkyville jää erilaisia 
kerroksia sen mukaan millaisia mullistuksia maisema käy 
läpi eri ajanjaksoissa. 

Vaikka pyyntikulttuurit asuttivat aluetta tuhansien vuosien 
ajan, ei toiminnasta ole jäänyt maisemaan havaittavia 
merkkejä. Pyyntikulttuurin jäljet näkyvät uskomuksissa ja 
tavoissa, joista suuri osa lienee unohtunut ja kadonnut alku-
peräisväestön muuttaessa muualle tai vaihtaessa elinkeinoa. 

Metsäteollisuuden maisemavaikutukset korostuvat alueen 
ympärillä, mutta ovat paikoin näkyvissä myös alueen sisään 
jäävillä hakkuualueilla. 

Kaivosteollisuus aiheutti merkittäviä paikallisia mullis-
tuksia maisemassa. Se on muuttanut aluetta näkyvästi ja 
tuonut esiin luonnonhistorian syklit, joiden kautta maisema 
muuttuu. Louhinta ja maamassojen siirrot ovat paljastaneet 
miljardeja vuosia vanhaa kallioperää ja jääkauden jälkeisiä 
maaperäkerroksia. Teollisuuden tarvitsemat rakennukset ja 
rakenteet, sekä metsien hakkaaminen alueelta teki maise-
masta täysin uudenlaisen 1960-luvun alussa.

Kaivosteollisuus on aiheuttanut myös hankalammin havait-
tavia vaikutuksia alueen maisemaan. Raajärven kaivostoi-
minta vaikutti voimakkaasti alueen identiteettiin ja siihen 
millaisena paikalliset kokevat maiseman. Paikkaan liitty-
vissä muistoissa korostuu työ ja virkistys kaivosyhtiön pal-
veluksessa. Kaivosteollisuus kummittelee myös toiveissa 
alueen tulevaisuuteen liittyen. Raajärvi on leimallisesti lak-
kautettu kaivoskylä.

Misi-Raa’an alueella on sekä selkeästi havaittavia maamerk-
kejä kertomassa alueen menneisyydestä, että haastavammin 
havaittavia tai vaikeasti tulkittavia jäänteitä ja fragmentteja. 
Menneisyys on rapistunut palapeli, ja mitä kauemmas histo-
riaan ulottaa, sitä vähemmän paloja on jäljellä. Seuraavaksi 

Kuva 39 : Kaivoksen lopputuote, rautarikaste kuljetettiin 
varastointikasoihin hihnakuljettimilla. Maaperätutkimuksissa havaittiin 
haitta-ainepitoisuuksien olevan korkeimmillaan vanhoilla rikasteen 
varastointipaikoilla.

Kuva 40 : Malmin ja rikasteen kuljetuksessa käytettiin hihnakuljettimia, 
jotka kulkivat paikoin maan alla. Tunneleiden betoniset suuaukot ovat 
edelleen näkyvissä kaivospihalla.

Menneisyyden jäljet
pyritään avaamaan kaivosympäristön tarinan kannalta 
keskeisiä menneisyyden jälkiä, jotka liittyvät ihmisen vuo-
rovaikutukseen ympäristön kanssa. Näitä jälkiä tunnistettiin 
maisematilassa, alueen topografiassa, maaperän ominai-
suuksissa, alueen infrastruktuurin jäänteissä ja lajistossa.
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Maisematila
Maiseman käytön muutokset näkyvät 

maisematilassa, johon vaikuttaa 
kasvillisuus ja pinnanmuodot.

Topografia
Massansiirrot ovat kaivostoiminnan 
huomattavin maisemaan vaikuttava 

tekijä.

Infrastruktuuri
Säilyneet rakenteet kertovat 

alueen teollisesta historiasta ja 
prosesseista. Ajan kuluminen 

näkyy rakenteissa rapistumisena.

Maaperän kemia
Haitta-aineet maaperässä 

vaikuttavat kasvuolosuhteisiin, mutta 
niitä on vaikea havaita.

Kasvillisuus
Kasvilajisto kertoo muutoksista 
maaperän ominaisuuksissa. Se 
ilmentää ekosysteemien kykyä 

sopeutua.

Eläimet
Osa lajeista sopeutuu muutoksiin 

maisemassa. Toiset katoavat, 
koska eivät siedä muutoksia 

elinympäristössä.

Kuva 41 : Leikkauskaavio ihmistoiminnan maisemavaikutuksista
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Maisematilan muutokset
Maisematilan muutos kertoo alueen maiseman käytöstä. 
Tarkastelussa on keskitytty kolmeen menneisyyden vaihee-
seen: metsä- ja suomaisemaan ennen kaivosta, teollisuus-
toiminnan aikaiseen maisemaan ja nykyiseen jälkiteolliseen 
maisemaan. 

Paikan kokemiseen vaikuttaa merkittävästi maisematila. 
Maisematilaa voidaan jakaa karkeasti avoimeen, sulkeutu-
neeseen ja puoliavoimeen tilaan sen mukaan kuinka rajautu-
nut tila on. Tarkastelualueella maisematilaa rajaavat tekijät 
ovat pinnanmuodot, kasvillisuus tai rakennukset. Suurim-
malta osalta tilaa rajaa kuitenkin kasvillisuus. Nykyisen 
maisematilan tarkastelu on tehty kesällä 2020 otettujen 
ilmakuvien, ja lokakuussa 2020 ja maaliskuussa 2021 suori-
tettujen maastokäyntien perusteella. Maisematilan muutosta 
on arvioitu Maanmittauslaitoksen historiallisen ilmaku-
va-aineiston, vanhojen karttojen ja valokuvien perusteella. 
Metsänkäyttöilmoituksia on hyödynnetty hakkuualueiden 
kartoituksessa. 

Vanhin ilmakuva alueelta on vuodelta 1949 (kuva 42). Se 
esittää alueen metsäisen ja soisen maiseman ennen kai-
vostoiminnan alkamista. Luonnonoloja 1900-luvun alusta 
kuvaa myös isojakokartta vuodelta 1902-1903 (kuva 19 s. 
39). Ennen kaivostoimintaa jätealtaiden alueella on ollut 
suopainanteet, jotka ovat luoneet kaksi pitkänomaista 
avointa tilaa sulkeutuneen metsämaiseman keskelle. Avo-
louhoksen alueella harjumetsä on ollut puustoltaan harvaa. 
Todennäköisesti alueella on ollut metsähakkuita jo 1940-
luvulla, mikä selittäisi puuston vähäisyyttä. 

Kaivostoiminnan ja teollisuuden laajin maisemavaiku-
tus näkyy vuoden 1987 (kuva 42). Se kuvaa tilannetta 
alueella toimineen aktiivisen konepajateollisuuden viimei-
sinä vuosina. Tämän vaiheen maisematilalle on leimallista 
avoimuus ja hyvin selkeät rajat suljetun ja avoimen mai-
sematilan välillä. Jätealtaiden keskelle jäänyt korkeampi 
kivennäismaakumpare erottuu saarekkeena avoimen ja 

tasaisen alueen keskellä. Ilmakuvassa patovallit eivät tule 
esiin, mutta ne jakavat tilaa jätealtailla. 

Nykytilanteessa (kuva 42) maisematila on sirpaloitunut 
pienempiin avoimen tilan taskuihin, joita ympäröi paikoin 
hyvin tiheäksi kasvanut nuori metsä. Puoliavointa tilaa on 
enemmän, sillä metsä on hiljalleen levittäytynyt kaivospi-
halle ja jätealtaiden alueelle. Alueen teollisuuskäytön päät-
tyminen ja jätealtaiden kasvittuminen johtaakin suljetun 
maisematilan laajenemiseen. 

Jyrkkiä siirtymiä avoimesta sulkeutuneeseen maisemaan 
esiintyy nykymaisemassa kosteikkojen ja nuoren metsän 
välillä. Kaivospihan alue on pääosin edelleen avointa, 
mutta reunamiltaan pusikoituvaa tilaa. Käytetyt kulkurei-
tit erottuvat kuitenkin selkeästi. Avolouhos luo edelleen 
selkeän avoimen maisematilan, joka rajautuu pinnanmuoto-
jen ja rinteiden kasvillisuuden myötä selkeästi ympäröivästä 
maisemasta. Avolouhoksen maisema on muuttunut siitä, 
miltä se louhinnan aikana näytti. Se on sortumisen seurauk-
sena madaltunut ja pumppauksen loputtua täyttynyt poh-
javedellä. Louhoksen lähes pyöreä muoto ja jyrkät rinteet 
erottavat sen selvästi luonnon muodostumista. 

Tarkastelualuetta ympäröivistä talousmetsistä suuri osa 
on tätä analyysiä laatiessa juuri tullut hakatuksi. Maasto-
käynneillä todettiin, että ympäröivän metsän sulkeutunut 
maisema on monin paikoin muuttunut avoimeksi tai puo-
liavoimeksi riippuen hakkuun intensiivisyydestä. Myös 
jätealtaiden keskellä sijaitseva kivennäismaakumpare, jolla 
metsää kasvoi, on hakattu loppukesästä 2020. Alueen maise-
matilan reunat ovatkin pakoin kääntyneet ympäri. 

Ihminen hakeutuu usein avointen maisematilojen ja pitkien 
näkymien ääreen, kuten korkeille paikoille ja veden ääreen. 
Jätealtaiden lammet, avolouhos ja sivukivikasojen päältä 
avautuvat näkymät tarjoavat kokemuksia laajemmasta mai-
sematilasta. Laeltaan tasaiset sivukiviläjitykset ovat alkaneet 
kasvittua, ja ne tarjoavat kiinnostavan tilakokemuksen, jossa 
näkymiä avautuu kauas, mutta tila ei ole turvattoman avoin 
joka suuntaan.

Kuva 42 : Leikkauskaaviot maisematilasta (ylhäältä alas) ennen 
kaivosta, kaivostoiminnan aikana ja sen jälkeen
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1949

1987

2020

Sulkeutunut maisematila

Avoin maisematila

Puoliavoin maisematila

Kuva 43 : Ilmakuvakaaviot maisematilasta vuosina 1949, 1987 ja 
2020. Ilmakuvat MML (vuodet 1949 ja 1987) ja Jussi Kinnunen (vuosi 
2020)
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Topografia ja maaperän muutokset
Maamassojen siirrot ja avolouhoksen louhiminen ovat muo-
kanneet topografiaa ja tuoneet esiin maaperän ja kallioperän 
kerrostumat. Ensimmäinen topografiaa tarkemmin kuvaava 
kartta-aineisto alueelta on todennäköisesti Otanmäki Oy:n 
laatima suunnitelmapiirros vuodelta 1962, johon on piirretty 
jätealtaiden alle jääneiden painanteiden korkeuskäyrät 
ennen läjityksen alkamista. Suunnitelma toteutui padon ja 
kaivospihan osalta erilaisena, mutta siinä nähdään maaston 
korkeussuhteita ennen kaivoksen rakentamista.

Oheisesta mallinnuksesta voidaan nähdä kaivosalueelle läji-
tettyjen maamassojen paksuus. Tarkastelu rajautuu alueelle, 
josta Otanmäki Oy on kartoittanut tarkat korkeustiedot 1962. 
Tämän vuoksi kaivospihan pohjoispuolen sivukivikasoja ei 
ole mallinnettu. Myös jätealueen itäisin allas jää rajauksen 
ulkopuolelle. Läjityksiä on siis tehty suuremmalle alueelle, 
kuin mallinnuksessa näkyy. 

Rikastushiekan läjittäminen on tasoittanut merkittävästi 
aiemmin alueella sijainneen suon allasmaista muotoa. 
Kinnusen (2020a) arvion mukaan alueella on täyttömaata 
(pääasiassa rikastushiekkaa ja sivukiveä) tilavuudeltaan 2,8 
miljoonaa kuutiometriä.

Kaivospihan länsipuolella sijainneelle suoalueelle läjitettiin 
rikastusprosessin jätteenä syntynyttä rikastushiekkaa. Rikas-
tushiekkakerroksen paksuus vaihtelee kolmesta viiteentoista 
metriin. Maarakenteista jyrkkäreunaiset ja suoralinjaiset 
padot erottuvat selkeästi ihmisen rakentamiksi. Jätealtai-
den tasainen profiili ja ympäristöstä erottuva kasvillisuus 
viittaavat myös ihmistoimintaan. Rikastushiekan määrää 
on kuitenkin mahdotonta arvioida maastossa. Alueella 
tehdyistä läjityksistä kertovat tasaisuus, paikoin harva kas-
vipeite ja kasvipeitteen lomasta erottuva rikastushiekka, 
joka on väriltään tummaa, eikä muistuta alueen harjumaata. 

Malminlouhinnassa syntynyttä sivukiveä on kasattu jyrk-
kärinteisiin läjityksiin kaivospihan etelä- ja pohjoispuo-
lelle. Sivukiven lisäksi toiminnan sivutuotteena synty-
nyttä soraa ja sepeliä on läjitetty kaivospihan etelälaidalle. 

Sivukivikasojen kasvittomuus ja lohkareisuus ovat tunnistet-
tavissa teollisuustoiminnan aiheuttamiksi pinnanmuodoiksi.

Hankkeen puitteissa tehdyssä pXRF-analyysissä tutkittiin 
kaivosalueen maaperässä esiintyvien alkuaineiden pitoi-
suuksia maaperänäytteiden avulla 0-5 cm syvyydestä, sekä 
35-40 cm syvyydestä. Rikastamon eteläpuoleinen vanha 
rikastusläjitysalue on tehtyjen tutkimusten perusteella ympä-
ristön kemiallisista olosuhteista eniten poikkeava. Siellä 
havaittiin raudan, mangaanin ja titaanin kohonneita pitoi-
suuksia ja suuria pitoisuuksia hopeaa, bromia, antimonia, 
tinaa, vanadiinia ja sinkkiä. Varsinaisella rikastushiekka-
kentällä havaittiin kohonneita pitoisuuksia hopeaa, arseenia, 
vismuttia, klooria, kuparia, molybdeeniä, nikkeliä, seleeniä, 
tinaa ja sinkkiä. (Kinnunen 2020 s.11)

Alueen maaperää tutkittaessa havaittiin, että näyttei-
den kemiallinen koostumus vaihteli selvästi kaivosalu-
een ja sitä ympäröivien harjualueiden välillä (Kinnunen 
2020). Maaperän kemia on kävijälle näkymätön merkki 

menneisyydestä. Sen havaitseminen tulkintaa välillisten 
vihjeiden, esimerkiksi kasvilajien tai kasvipeitteisyyden 
kautta. 

Massan siirroilla on ollut merkittävä vaikutus alueen vesi-
talouteen. Jätealtaiden valuman ohjaamiseksi muun muassa 
nostettiin Raajärven pinta. Nykyisillä rikastushiekkaken-
tillä vesi laskee kohti alueen itäpäässä alimpana sijaitsevaa 
lamparetta. Sieltä vedet laskevat lopulta Raa’anojan kautta 
Misijärveen. (Lehtinen 2020)

Raajärven lakkautetun kaivoksen ympäristö on geologian 
tutkimuskeskuksen suorittamissa tutkimuksissa arvioitu 
lisäselvitystä tarvitsevaksi kaivannaisjätealueeksi. (Torni-
vaara et al. 2018)

Kuva 44 : Näkymä kaivostornista kohti jätealtaita vuodelta 1986. Vasemmalla edessä varastorakennus  
ja lastauslaituri ja oikealla rikastamo. Jätealtaiden vesipeilit ja altaiden välinen kivennäismaakumapre 
erottuvat taka-alalla. 
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Kuva 45 : Otanmäki Oy:n laatima Kaivosalueen topografinen karttan noin 
vuodelta 1962. EKA  

Kuva 46 : Mallinnus topografisista muutoksista, Jussi Kinnunen 2020. 
Pohjakartta EKA
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Kuva 47 : Kaivosalueen kasvilajeja. ylärivillä paju, saroja, suomuinen mustesieni ja leveäosmankäämi. Keskirivillä lehväsammal, 
huopaohdake, hietikkotierasammal ja puna-apila. Alarivillä siankärsämö, karhunruoho, kissankäpälä ja rantavehnä

Muutokset lajistossa
Alueen isojakokartta vuodelta 1902–1903 (kuva 19) esittää 
kangasmetsän, rahkasuoalueet ja suonotkelmat, sekä vesistöt 
ja niityt. Kartasta voidaan päätellä, että kaivoksen jätealue 
on perustettu osittain suolle ja avolouhos pääosin kangas-
metsään. Myös eteläisen sivukivikasan paikalla on aiemmin 
sijainnut rahkasuo.

Jyrki Lehtisen maastohavaintojen mukaan jätealtaille muo-
dostuvaan kasvillisuuteen vaikuttaa suuressa määrin poh-
javeden korkeus kullakin alueella. Rikastushiekkakenttä 
jakautuu kuivan, tuoreen ja maatuvan kosteikon kasvilli-
suusalueisiin. Kuivimmissa osissa rikastushiekkakenttä on 
täysin kasviton. Lajit alueella ovat pääasiassa kangasmetsän 
lajeja, lukuun ottamatta lampia ja niitä ympäröiviä kosteik-
koja. Pääpuulajina on mänty ja sekapuina koivu ja raita. 
Kosteammilla paikoilla esiintyy harmaaleppää ja pajuja. 
Varvuista esiintyy juolukkaa, variksenmarjaa, puolukkaa, 
kanervaa, mustikkaa ja sianpuolukkaa. Kasvilajit jätealtai-
den alueella kertovat ravinteikkaasta maasta. Tätä indikoi 
muun muassa runsas määrä puna- ja valkoapilaa, sekä 
suomuinen mustesieni ja kosteikoissa kalkkia suosiva kar-
hunruoho. (Lehtinen 2020 s.4)

Sivukivikasojen kasvilajistossa sekoittuvat ympäröivien 
metsien varvut ja ketolajit. Sammaleissa kuivemmilla 
paikoilla kartoitettiin muun muassa hietikkotierasammal. 
Kaivospiha on kasvillisuudeltaan niukempi. Sitä voidaan 
kuvailla hiukan tavallista ketoa ravinteikkaammaksi, sillä 
alueen pohjustukseen on käytetty kaivoksen emäksistä 
sivukiveä. Kissankäpälä ja muut ketokasvit viihtyvät tam-
patulla teollisuusalueella. Rautatien lastauslaiturin läheltä 
löydettiin myös rantavehnää. (Lehtinen 2020 s.5)

Ero ympäröivään talousmetsään ja suoalueisiin on Lehtisen 
(2020) mukaan huomattava. Vanhoista ilmakuvista voidaan 
todeta, että jätealueen metsittyminen on alkanut varsin 
myöhään. Vielä 80-luvun lopulla alue oli täysin avoin. 
Vuoden 2007 ilmakuvasta päätellen puusto on alkanut 
kasvaa vasta vuosituhannen vaihteessa.

Alueen linnusto on muuttunut kaivostoiminnan vaikutuk-
sesta. Metsän kanalinnut kuten teeri ja riekko viihtyivät 

alueella ennen kaivosta. Kaivostoiminnan aikana ne hylkä-
sivät paikan ja ovat palaamassa nyt, kun jätealtaat alkavat 
metsittyä. Pääskyjen kerrotaan pesineen kaivospihan 
rakennuksissa ja törmäpääskyn Misi-Raa’an sorakuopalla. 
(Niemelä 2021)

Vapaana liikuskeleville poroille avoin kaivospiha ja jäteal-
taat olivat kesällä houkuttelevan tuulinen alue välttää 
hyttysiä. Nykyisin poroja ei näy siinä määrin kuin kaivos-
toiminnan aikaan. Kaivosalueen hylätyt rakennukset ovat 

kuitenkin houkutelleet poroja rakennusten viileisiin sisäti-
loihin. (Niemelä 2021, Ulkuniemi 2021)

Rikastushiekkakentän ja kaivospihan erilaiset biotoopit 
kertovat ekosysteemien sopeutumisesta. Luonnon uudis-
tuminen näkyy selkeimmin jätealtailla, jotka vielä 1980-
luvulla olivat täysin autiot. Kehityksen jatkuessa kaivoksen 
ympäristö saattaa tulevaisuudessa luoda monimuotoisem-
man ja rehevämmän elinympäristön kuin ympäröivät inten-
siivisesti hoidetut talousmetsät.
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Kuva 48 : Kartta kasvillisuustyypeistä. 
Kaivospihan osalta kasvillisuuden 
kartoittaminen on kesken. Korkeusmalli ja 
maastotietokanta MML. Virtaussuunnat, padot, 
purkuputket ja kasvillisuusalueet kartoittanut 
Jyrki Lehtinen 2020. Hakkuualueet MK 2021.
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Säilynyt infrastruktuuri
Ihmisen on luontaisesti helpompi ymmärtää merkityksiä 
oman kulttuurinsa aikaansaamista rakennelmista. Jäljellä 
olevat tai osittain säilyneet rakenteet ovat merkittävä tekijä 
kaivosteollisuuden ajan hahmottamisessa. Rakenteet ja 
rakennukset kertovat kävijälle kaivostoiminnan prosesseista 
ja alueen käytöstä. Lisäksi rakennuksissa on nähtävissä ajan 
kulumisen aiheuttama rapistuminen ja ränsistyminen, joka 
on tärkeä osa jälkiteollisen maiseman tarinaa. Infrastruktuu-
rista on hahmotettavissa, että paikka on osittain hylätty. Kai-
vostoiminta on päättynyt jo vuosia sitten.

Rakenteiden koruton yksinkertaisuus kertoo teollisuusark-
kitehtuurin funktionalismista. Se, ettei mitään ylimääräistä 
ole rakennettu, helpottaa prosessin tulkintaa. Toisaalta lähes 
kaikki malmin kuljetushihnat ja rautatiekiskot on purettu. 

Suurin osa kaivoksen jäljellä olevista rakenteista sijaitsee 
kaivospihan alueella. Päärakennusaineena on teräsbetoni ja 
julkisivuverhoiluna lautarimat. 

Tornisiilo, hienomurskaamo ja kaivostupa-kompleksi ovat 
tyhjillään ja suljettuja. Toimistorakennus on huonossa 
kunnossa. Korjaamo-varasto on osittain hylätyn näköinen, 
mutta siinä toimii metallipaja, mikä näkyy käytön merkeissä. 
Rikastamon rakennus on paremmassa kunnossa, sillä siellä 
on edelleen toimintaa. 

Rikastamon edessä on pyöreä muutaman metrin syvyinen 
allas, jota käytettiin rikastusprosessissa. Se on täyttynyt 
osittain vedellä ja kasvien osilla. Epätavallinen muoto 
herättää kiinnostuksen. 

Lohkaremurskaamon teräsbetoninen runko on vaurioitu-
nut, mutta muodostaa kiinnostavan temppelinomaisen tilan 
sivukivikasan rinteeseen. Murskaamoa käytettiin ainoas-
taan avolouhinnan aikaan ja sen lautaverhoilu on kadonnut 
täysin.

Malmin kuljetuksessa käytetyistä hihnoista on jäljellä 
teräsbetonisia tolppia kaivospihalla. Maan alle kulkevan 

nostohihnan ulostulot näkyvät betonisina metalliovilla 
varustettuina pieninä rakennuksina. 

Rautatie, jota pitkin malmi kuljetettiin, halkaisi kaivospi-
han itä-länsi suunnassa ja päättyi kaivospihan länsilaidalle 
jätealtaiden pohjoispuolelle maaleikkaukseen. Kaksi las-
tauslaituria on edelleen jäljellä. Rikastamon eteläpuolella 
oleva rikasteen lastauslaituri on hävinnyt nuoren metsikön 
sisään. Kappalemalmin lastauslaituri korjaamon vieressä on 
helposti havaittavissa. Kaivoksen lopputuote, syy kaivos-
toiminnalle Raajärvellä, oli rautarikaste. Rikaste lähetettiin 
rautateitse Raaheen Rautaruukin sulattoon. Rautatien jälki 
on selkeä viilto maisemassa. Se on tärkeä osa paikallista teol-
lisuushistoriaa ja jana, joka yhdistää Raajärven kaivoksen 
laajempaan kontekstiin: kaivosteollisuuteen Suomessa ja 
maailmalla. Rautatien jäänteet luovat kiinnostavan suoran 
akselin kaivospihan eteläosan läpi. Akseli on tosin osittain 
pusikoitunut, mikä vaikeuttaa sen pituuden havaitsemista.

Rautatiehen kiteytyy paikan yhteys muuhun maailmaan 
ja resurssienhankintaan. Lisäksi se ilmentää monia 

Kuva 49 : Vuonna 1974 kaivospihalla näkyi malmin ja sepelin kuljetuksessa käytettäviä kuljetushihnoja. 
Etualalla erottuu myös rautatiekiskot. 

ihmistoiminnan maisema- ja ympäristövaikutuksia: topo-
grafiaa on muokattu maaleikkauksen kautta ja maaperän 
ominaisuudet ovat muuttuneet rautarikasteen varastoinnin 
vuoksi. Lajiston sopeutuminen muutoksiin näkyy pusikoi-
tumisena rautatielinjan kohdalla. Lisäksi lastauslaiturien 
rapistuminen kertoo raunioitumisen prosessista. 

Kaivostorni on alueella orientoitumisen kannalta hyvin 
tärkeä maamerkki. Kuudenkymmenen metrin korkuinen 
torni erottuu muuten hyvin tasaisessa topografiassa. Sivu-
kivikasat ja avolouhosjärvi ovat maamerkkejä myös laajem-
massa maisemassa.

Läheisen Leveäselän kaivoksen torni on nähtävissä alueelta 
sivukivikasojen päältä. Se sijaitsee kaivokselta noin 13 kilo-
metriä kaakkoon.
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Kuva 50 : Ilmakuvakaavio kaivospihan kadonneista 
rakenteista. Ilmakuva 1971 MML 2021.
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Menneisyyden jäljet
Kaivostoiminta kytkeytyy alueen mineraaliseen kehityk-
seen. Louhinta on konkreettisesti raaputtanut esiin miljar-
deja vuosia vanhaa luonnonhistoriaa. Paljastamalla kal-
lioperän, kaivostoiminta on tuonut esiin geologisen ajan 
käsittämättömän hitaan syklin. Menneisyyden eri vaiheista 
alueella on selkeimmin koettavissa kaivosteollisuuden aika 
ja jälkiteollinen aika. 

Metsäteollisuuden aika on selvästi näkyvissä maisemassa 
ja kuultavissa paikallisten haastatteluissa. Metsätalous 
vaikuttaa metsän sykliin, mikä muokkaa sen ikäraken-
netta ja lajistoa rajusti. Metsien hakkuut ja niitä seuraava 
metsäsukkessio vaikuttavat selvästi maisematilaan alueen 
ympärillä. Myös tarkastelualueen sisällä on nähtävissä 
siemenpuuasentoon hakattu alue. Poronhoitoa häiritsevät 
ojitukset vaikuttavat välillisesti myös kaivosalueella, sillä 
koko alueen poromäärät ovat laskeneet. Aiemmista metsän 
vaiheista muistuttavat palokannot alueella ja sen ympärillä. 
Palo oli todennäköisesti ihmisen aiheuttama, mutta palo-
kannot muistuttavat myös metsän varhaisemmista tavoista 
uusiutua. Ne tuovat mieleen kaskiviljelyn ja luontaisen 
metsän uusiutumisen. 

Teollisuusrakennukset, muutokset topografiassa ja maise-
matilassa viittaavat päättyneeseen kaivostoimintaan. Huo-
mattavimpina materiaalisina jälkinä kaivosteollisuudesta 
ovat avolouhos, sivukivikasat ja kaivostorni. Lisäksi jäteal-
taiden kasvittomat alueet kertovat luontotekijöihin perehty-
neelle merkittävistä muutoksista maaperässä ja lajistossa.

Jälkiteollinen aika tulee esiin alueen tunnelmassa. Hylät-
tyjen rakennusten rapistuminen ja aavemainen autius 
kertovat alueen jääneen vähäiselle käytölle. Raunioitu-
minen ja lajiston kehitys ovat tärkeimmät merkit kaivos-
toiminnan jälkeisen ajan kehityksestä. Ne antavat viitteitä 
luonnon sopeutumisesta ja monimuotoisuuden lisääntymi-
sestä alueella. Kasvien sukkession kiihkeys tuntuu tiheissä 
tuoreissa metsiköissä jätealtailla.

Laajemmassa tarkastelussa koko aluetta voitaisiin kuvailla 
kaivosteollisuuden muistomerkiksi. Muistomerkkiin 
kiteytyy sekä materiaalinen side menneisyyteen, että merkin 

kantamat merkitykset yksilöille tai yhteisöille. Merkityk-
set ovat kuitenkin kiinni oman aikansa yhteiskunnassa ja 
arvoissa. Siksi merkitysten tulkinta on yhä vaikeampaa, 
mitä kauemmas ajassa liikutaan.

Oheisessa kartassa (Kuva 50) on esitetty menneisyyttä 
havainnollistavia merkitysten tiivistymiä. Paikkoja, alueita 
ja elementtejä, joihin tiivistyy tietyn ajan vaikutus maise-
massa. Kategorisointi pyyntikulttuurien, metsäteollisuu-
den, kaivosteollisuuden ja jälkiteollisen ajan jälkiin ei ole 
yksiselitteinen. Menneisyyden jäljet ovat monitulkintai-
sia. Teollinen ja jälkiteollinen linkittyvät erottamattomasti 
toisiinsa. Esimerkiksi rakennukset ilmentävät olemassa-
olollaan kaivosteollisuuden aikaa, mutta niiden raunioitu-
minen kertoo jälkiteollisesta ajasta. Menneisyyden jälkien 
määrittämiseksi hyödynnettiin koko Luonnontuhopuis-
to-hankkeen työryhmän kokemusta alueesta. Epäselvissä 
kohdissa kategoriat määrittyivät maastokäyntien kokemuk-
sien perusteella. 

Pyyntikulttuurien aika ei selvityksen perusteella ole nähtä-
vissä materiaalisissa menneisyyden jäljissä. Materiaalisten 
menneisyyden jälkien lisäksi paikkaan liittyy näkymätöntä 
perintöä sekä henkilökohtaisten, että yhteisten tarinoi-
den ja muistojen muodossa. Kävijä tulkitsee paikkaa aina 
oman viitekehyksensä ja kokemustensa pohjalta; paikal-
lisille kaivoksen rakenteet ovat täynnä muistoja, kun taas 
vierailijat tulkitsevat paikkaa aiemmin opitun perusteella. 
Vaikka pyyntikulttuurit ovat materiaalisesta perinnöstä 
lähes kadonneet, voi kertomusten, satujen tai perimätiedon 
kautta saada vihjeitä ajasta. Tähän ei kuitenkaan maisema-
historiallisen selvityksen puitteissa ehditty paneutua. Tar-
kastelualueelle kohdistuvia vanhan kansan tarinoita ei haas-
tatteluissa löydetty. 

Kartassa esitettyjä näkymiä on etsitty sillä perusteella, 
miten ne auttavat alueen tarinan tulkitsemisessa. Punaisella 
merkityt näkymät antavat kuvan maiseman ajallisista ker-
roksista. Niissä korostuvat useat menneisyyden vaiheet. 
Silmäsymbolilla merkityt näkymät ovat kaivosprosessin 
ymmärtämisen kannalta olennaisia. Nämä sijoittuvat pää-
asiassa kaivospihalle sivukivikasojen päälle. Näiltä näky-
mäpaikoilta hahmottuu myös alueen suhde ympäröivään 

maisemaan. Sivukivikasojen päältä voidaan nähdä muun 
muassa Leveäselän kaivoksen torni ja ympäröiviä hak-
kuualueita. Näin hahmottuu alueen resurssien laajempi kiin-
nostavuus teollisuudelle.
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Kuva 51 : Kartta menneisyyden jäljistä. 
Korkeusmalli ja maastotietokanta MML 2020. 
Palokannot kartoittanut Jyrki Lehtinen 2020. 
Viimeaikaiset hakkuualueet MK 2021.
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Kuva 52 : Luonnontuhopuistoa on suunniteltiin yhteisissä 
työpajoissa. Ensimmäisessä suunnittelutyöryhmän tapaamisessa 
Turussa 23.2.2021 jäsennettiin paikan ominaispiirteitä ja suunniteltiin 
puiston kiertoa pienoismallin avulla.
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Työn viimeisessä osassa esitellään konseptisuunnitelma 
Luonnontuhopuiston maisemahistoriallisen kertovuuden 
tukemiseksi. Hankkeen työryhmän kanssa yhteistyössä 
tehtyä Luonnontuhopuiston suunnitelmaa tarkastellaan 
sen pedagogisen kertovuuden näkökulmasta. Diplomityön 
osuus Luonnontuhopuiston suunnittelussa on auttaa havain-
nollistamaan kävijälle paikan menneisyyttä maisema-arkki-
tehtuurin keinoin.

Konseptisuunnitelma on tuotettu itsenäisesti tätä diplomi-
työtä varten. Siihen ovat vaikuttaneet työpajoissa ja kokouk-
sissa käydyt keskustelut ja samanaikaisesti etenevä Luon-
nontuhopuiston suunnittelu. Konseptisuunnitelma on osa 
Luonnontuhopuistohanketta, ja se noudattaa samoja suun-
nitteluperiaatteita kuin koko puiston suunnittelu. Suunnitte-
luperiaatteet on esitelty työpajassa Turussa 22.-24.2.2021, ja 
ne ovat tärkeä lähtökohta konseptisuunnitelmalle. Samassa 
työpajassa luonnosteltiin ensimmäinen versio Luonnontuho-
puiston reitin linjauksesta ja ideoitiin interventioiden mah-
dollisia sijainteja. Työpajan luonnossuunnitelma ja käydyt 
keskustelut on huomioitu konseptisuunnitelmassa. 

Luonnontuhopuiston suunnitelmaa on työstetty yhteisissä 
työpajoissa IC-98 taiteilijoiden ja muun työryhmän kanssa. 
Hankkeen taiteellisina johtajina toimivat IC-98:n Patrik 
Söderlund ja Visa Suonpää. Lisäksi suunnittelutyöryh-
mään kuuluu arkkitehti Maiju Suomi ja arkkitehtiylioppilas 
Kathleen Diemé. Tässä työssä on esitelty suunnitelmasta 
luonnosversio 6.-7.4.2021 järjestetyn työpajan pohjalta. 

Osan lopuksi reflektoidaan konseptisuunnitelman ja mai-
semahistoriallisen selvityksen roolia Luonnontuhopuiston 
yleissuunnitelmassa. 

Lähtökohdat
IC-98:n ja työryhmän yhteistyönä syntyvän Luonnontuho-
puiston teemat ovat laaja-alaisia. Diplomityön esittämässä 
konseptisuunnitelmassa keskitytään puiston historialliseen 
ja pedagogiseen kertovuuteen. Tässä keskeistä on kaivos-
teollisuuden prosessin ja sen jälkien esiin tuominen. Lisäksi 
kävijälle halutaan korostaa jälkiteollisen ajan luonnon 
sopeutumisen merkkejä. Suunnittelulla voidaan kiinnit-
tää kävijöiden huomio sellaisiin elementteihin, jotka ovat 
tarinan kannalta merkityksellisiä. Nämä voivat olla mennei-
syyden jälkiä tai kaivosteollisuuden aiheuttamia muutoksia 
maisemassa. 

Luonnontuhopuiston ydinlähtökohtana on kohdata ja kokea 
alleviivatusti ”uusi luonto”, joka on syntynyt ihmistoi-
minnan seurauksesta. Hankkeen taiteellinen johtaja Patrik 
Söderlund muotoili hankkeen lähtökohtia työpajassa 
23.2.2021 seuraavasti: 

Meidän on tunnistettava ja tunnustettava jälki ja 
otettava vastuu ja syyllisyys tästä – paluuta koske-
mattomaan luontoon ei ole. Meidän on tunnistettava 
itsemme osaksi maisemaa ja elettävä sitä. Vastuu, 
huolenpito ja uusi yhteisö syntyvät tästä ymmär-
ryksestä. Puisto rakentuu tälle draaman kaarelle. 
Saapuessa kävijälle esitellään ekstraktion tekninen 
prosessi (kaivospihan infrastruktuuri) ja sen seu-
raukset (avolouhos ja sivukivikasat). Sen jälkeen 
siirrytään metsittyville jätealtaille ja lammille, joissa 
havainnollistuu uusi luonto. Palatessa elvyttävät teot 
konkretisoidaan istutusten, siementen ja biohiilen 
polton kautta. 

Vieressä on esitetty Luonnontuhopuiston suunnitteluperi-
aatteet. Luonnontuhopuiston esteettisiä lähtökohtia haettiin 
suunnittelutyöryhmän kanssa yhteisesti referenssikohteiden 
ja -kuvien avulla. Keväällä 2021 järjestetyissä tapaamisissa 
tutustuttiin valittuihin referenssikohteisiin arkkitehtuurin, 
maisema-arkkitehtuurin ja taiteen aloilta. Esteettiset läh-
tökohdat tulevat esiin erityisesti suunnitteluperiaatteiden 
kohdissa 2. -4. Konseptisuunnitelmassa pyrittiin ottamaan 
myös Luonnontuhopuiston esteettiset tavoitteet huomioon. 

Luonnontuhopuiston 
suunnitteluperiaatteet
Puiston suunnittelua rajoittaa ja ohjaa seuraavat 
periaatteet

01. Mitään ei tuoda ulkopuolelta 
(rakennusaineet).

02. Estetiikka johdetaan paikasta ja olemassa 
olevasta rakennuskannasta.

03. Ilmaisu on mahdollisimman vähäeleistä ja 
hienovaraista (jopa näkymätöntä).

04. Pyritään osallisuuteen luonnosta erillisyy-
den ja rajanvetojen kokemuksen sijaan (paitsi, kun 
maisemakokonaisuus on piirrettävä esiin esim. 
näköalapaikalla).

05. Puistokokemus rakennetaan aineen ja 
ideoiden tiivistymien periaatteella (toistuvat merkit 
kasautuvat tietyissä merkitsevissä paikoissa).

06. Muistetaan aina, että emme ole kolonisoi-
massa tai rekolonisoimassa.

07. Mitään ei tehdä vain siksi että se näyttää vain 
hienolta; 

08. Jokaisen toteutettavan ratkaisun on itsessään 
aina kannettava useaa merkitystasoa (esim. mate-
riaalinen, pedagoginen, symbolinen, historiallinen 
jne.)

09. Turvallisuus tulee huomioida (rikastushiekka 
ei saa pöllytä, ihmisiä tai muita lajeja ei saa asettaa 
vaaraan)

10. Alueen kaikkia tähänastisia käyttäjiä on kun-
nioitettava, rajoitteita ei saa luoda (Ihmiset, yrittäjät, 
harrastaja, eläimet ym.).
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Kuva 53 : Työpajassa valmisteltiin pienoismallin avulla ensimmäinen 
luonnos Luonnontuhopuistom kierrosta ja interventioiden sijainneista.

Kuva 54 : Työskentelyssä hyödynnettiin pienoismallin lisäksi muun 
muassa ilmakuvaa alueesta, lankaa ja muistilappuja.
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Konseptisuunnitelma

Kuva 55 : Kaavio kehystämisen tavoista. Kehystämistä 
voidaan käyttää kerronnan keinona (1) näkymien (2) reitin ja 
(3) levähdyspaikkojen suunnittelun kautta. 

Konseptisuunnitelma (kuva 56) keskittyy Luonnontuhopuis-
ton pedagogiseen kertovuuteen ja menneisyyden vaiheiden 
havainnollistamiseen. Menneisyyden vaiheista kaivosteolli-
suuden aika on voimakkaimmin läsnä, ja siitä on säilynyt 
eniten merkkejä maisemassa. Kaivosteollisuuteen kytkeytyy 
jälkiteollinen aika, jonka myötä alueen uusi luonto on kehit-
tynyt. Metsäteollisuuden aika on läsnä hakkuualueella jäteal-
tailla, sekä nähtävissä aluetta ympäröivässä maisemassa. 

Konseptisuunnitelma esittää maisema-arkkitehtonisia 
keinoja teollisen historian havainnollistamiseksi. Luonnon-
tuhopuiston kävijälle tehdään mahdolliseksi tutustua paikan 
menneisyyteen erillisen julkaisun kautta. Paikalle saapuessa 
hänellä on mukanaan ainoastaan pieni esite, joka sisältää 
alueen kartan. Lähtökohtana suunnittelulle on mahdolli-
simman vähäeleinen kajoaminen paikkaan. Tekstiopasteet 
muuttavat väistämättä paikan tunnelmaa, eivätkä jätä löytä-
misen ja oivaltamisen riemua kävijälle. Luonnontuhopuisto 
ei halua olla luonteeltaan ulkoilmamuseo tai luontopolku, 
vaan alue, jossa kävijällä on mahdollisuus tehdä johtopää-
tökset itse. Kävijöillä on myös vaihtelevat intressit tulla 
paikalle. Toinen saattaa haluta selvittää rakennusten merki-
tyksen kaivosprosessissa, kun taas toiselle paikan henki on 
merkittävämpi houkutin. Lisäksi ihmiset tulkitsevat paikkaa 
aina oman viitekehyksensä kautta. 

Maisemahistoriallisessa selvityksessä tunnistetut merkitys-
ten tiivistymät antavat pohjan interventioiden sijoittami-
selle. Sijainnissa huomioidaan myös, missä olisi potentiaalia 
kehittää kävijän ymmärrystä paikan menneisyydestä. Inter-
ventioita pyritään sijoittamaan kohtiin, joissa on tarpeen 
avata merkityksiä kävijälle.

Referenssianalyysien perusteella esitellyt kerronnan keinot 
kehystäminen, konkreettiset ja symboliset vihjeet, on yhdis-
tetty konseptisuunnitelmassa niille soveltuviin sijainteihin. 
Lähes kaikissa interventioissa voidaan yhdistää eri kerronnan 
keinoja. Konseptisuunnitelma ehdottaa, missä mikäkin 
keino voisi olla ensisijainen. Lisäksi konseptisuunnitelman 

puitteissa tarkennetaan kerronnan keinoja visualisointien 
avulla.

Konseptisuunnitelman tasolla erilaiset kehystämisen keinot 
muodostuivat merkittäviksi, sillä keino liittyy reittien suun-
nitteluun oleellisesti. Konseptisuunnitelma esittää konkreet-
tisten ja symbolisten keinojen käytöstä luonnoksen. Inter-
ventioiden tarkemmassa suunnittelussa korostuu kerronnan 
keinojen suhde siihen mitä halutaan kertoa.

Kehystäminen ja konkreettiset vihjeet menneisyydestä 
ovat tulkinnan kannalta yksiselitteisempiä kuin symboliset 
vihjeet. Symboliset viestit voivat olla monitulkintaisia ja 
niiden tulkinta on useammin affektiivista. Toisaalta symboli-
set vihjeet saattavat johtaa mieleenpainuvampaan kokemuk-
seen. Jokainen kävijä kuitenkin tulkitsee maisemaa omiin 
kokemuksiin ja arvoihin perustuvan viitekehyksen kautta. 

Visualisoinneissa (kuvat 57, 59, 63 ja 64) on esitetty mahdol-
lisuuksia siitä, miten historiallisen kerronnan keinot voisivat 
toteutua Luonnontuhopuistossa. Ne pohjautuvat konsepti-
suunnitelman ehdotuksiin kertovuudesta. Havainnekuvien 
sijainnit on osoitettu konseptisuunnitelmassa (kuva 56) 
kuvanumeroilla.

1.

2.

3.
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Kuva 56 : Konseptisuunnitelma Luonnontuhopuiston 
maisemahistoriallisen kertovuuden tukemiseksi. 
Pohjakartan korkeusmalli ja maastotietokanta MML 
2020. Palokannot kartoittanut Jyrki Lehtinen 2020. 
Viimeaikaiset hakkuualueet MK 2021.

Konkreettiset ja symboliset vihjeet raunioituvissa 
rakenteissa

Konkreettiset/symboliset vihjeet menneisyydestä
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Kehystäminen
Reittien ja pysähtymisen paikkojen suunnittelu on tyypil-
linen maisema-arkkitehtuurin keino, jonka avulla voidaan 
osoittaa huomio haluttuihin kokonaisuuksiin. Reitin ja 
pysähtymisen paikkojen suunnittelulla kävijälle esitellään 
halutut näkymät ja kiinnitetään kävijän huomio haluttuihin 
yksityiskohtiin. Kävijän huomio ohjataan reitin avulla koh-
taamaan kaivospiha samassa järjestyksessä kuin malmi pro-
sessoitiin. Näköalapaikoilta hahmottuu alue kokonaisuutena 
ja lakkautetun kaivoksen suhde ympäröivään maisemaan. 

Luonnontuhopuisto perustuu tyypilliselle maisemapuiston 
idealle. Puistossa kuljetaan pääosin osoitettua reittiä pitkin 
ja kohdataan merkitykselliset interventiot draaman kaarelle 
soveltuvassa järjestyksessä. Kulku puistossa perustuu käsi-
kirjoitukselle, jossa kävijälle ensin esitellään teollisen men-
neisyyden materiaalinen perintö kaivospihalla ja sen ympä-
ristövaikutukset sivukivikasoilla ja jätealtailla. Jätealtailla 
korostuvat sekä ympäristövaikutukset että jälkiteollisen 
luonnon elpyminen. Uusi luonto koetaan korostetusti reitin 
kauimmaisessa pisteessä kosteikolle sijoitettavalla interven-
tioilla. Palatessa jätealtailta kaivospihalle kävijälle näytetään 
mahdollisuus huolenpitoon perustuvasta luontosuhteesta.

Kulun ohjauksesta tehdään mahdollisimman kevyttä, jotta 
kävijä kokee osittain löytävänsä kohteet itse. Haarautuvien 
polkujen puutarhassa reitti on suunniteltu mahdollistamaan 
eksyminen ja harhailu jätealtailla. Ennen kosteikkolam-
mille saapumista kävijä kuitenkin ohjataan selkeästi kohti 
kannasta, josta polku jatkuu viimeiselle kosteikkolammelle. 
Suljetun maisematilan alueilla, kuten jätealtailla kulun opas-
taminen on tärkeää myös turvallisuuden tunteen vuoksi. 

Kaivosteollisuuden historiasta kertomista helpottaa, että 
Raajärven kaivostoimintaan liittyneet rakennukset ovat 
säilyneet varsin hyvin.  Toisaalta malmin käsittelyyn olen-
naisesti liittyneet hihnat ja varastointikasat ovat kadonneet, 
mikä vaikeuttaa prosessin hahmottamista. Tämän vuoksi 
kävijä ohjataan kiertämään aluetta likimain malmin 
aikoinaan kulkemaa reittiä pitkin. 

Kävijän saapuessa puistoon hänelle esitellään kaivostoi-
minnan prosessi louhinnasta rikastukseen. Reitti alkaa 

louhosjärven rannalta, josta kiivetään lohkaremurskaimelle. 
Sieltä avautuu näkymä koko kaivospihalle. Murskaimelta 
siirrytään tornisiiloon, jossa malmi hienomurskattiin. Kai-
vospihan läpi siirrytään kappalemalmin matkassa rikasta-
molle ja sivukivikasan laelle, mikä osaltaan havainnollistaa 
malminrikastuksessa syntyvää jätemäärää. Sivukivikasan 
päältä polku laskeutuu rikastushiekka-alueelle, jonne rikas-
tusprosessin jäteliete läjitettiin. Polku jatkuu läntiselle 
padolle saakka, jotta kävijä kokisi kävelyn kautta myös 
kehossaan ympäristövaikutusten laajuuden. On tärkeää, että 
kävijä hahmottaa kaivostoiminnan vaikutusten laajuuden, 
vaikka metsälajisto onkin palautumassa rikastushiekan 
läjitysalueelle. 

Konseptisuunnitelmassa ajatus on, että kaivosprosessin ja 
ympäristövaikutusten esittelyn seurauksena kävijä on her-
kistyneempi havainnoimaan uutta luontoa ja teollisuuden 
vaikutuksia palatessaan jätealtailta kaivospihalle.

Alueen jälkiteollinen luonne tulee esille kävijän kulkiessa 
malmin, jätelietteen ja rikasteen matkassa alueella. Luonnon 
elpyminen jälkiteollisessa maisemassa esitellään kävijälle 
kuljettamalla reitti erilaisten ”uuden luonnon” biotooppien 
läpi. 

Uuden luonnon tarkkailu tehdään mahdolliseksi osoittamalla 
levähdyspaikkoja reitin varrelle kohtiin, joissa on kiinnos-
tavia biotooppeja. Levähdyspaikkojen teemat on eritelty 
konseptisuunnitelmassa (kuva 55). Ne ovat sivukivikasojen 
jäkäläpuutarha (A), rikastushiekkakentän sammalkasvustot 
(B), jätealtaiden kosteikot (C), jätealtaiden ja avohakkuu-
puiston metsä (D), kaivospihan keto (E) ja avolouhosjärvi 
(F). 

Lisäksi kävijälle esitellään fytoremediaatioistutuksia (G). 
Istutuksissa hyödynnetään biologisia menetelmiä, joissa 
kasvit ja mikrobit sitovat tai hajottavat maaperän hait-
ta-aineita. Kävijällä on mahdollisuus osallistua istutusten 
hoitoon. Ne sijaitsevat vanhan kaatopaikan kohdalla jäteal-
tailla ja kaivospihan maaperältään saastuneimmilla alueilla 
– rikastamon eteläpuolella.

Paluu kaivospihalle tapahtuu vanhan kaatopaikan ja kosteik-
kojen levähdyspaikkojen kautta. Kaivospihalla kävijä palaa 

rikasteen lastauslaiturille. Lastauslaituri ja rata kertovat 
malmin kuljetuksesta ja teollisuuden yhteydestä kansal-
liseen ja kansainväliseen kaivannaismineraalikauppaan. 
Puistosta poistutaan rikastejunan kanssa samaa reittiä: rata-
linjan luomaa viiltoa pitkin.

Kehystäminen kerronnan keinona tarkoittaa myös tiettyjen 
elementtien osoittamista nähtäväksi. Polku kiertää kaivos-
pihalla esimerkiksi bensapumpun, ja näyttää kaivoksen 
pysähtyneen kellon. Näin voidaan korostaa muistoissa esiin 
tulleita elementtejä kaivospihalla. 

Näkymien avaaminen on keino tehostaa kehystämisen vai-
kutusta. Luonnontuhopuiston alueella sijainneen rautatien 
linja, on ”viilto”, jonka koon ja olemuksen havainnoiminen 
auttaa Raajärven kaivoksen toiminnan ja kaivostoiminnan 
laajemman kontekstin ymmärtämistä. Tämän vuoksi kon-
septisuunnitelma esittää ratalinjan raivaamista niin, että 
näkymä ratalinjasta saadaan heti saapuessa. Näkymä rau-
nioituvista lastauslaitureista ja ratalinjan päässä olevasta 
malmivaunusta toimii esittelynä Luonnontuhopuiston 
teemoista.
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Kuva 57 : Näkymäkaavio vanhalta ratalinjalta 
käytöstä poistuneen lastauslaiturin edestä.

Osallisuus: Rikastushiekkaan istutetaan 
haitta-aineita poistavia kasveja. 
Hoitamalla istutuksia kävijä voi osallistua 
huolenpitoon luonnosta.

Kehystäminen:  Näkymien (A) ja reitin 
suunnittelun kautta (B) 

Konkreettiset vihjeet:  Ratalinjan 
päähän sijoitettava malmivaunu auttaa 
hahmottamaan ”viillon” tarkoituksen

Symboliset vihjeet: Istutusaltaiden 
rikastushiekka tuodaan muilta 
kaivoksilta. Se kiinnittää 
Luonnontuhopuiston laajempaan 
kontekstiin.

A Ratalinjan näkymän avaaminen nuorta 
puustoa raivaamalla.

B Kävijä poistuu puistosta samaa reittiä 
kuin malmijunat: raiteita pitkin.
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Konkreettiset ja symboliset vihjeet 
menneisyydestä 
Konkreettisten ja symbolisten vihjeiden kautta kävijälle 
halutaan välittää merkityksiä, joita maisemaa katselemassa 
ei välttämättä huomaa; Alueen maaperän olemusta, kadon-
neita rakenteita, rautamagnetiittia, lajiston muutoksia, 
ihmisten muistoja. 

Konkreettiset vihjeet ovat materiaalisia tai muodolli-
sia vihjeitä menneisyydestä. Ne voivat olla rekonstrukti-
oita menneistä rakenteista tai esille asetettu historiallinen 
artefakti. Konkreettisena vihjeenä interventio kertoo viestin, 
joka helpottaa hahmottamaan kokonaisuutta.

Symbolisten vihjeiden avulla voidaan tuoda esiin merki-
tyksiä, jotka eivät ole materiaalisesti saavutettavissa. Ne 
voivat liittyä kaivostoiminnan laaja-alaisiin vaikutuksiin, 
jotka eivät näy kyseisellä alueella tai ihmisten ja yhteisö-
jen muistoihin. Symbolinen vihje voi lähestyä kirjallista tai 
kuvallista kerrontaa, ollen tilallisen intervention ja opasteen 
välimuoto. Symbolisena vihjeenä interventio kertoo muusta, 
kuin esineen käytännöllisestä arvosta. 

Materiaalisten vihjeiden tulisi olla siinä määrin selkeitä, että 
kävijä pystyy tulkitsemaan niiden olevan osa Luonnontuho-
puisto- teosta. Tulkintaa voidaan edistää esimerkiksi mate-
riaalivalinnoilla, jotka erottuvat alueen olemassa olevasta 
rakennuskannasta. 

Kadonneiden rakenteiden hahmottamiseksi korostetaan 
ratalinjaa ja kadonneita malmin varastointikasoja konk-
reettisin vihjein. Koska kiskot on purettu, konseptisuunni-
telmassa esitetään, että linjan päätteeseen sijoitetaan vanha 
malmivaunu. Se on sekä konkreettinen artefakti mennei-
syydestä että ratalinjan pituuden hahmottamista selkiyt-
tävä interventio. Varastointikasojen muoto voidaan merkitä 
maahan esimerkiksi istutusten avulla. Vanhojen kasojen 
paikalle voidaan myös sijoittaa uusia varastointipaikkoja 
esimerkiksi biohiilelle. Alueelta löytyneitä, malmin etsin-
nässä käytettyjä, kairasydämiä voidaan sijoittaa esille kai-
vospihalle konkreettisena viittauksena maiseman historiaan. 

Lisäksi niillä on pedagoginen merkitys kivilajeja esittele-
vinä esineinä.

Kävijälle esitetään myös konkreettisia vihjeitä malmin murs-
kautumisesta kiviaineksen eri raekokojen kautta. Elementit 
lohkareista soraan ja hienompaan kivimurskaan seuraavat 
siirtymiä kaivospihalla antaen vihjeitä siitä, missä muodossa 
malmi on liikkunut kussakin paikassa. Pienin ”raekoko” on 
rikastushiekasta jauhettava pigmentti, jota voidaan käyttää 
esimerkiksi keramiikan lasitteissa.

Rikastushiekan jauhaminen kertoo kaivosprosessista: 
malmin jauhautumisesta rikasteeksi. Se on kuitenkin ennen 
kaikkea symboli rikasteelle, joka alueelta on viety pois. 
Jäljelle on jäänyt prosessin arvoton sivutuote.

Konseptisuunnitelmassa esitetyin keinoin kävijää autetaan 
ymmärtämään maiseman menneisyyttä ennen kaivostoi-
mintaa. Se on haastavaa, sillä kaivostoiminnan vaikutukset 
ovat lähes kaikkialla peittäneet menneisyyden jäljet alleen. 
Rikastushiekkapatjan paksuuden havainnollistamiseksi 
Haarautuvien polkujen puutarhaan sijoitetaan opasteen 
kaltaisia symbolisia vihjeitä paikan entisestä topografiasta. 
Ne voivat olla esimerkiksi tolppia, laattoja tai kaiverruksia 
pitkospuissa, jotka kertovat kullakin kohtaa rikastushiek-
kaläjityksen syvyyden. Menneisyyden lajistoon liittyviä 
vihjeitä voidaan lisätä kaivertamalla.  Samanlaisia vihjeitä 
käytetään myös kaivospihan alueella, missä maamassoja on 
myös siirrelty. 

Symbolisten vihjeiden avulla voidaan välittää myös merki-
tyksiä materiaalisesti täysin kadonneesta menneisyydestä. 
Esihistoriallisen ajan pyyntikansojen uskomuksista voidaan 
ammentaa interventioihin, kuten runokaiverruksiin, veistok-
siin tai seinämaalauksiin.

Symbolisia vihjeitä esitetään konseptisuunnitelmassa sijoi-
tettavaksi erityisesti olemassa oleviin rakenteisiin kaivos-
pihalla. Lisäksi niitä voidaan sijoittaa esimerkiksi leväh-
dyspaikkojen yhteyteen. Olemassa olevien rakenteiden 
hyödyntäminen tukee materiaaliviisasta ja hienovaraista 
kerrontaa.

Kuva 58 : Kaavio konkreettisista ja symbolisista 
vihjeistä kerronnan keinoina. Konkreettiset vihjeet voivat 
olla (1) esineitä tai rekonstruktioita tai (2) materiaaliin ja 
muotokieleen liittyviä vihjeitä. Symboliset vihjeet voivat 
olla (3) kuvallisia tai kirjallisia vihjeitä tai esineitä. Niiden 
viesti ei liity artefaktin käytännölliseen arvoon.

1.

2.

3.
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Kuva 59 : Näkymäkaavio kaivospihalta.

Konkreettiset vihjeet: Muotojen kautta 
viitataan menneisyyteen sijoittamalla biohiilikasa 
malmivaraston kohdalle (A) ja tuomalla istutuksilla 
esiin rikastekasojen sijainnit (B).

Osallisuus: Biohiilen poltto, maan 
parannus ja fytoremediaatioistusten hoito 
mahdollistavat osallistumisen huolenpitoon.

Kehystäminen: Levähdyspaikat sijoitetaan 
siten, että kaivospihan ketokasvillisuutta (C) 
voi tarkastella läheltä. Säilyneitä rakenteita (G) 
korostetaan raivaamalla nuorta puustoa niiden 
ympäriltä.

Symboliset vihjeet: Kaivospihan rakenteet, kuten 
rikastamon rumpukuivain (F) ja lohkaremurksain 
(H) mahdollistavat seiniin tai muille pinnoille 
toteutettavia interventioita, jotka kertovat tarinoita 
menneisyydestä.

C Ketokasvillisuus 
kaivospihalla saa 
kehittyä ilman häiriötä.

E Kairasydän asetetaan 
esille niin, että se 
huomataan saapuessa 
alueelle.

F Rumpukuivain H LohkaremurskainA Biohiilen varastointiB Fytoremediaatio- 
istutukset, kuten pajut, 
rikastamon edustalla 

D Hihnakuljettimen 
suuaukko ja rikastushalli

G Hihnakuljettimen 
suuaukko ja kuljetinta 
kannatelleet tolpat

Konkreettiset vihjeet: Rikastamon rakennus 
puretaan osittain. Avaamalla rakennuksen sisätilat 
nähtäville voidaan esitellä rikastusprosessia 
tarkemmin (D). Kairasydämien (E) asettaminen 
esille on konkreettinen vihje kaivosprosessista.
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Osallisuus ja moniaistisuus
Ihmisen osallisuus on merkittävä teema Luonnontuhopuis-
ton suunnittelussa. Kävijälle tarjotaan myös rooli maiseman 
huolenpidossa. Osallistaminen voi syventää kokemusta 
paikasta ja sitouttaa kävijöitä uudenlaiseen luontosuhteeseen. 

Puiston draaman kaaressa osallisuus huolenpitoon tarjotaan 
viimeisessä vaiheessa, jolloin kävijä on hahmottanut 
ihmisen roolin osana jälkiteollista maisemaa. Tulevaisuuden 
ja uuden luontosuhteen korostaminen tapahtuu jätealtailta 
takaisin palattaessa ja kaivospihalla. 

Konseptisuunnitelmassa osallistavat interventiot sijoit-
tuvat pääasiassa kaivospihalle. Lisäksi vanhan kaatopai-
kan alueelle sijoittuu fytoremediaation keinoin tapahtuvaa 
maaperän haitta-aineiden poistoa. Siellä kävijä voi esimer-
kiksi osallistua biohiilen levittämiseen, kasvillisuuden rai-
vaamiseen tai niittoon. Kaivospihalla kävijällä on mahdol-
lisuus osallistua myös esimerkiksi biohiilen valmistukseen. 

Luonnonhoidon lisäksi interventiot voivat sisältää muita 
osallisuuden muotoja. Tarkoitus on, että kokemus Luonnon-
tuhopuistosta on mahdollisimman moniaistinen. Näköaistin 
vallitsevaa asemaa havainnoinnissa pyritään murtamaan 
interventioissa.

Luonnontuhopuiston kokemuksesta tehdään mahdollisim-
man moniaistinen ja kävijä joutuu ”alistamaan” kehonsa 
Luonnontuhopuiston vaikutuksille. Tämä tulee ilmi esimer-
kiksi kosketuksen ja hajuaistin hyödyntämisenä interven-
tioissa. Pedagogisen kerronnan kannalta kosketus voi auttaa 
käsittämään esimerkiksi geologista monimuotoisuutta. 
Sivukivikasat tarjoavat kokoelman kivilajeista, jotka ovat 
peräisin syvältä kallioperästä. Jäkäläpuutarhassa kävijää 
kannustetaan esimerkiksi tarkastelemaan kiviä lähemmin ja 
koskettamaan niitä.

Kuva 60 : Gilles Clémentin Kolmannen luonnon 
puutarhassa maksaruohoistutukset kasvavat suljetun 
tukikohdan betonirakenteissa. Samankaltaisilla istutuksilla 
voitaisiin korostaa Luonnontuhopuistossa esimerkiksi vanhaa 
rumpukuivainta, Nymphaeumia.

Kuva 61 : Yksinkertaisimmillaan muoto hahmottuu materiaalia 
lajittelemalla. Kuvassa Richard Longin teos Touareg Circle, The 
Sahara vuodelta 1988.  

Kuva 62 : Vogt maisema-arkkitehtien Novartiksen kampukselle 
suunnittelema puisto, jossa reitti on rakennettu kiviä lajittelemalla.



Kuva 63 : Näkymäkaavio Jäkäläpuutarhasta pohjoisen 
sivukiviläjityksen päältä.

Kehystäminen: Levähdyspaikat kannustavat 
pysähtymään ja tutkimaan sivukivikasoille 
syntynyttä uutta luontoa. 

Kehystäminen: Sivukiviläjityksen päältä 
avautuu näkymät ympäröivään maisemaan. 
Näköalapaikalta voi hahmottaa myös 
kaivospihan kokonaisuutena.

Osallisuus ja moniaistisuus: Kivilatomukset 
kannustavat koskettamaan erilaisia kivilajeja ja 
havainnoimaan niiden monimuotoisuutta.
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kokonaisuutena kuin kaivosprosessin kaikkien yksityiskoh-
tien esiin tuominen prosessin merkitsemässä järjestyksessä.

Maiseman menneisyyden tulkinta korostuu puistoon saavut-
taessa kaivospihan alueella ja jätealtailla. Luonnontuhopuis-
ton draaman kaaressa alussa esitellään konteksti ja ongelma: 
jälkiteollinen maisema ja teollisuuden vaikutukset ympä-
ristölle. Haarautuvien polkujen puutarhalla on tarinallinen 
merkitys vastuksena, jota kävijä kokee matkalla kohti tasa-
painoisempaa luontosuhdetta. Uuden luonnon äärelle saapu-
minen ja rauhoittuminen on merkittävä kokemus haastavan 
matkan päätteeksi. Jätealtaiden kosteikkolammelle sijoi-
tettava interventio on kokemuksellinen kohokohta, jonka 
jälkeen kaivospihalle palattaessa korostuvat tulevaisuus ja 
huolenpidon merkitys. 

Riskinä interventioiden toteutuksessa on, että kävijä ei 
hahmota vihjeistä kuuluvatko ne osaksi Luonnontuhopuis-
ton teemojen taiteellista tulkintaa vai ovatko ne konkreetti-
sia vihjeitä alueen historiasta. 

Puiston muiden teemojen käsittelyssä voidaan kunnioit-
taa historiallisen tason kerrontaa. Esimerkiksi Kuoleman 
puutarhan istutusten säntillisyys korostaa muodollaan rata-
linjan suoraviivaisuutta. Interventioon liittyvät fytoreme-
diaatioistutukset muiden kaivosten rikastushiekassa koros-
tavat myös ratalinjan merkitystä Misi-Raa’an yhteytenä 
muuhun maailmaan. 

Symbolinen ja konkreettinen taso sekoittuvat Luonnontu-
hopuiston monissa interventioissa. Symbolisten ja konk-
reettisten vihjeiden suunnittelussa voidaan nähdä riskinä 
niiden sekoittuminen toisiinsa tai alueen olemassa oleviin 
rakenteisiin. Artefakteihin liittyvät symboliset vihjeet men-
neisyydestä sulautuvat herkemmin yhteen puiston muiden 
teemojen kerronnan kanssa. Se, onko sekoittuminen Luon-
nontuhopuiston näkökulmasta haitallista, jäi keskusteluista 
huolimatta vielä avoimeksi kysymykseksi. Kerronnan 
keinojen suhde siihen mitä halutaan kertoa, voidaan tuoda 

Luonnontuhopuistossa alueen teollista historiaa ja sen ympä-
ristövaikutuksia tuodaan esiin jälkiteollisessa maisemassa. 
Historiallinen näkökulma on kokonaisuudessa tärkeä, sillä 
menneisyyden jälkiin kiteytyy kaivosteollisuuden vaiku-
tukset muulle luonnolle. Tässä luvussa reflektoidaan sitä, 
kuinka Luonnontuhopuiston suunnitelma havainnollistaa 
menneisyyttä kävijälle. Työryhmän yhdessä laatima Luon-
nontuhopuiston suunnitelman luonnos (Kuva 65 ja liite 1, 
tekijän piirtämä) perustuu 6.-7.4.2021 järjestetyn suunnitte-
lutyöpajan tuloksiin ja on esitetty sivuilla 78–79 sekä liit-
teessä 1.

Konseptisuunnitelman rooli
Maisemahistoriaa havainnollistetaan kävijälle konsepti-
suunnitelmassa esitetyllä keinovalikoimalla. Luonnon-
tuhopuiston suunnitelmassa maisemahistoriallisen tason 
havainnollistaminen tulee esiin reitin linjauksessa ja inter-
ventioiden sijainneissa. Lähes kaikissa interventioissa on 
useampia kerronnan tasoja, joista osa keskittyy mennei-
syyden havainnollistamiseen. Suunnitelman luonnoksessa 
(kuva x) on korostettu ne interventiot, jotka olennaisesti 
liittyvät maisemahistorialliseen tason havainnollistamiseen. 

Luonnontuhopuiston teemat ovat paikan historian ja ympä-
ristövaikutusten esittelyä laajempia. Raajärven lakkautetusta 
kaivoksesta luodaan Luonnontuhopuistona symboli, joka 
edustaa kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia laajemmin. 
Tulevaisuuteen katsovana teoksena se esittää myös mahdol-
lisuuden tasapainoisempaan luontosuhteeseen yhteiskunnan 
ja yksilön tasoilla. Menneisyys ja tulevaisuus limittyvätkin 
Luonnontuhopuiston suunnittelussa kiinnostavalla tavalla.

Kompromisseja ja ehdotuksia
Kaivosteollisuuden prosessin ja ympäristövaikutusten esiin 
tuominen on yksi Luonnontuhopuiston kantavista teemoista. 
Teoksella on kuitenkin myös taiteellinen draaman kaari, 
minkä vuoksi pedagogisen kertovuuden ja taiteellisen ker-
tovuuden välillä on tehty joitain kompromisseja. Luon-
nontuhopuiston draaman kaari nähtiin merkittävämpänä 

esiin esimerkiksi koodijärjestelmällä. Järjestelmän laatimi-
nen vaatii tarkempaa suunnittelua. 

Tarkemman suunnittelun kohteita
Tarkempi suunnittelu tuo lisää mahdollisuuksia menneisyy-
den havainnollistamiseen yksittäisissä interventioissa. Mate-
riaalivalinnat, kasvillisuus, detaljit ja muotokieli vaikuttavat 
voimakkaasti paikan tunnelmaan. Lisäksi niitä voidaan 
käyttää huomion ohjaamiseen yksityiskohtiin, kuten las-
tauslaitureihin, hihnakuljettimia kannatelleisiin pylväisiin 
tai rakennuksissa olleiden koneiden sijainnin esittämiseen.

Jatkosuunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti 
historian aiempien vaiheiden esiin tuomiseen. Paikan tarinan 
syventämiseksi pyyntikulttuurien uskomuksia tai vihjeitä 
paikan merkityksestä heille voisi tuoda esiin interventioissa. 

Tarkempaa suunnittelua vaatii myös alueen hoito. Kuinka 
paljon hoitoa alueella sallitaan, kun hoitaminen on joka 
tapauksessa alueen raunioitumiseen kajoava teko? Toisaalta 
huolenpito on tärkeä teema puiston symboliikassa. Ihminen 
on osa kokonaisuutta, mutta vastavuoroisen huolenpidon 
nimissä kaivosteollisuuden haitallisista vaikutuksista pitäisi 
huolehtia. 

Paikallisten osallisuus on merkittävää hankkeen tulevai-
suuden kannalta. Tähän mennessä paikallisilla ei ole ollut 
mahdollisuutta vaikuttaa siihen, miten Luonnontuhopuiston 
suunnittelu etenee. Jatkosuunnittelussa on tarkoitus osal-
listaa paikallisia työpajojen kautta Kemijärvellä. Lisäksi 
tärkeimpiä toimijoita haastatellaan yksityiskohtaisemmin 
suunnittelun edetessä.

Riskinä on, että hankkeen näkökulma sivuuttaa paikalli-
set.  Luonnontuhopuiston tavoittelema yhteisö on paljon 
laajempi, kuin paikalliset misiläiset. Raajärven kaivoksen 
entiset työntekijät muodostavat yhteisön laajemman kohde-
ryhmän sisällä. Heidän kokemuksensa saattaa olla ristirii-
dassa puiston lähtökohtien kanssa.

Suunnittelun reflektointi
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Kuva 64 : Näkymäkaavio Haarautuvien polkujen puutarhasta jätealtailta.

Symboliset vihjeet: Keraamisten laattojen kaiverrukset 
(D) kertovat rikastushiekkapatjan paksuuden. Pigmentti 
lasiteessa symboloi rikastetta.

Kehystäminen: Reittilinjaus jätealtailla esittelee kävijälle 
jälkiteollista luontoa (B ja C) ja käyttöä (A). Eksymisen 
mahdollistavalla reitillä kävijä voi törmätä myös 
umpikujiin (F).

Kehystäminen: Pitkospuut (E) suojelevat herkkiä 
kasvustoja ja mahdollistavat niiden tarkastelyn 
lähempää.

B Porojen polut risteävät 
Haarautuvien polkujen 
puutarassa ihmisen reittien 
kanssa.

F Umpikujien kautta polku 
ohjaa kohti viimeistä 
kosteikkolampea.

C Sammal- ja heinäkasvustot 
rikastushiekkakentällä kertovat 
jälkiteollisesta luonnosta.

A Off-road ajajien 
renkaanjäljet kertovat 
jälkiteollisen ajan 
ihmiskäytöstä.

D Polku muodostuu 
keraamisista laatoista.

E Herkkiä kasvustoja 
suojataan pitkospuilla.
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Läntinen  Läntinen  
patopengerpatopenger

Kosteikkolampi

AvohakkuupuistoAvohakkuupuisto
• • LevähdyspaikkaLevähdyspaikka
• • Uusi luonto: kosteikkolajitUusi luonto: kosteikkolajit

• • metsäteollisuuden jäljetmetsäteollisuuden jäljet
• • metsäsukkessiometsäsukkessio

moottorikelkkareitti

moottorikelkkareitti

Olioiden parlamenttiOlioiden parlamentti

Sysimetsän paluupolkuSysimetsän paluupolku

TunneliTunneli

Vanha   Vanha   
kaatopaikkakaatopaikka

KannasKannas

TupasvillaniittyTupasvillaniitty

Levähdys-Levähdys-
paikkapaikka

• • palokannot ja hakkuumetsäpalokannot ja hakkuumetsä
• • kaivoksen suhde kaivoksen suhde 
ympäröivään luontoonympäröivään luontoon

paluupolkupaluupolku

kuiva kuiva 
rikastushiekkarikastushiekka

Raa’anoja

+191

+174
+192

+182,9

+183

+165

Kosteikon reunavyöhyke/
maatuva kosteikko

Metsä

Vesialue

Suo/soistuma

Keto

Fytoremediaatio- 
istutukset

Uudet rakenteet

Raunioituvat rakenteet

Polkurakenteet: pitkokset 
ja laatat

Olevat rakennukset 

Olevat tiet ja polut

Info: alueen kartta

Kompostoiva käymälä

Palokannot

Kiertosuunta alueella

ii

Kuva 65 : Luonnontuhopuiston 
suunnitelmaluonnos 1:4000 (liite 1). 
Kuvassa interventioiden alla on selostettu 
mahdollisuuksia niiden pedagogisesta 
sisällöstä. 

wcwc

1:4000

0 250m
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Eteläinen  Eteläinen  
patopengerpatopenger

KannasKannas

Levähdys-Levähdys-
paikkapaikka

kuiva kuiva 
rikastushiekkarikastushiekka

soran varastoin-soran varastoin-
tialuetialue

Avolouhosjärvi

SivukivikasaSivukivikasa

VesipaviljonkiVesipaviljonki

Haarautuvien polkujen Haarautuvien polkujen 
puutarhapuutarha

JäkäläpuutarhaJäkäläpuutarha NäköalatasanneNäköalatasanne

TemppeliTemppeli

RuusutarhaRuusutarha

Torni ja kuiluTorni ja kuilu

Ajan Ajan 
mittaritmittarit

biohiilibiohiili
pajutpajut

NymphaeumNymphaeum

Pysäköinti Pysäköinti 

Ravintola Wanha Ravintola Wanha 
MainariMainari

Raajärven kyläRaajärven kylä

Viimeinen  Viimeinen  
malmivaunumalmivaunu

PorttiPortti

OpasteOpaste

lastauslaituri
lastauslaituri

ratalinja
ratalinja

lastaus-
lastaus-laiturilaituri

Toimiston rauniotToimiston rauniot

SaapuminenSaapuminen

Rikastamon rauniotRikastamon rauniot

oleva laiturioleva laituri

portaatportaat
portaatportaat

Kuoleman puutarhaKuoleman puutarha

Kaivospiha
Kaivospiha

Kaivostie
Kaivostie

Raajärventie
Raajärventie

Koukkulantie
Koukkulantie

Pajan alue
Pajan alue

TiheikköTiheikkö

• • rikastushiekan paksuus ja rikastushiekan paksuus ja 
läjityksen laajuusläjityksen laajuus
• • uusi luonto: sammalkasvustot ja uusi luonto: sammalkasvustot ja 
metsälajien paluumetsälajien paluu
• • alueen uusien käyttäjien jäljetalueen uusien käyttäjien jäljet

• • rikastusprosessin tarkempi esittelyrikastusprosessin tarkempi esittely
• • rikasteen varastointi ja  maaperävai-rikasteen varastointi ja  maaperävai-
kutuksetkutukset
• • kävijän osallisuus huolenpitoonkävijän osallisuus huolenpitoon
• • uusi luonto: maaperää hoitavat uusi luonto: maaperää hoitavat 
istutukset, kuten pajutistutukset, kuten pajut

• • ympäröivän maiseman ympäröivän maiseman 
hahmottaminenhahmottaminen
• • sivukivien monimuotoisuussivukivien monimuotoisuus
• • uusi luonto: sammalet ja uusi luonto: sammalet ja 
jäkälätjäkälät

• • kaivosprosessin hahmot-kaivosprosessin hahmot-
taminen kokonaisnäkymän taminen kokonaisnäkymän 
avullaavulla
• • sivukiven monimuotoisuussivukiven monimuotoisuus

• • viite rautatiestäviite rautatiestä
• • ratalinjan pituus ratalinjan pituus 

• • yhteys laajempaan kontekstiinyhteys laajempaan kontekstiin
• • poistuminen ratalinjaa pitkinpoistuminen ratalinjaa pitkin
• • mittajana kaivoksen syvyydellemittajana kaivoksen syvyydelle

• • syvyys ja louhoksen sädesyvyys ja louhoksen säde
• • uusi luonto: rinteiden uusi luonto: rinteiden 
metsät ja louhosjärvimetsät ja louhosjärvi

• • näkymä vanhan kaivostuvan näkymä vanhan kaivostuvan 
sisäänsisään
• • paikallisten myyttien ja tari-paikallisten myyttien ja tari-
noiden esiin tuominennoiden esiin tuominen
• • kairasydämien esittelykairasydämien esittely

paluupolku  paluupolku  
tiheikössätiheikössä

Levähdys-Levähdys-
paikkapaikka

UimarantaUimaranta

Raajärvi

+176

+217

+205

+218

+202

+216

+197,5

+179,2

wcwc

wcwc
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Take a stone in your hand and close your fist 
around it until it starts to beat, live, speak and 

move. 

Nils Aslak Valkepää (Áillohaš)
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Tämän työn taustalla on ajatus siitä, että kaivostoiminta luo 
haavan maisemaan. Se on lähtökohtaisesti maalle ja eko-
systeemeille traumatisoiva tapahtuma. Luonnontuhopuiston 
tavoitteena on käsitellä lakkautetun kaivoksen maisemaa 
sekä teollisuusperintönä että tahattomana perintönä. Tavoit-
teena on rakentaa yhteisön ja yksilöiden identiteettiä kohti 
tasapainoisempaa luontosuhdetta. 

Raajärven kaivoksen perintöön liittyy ristiriitaisuuksia, 
jotka kumpuavat toiminnan vaikutuksista muulle luonnolle. 
Luonnontuhopuisto on teos, joka luo Misi-Raa’an jälkite-
olliselle maisemalle uuden symboliarvon, merkityksen. Se 
toimii muistomerkkinä kaivostoiminnan ympäristövaiku-
tuksille myös laajemmassa kontekstissa. 

Muistelun kautta voidaan rakentaa identiteettiä, jossa kai-
vostoiminnan aiheuttama luonnontuho hyväksytään osana 
yhteistä menneisyyttä. Perinnön kautta rakennetaan ikään 
kuin käännekohta kollektiivisessa muistissa: Syyllisyyden 
tunnustamisen jälkeen yhteiskunnalla on mahdollisuus alkaa 
rakentaa toisenlaista luontosuhdetta. Luonnontuhopuistossa 
uutta luontosuhdetta rakennetaan osallistumalla huolenpi-
toon muusta elonkirjosta.

Maisemahistoriallinen selvitys osana 
kulttuuriperintöprosessia
Maisemahistorian tutkiminen edistää ymmärrystä ihmis-
toiminnan vaikutuksista maisemassa. Ympäristövaiku-
tusten esiin tuominen maisemahistoriaa havainnollista-
malla antaa perspektiiviä siihen, miten teollisuus vaikuttaa 
ympäristöömme. 

Misi-Raa’an maisemahistoriallinen selvitys on osa historian 
tuottamista ja tulkintaa. Historian tuottamiseen liittyy vastuu 
tuotetun tiedon luotettavuudesta ja tasavertaisuudesta. 
Tekijän vastuulle jää pohdittavaksi, ovatko käytetyt lähteet 
tarpeeksi monipuolisia ja luotettavia, onko paikallisia osal-
listettu prosessissa tarpeeksi ja kenen historiaa maisemahis-
toriallinen selvitys tuottaa.

Maisemahistorian tutkiminen on osa kulttuuriperintöp-
rosessia, jossa tuotettua tietoa voidaan käyttää perinnön 
institutionaaliseen määrittelyyn. Se, kenen näkökulmasta 
historiaa tuotetaan vaikuttaa siihen, kuka kokee omistajuutta 

kulttuuriperinnöstä. Paikallisten rooli osana kulttuuriperin-
töprosessia tulisi olla selvä ja merkittävä. 

Misi-Raa’an historiassa paikalliset ovat kohdanneet vallan-
käyttöä, joka on sivuuttanut heidän hallintansa alueisiin. 
Valtion asuttamispolitiikan ja metsä- ja kaivosyhtiöiden 
tiedetään vaikuttaneen alueen asukkaiden hallintaan omasta 
elinympäristöstään. Valtion varhainen asuttamispolitiikka 
sivuutti alkuperäisväestön oikeudet alueista. 1900-luvulta 
lähtien metsä- ja kaivosyhtiöt ovat sekä vaikuttaneet ympäris-
töön että väestön liikkeisiin. Raajärven kaivoksen toiminnan 
päättyminen oli merkittävä isku alueen elinvoimaisuudelle 
ja paikalliselle yhteisölle. Lopulta Luonnontuhopuistokin 
on muiden intresseistä syntynyt hanke, joka huonoimmassa 
tapauksessa vie paikallisilta omistajuuden kokemuksen 
omasta elinympäristöstään. Voidaan perustellusti kysyä, 
haluavatko misiläiset tulla muistetuksi taideteoksesta, joka 
esittelee yhteisölle tärkeän kaivoksen perintöä esimerkkinä 
kaivostoiminnan haitallisista ympäristövaikutuksia.

Luonnontuhopuisto-hankkeen eettisyyden kannalta pai-
kallisten toimijoiden osallistaminen sekä historian tuot-
tamisessa että suunnittelussa on välttämätöntä. Maise-
mahistoriallisessa selvityksessä osallistamiseen pyrittiin 
haastattelemalla paikallisia ja kaivoksen entisiä työnteki-
jöitä. Osallistamiseen pyritään hankkeessa lisäksi paikalli-
sille järjestettävien työpajojen ja haastattelujen kautta, sekä 
viranomaisyhteistyöllä. Parhaassa tapauksessa lakkautetun 
kaivoksen avaaminen kävijöille vahvistaa omistajuuden 
kokemusta. 

Maisemahistoriallisen selvityksen rooli 
suunnittelussa
Misi-Raa’an maisemahistoriallisella selvityksellä on tärkeä 
rooli Luonnontuhopuistohankkeessa, sillä suunnittelu edel-
lyttää paikan tarinan syvällistä tuntemista. Hankkeessa 
tähän mennessä tehdyt muut tutkimukset, luontokartoitus ja 
alueen maaperän geokemiallinen analyysi, kertovat luonnon 
prosesseista, joihin ihminen on toiminnallaan vaikuttanut. 
Maisemahistoriallinen selvitys on synteesi, joka yhdistää 
tätä tietoa alueen kulttuurihistoriallisiin vaiheisiin ja 
tulkitsee luonnon- ja kulttuuristen prosessien jälkiä maise-
massa. Tuntemalla maiseman tarina, suunnitelmaan voidaan 

perustellusti sisällyttää ympäristökasvatusta edistävä peda-
goginen ja historiallinen taso.

Maisemahistoriallisen selvityksen kautta tutkittiin ihmisen 
materiaalista perintöä maisemassa. Alueella ihmiselle mer-
kittäviksi luonnonresursseiksi muodostuivat riista ja kala, 
puutavara ja rautamagnetiitti. Kaikkia näitä hyödynnettiin jo 
varhaisissa pyyntikansojen yhteisöissä. Toiminnan materi-
aaliset jäljet ja ympäristövaikutukset ovat kuitenkin mitättö-
miä verrattuna 1800-luvun lopulta lähtien Pohjois-Suomen 
maisemaa muokanneeseen metsä- ja kaivosteollisuuteen. 

Raajärven kaivostoiminnan materiaalinen perintö on 
selkeästi havaittavissa Misi-Raa’an alueella. Siihen lukeutuu 
maa- ja kalliomassojen siirrot, muutokset maaperän kemial-
lisessa koostumuksessa, muutokset alueen kasvillisuudessa, 
vesiolosuhteissa ja lajistossa, sekä toiminnasta jäljelle 
jääneet rakenteet.

Misi-Raa’an maisemahistoriallisen selvityksen kiinnostava 
löydös on luonnon elpyminen kaivostoiminnan päätyttyä. 
Jälkiteolliseen maisemaan kuuluvat raunioituvat raken-
nukset ja elpyvä luonto. Kaivostoiminnan tahaton perintö 
on luonut uudenlaisia elinympäristöjä ihmiskäytön hiljen-
tyessä. Elpyminen ekosysteemien tuhosta on hidasta, mutta 
se on nähtävissä maaperältään kaikkein saastuneimmillakin 
alueilla. 

Johtopäätökset kerronnan keinoista ja 
suunnittelusta
Referenssikohteita analysoimalla työssä etsittiin mai-
sema-arkkitehtuurin keinoja välittää maiseman tarinaa. 
Löydetyt keinot ovat kehystäminen, konkreettiset ja sym-
boliset vihjeet menneisyydestä. Kehystäminen kerronnan 
keinona viittaa reitin, näkymien ja pysähdysten suunnitte-
lun siten, että ne tuovat esiin haluttuja elementtejä. Konk-
reettiset vihjeet voivat olla materiaalisia tai muodollisia 
viittauksia menneeseen tai tilallisia opasteen kaltaisia inter-
ventioita. Symbolinen vihje kertoo aineettomasta tai kau-
kaisesta menneisyydestä. Symbolisessa kerronnassa esine 
tai rakenne kertoo viestin, joka ei liity sen käytännölliseen 
olemukseen. Kerronnan keinojen haasteena on niiden moni-
puolisuus. Niitä tulisikin kenties käsitellä kategorioina, 
joihin kuuluu erilaisia maisema-arkkitehtuurin työkaluja. 

Johtopäätökset
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Luonnontuhopuiston konseptisuunnitelmassa tulee esiin 
kaikki tunnistetut kerronnan eri keinot ja monissa puiston 
interventioissa käytetään rinnakkain useita kerronnan 
keinoja.

Konseptisuunnitelmassa yhdistettiin maisemahistoriallisen 
selvityksen lopputulemana löydetyt menneisyyden jäljet 
ja niille soveltuvat kerronnan keinot. Luonnontuhopuis-
ton jatkosuunnittelussa on tärkeää määritellä suhde sen 
välillä, mitä kerrotaan ja miten kerrotaan. Kävijän tulkintaa 
helpottaa, mikäli interventioista voidaan erottaa mitkä 
liittyvät Luonnontuhopuisto-teoksen teemojen taiteelliseen 
tulkintaan ja mitkä havainnollistavat paikan teollisuusmen-
neisyyttä ja sen ympäristövaikutuksia. Kaiken ei myöskään 
tarvitse olla paikan päällä maisema-arkkitehtuurin keinoin 
kerrottuna. Käytettävissä ovat myös Luonnontuhopuisto-
hankkeen tuottamat julkaisut: kirja ja alueen esite.

Se, miten käsittelemme pilaantunutta maisemaa, kertoo 
yhteiskunnan kyvystä huomioida muuta elonkirjoa. 
Esimerkit uudenlaisista tavoista käsitellä saastuneita alueita 
ovat tärkeitä, jotta toimintamalleja voidaan muuttaa sekä 
yksilön että yhteiskunnan tasolla. Siinä maisema-arkkiteh-
tuuri voi tieteenaloja yhdistävänä ja soveltavana alana toimia  
tienraivaajana. Muutoksen lähtökohtana on ymmärrys siitä, 
miten nykyinen länsimainen elämäntapamme kuormittaa 
ympäristöä. Kaivostoiminnan vaikutusten ymmärtäminen 
on askel kohti tasapainoisempaa suhdetta maahan ja muuhun 
luontoon.

Työskentelyprosessin reflektointi
Teollisuusperinnön ja luontoarvojen välinen ristiriita on 
kiinnostanut minua mahdollisena diplomityön aiheena siitä 
lähtien, kun vietin vuoden Norjan Arkitektur- og design- 
høgskolessa. Siellä tuotantomaisemaa käsiteltiin useissa 
lopputöissä ja suunnittelukursseilla. Kaivosteollisuu-
den ympäristöt tulivat varteenotettavaksi aiheeksi mai-
semarakentamisen syventävän, Lisätty luonto, stu-
diokurssin myötä. Kurssin harjoitustyössä käsittelin 
Pyhäsalmen kaivoksen rikastushiekka-altaiden jälkihoi-
toa. Patrik Söderlund ja Visa Suonpää luennoivat samalla 
kurssilla Luonnontuhopuisto-hankkeestaan. 

Diplomityön kohdealuetta pohtiessani perehdyin Ympäris-
töministeriön suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealuei-
den kartoitushankkeeseen. Raportissa esitellään hylättyjä 
kaivosalueita, joihin liittyy merkittäviä ympäristöriskejä. 
Raajärven lakkautettu kaivos on yksi tutkituista kohteista. 
Syksyllä 2020 sain kuulla, että IC-98 taiteilijaryhmä oli 
kiinnostunut maisema-arkkitehtuurin diplomityöstä osana 
Luonnontuhopuiston taustatutkimusta ja suunnittelua. 
Luonnontuhopuiston suunnittelutyöryhmä laajeni käsittä-
mään Patrik Söderlundin, Visa Suonpään ja Maiju Suomen 
lisäksi Kathleen Diemén ja itseni.

Luonnontuhopuistohankkeen intresseissä oli kohdealueen 
maiseman ominaispiirteiden analysointi ja maisemahis-
torian selvittäminen. Lisäksi panostani tarvittiin puiston 
suunnitelman edistämisessä. Diplomityön rajaus vaati  silti 
paljon työtä, sillä sain hankkeen puolest vapaat kädet työni 
tarkemman rajauksen ja tutkimuskysymyksien laatimiseen. 
Teollisuusperinnön ja luonnon suhteessa mielestäni merkit-
tävää oli jälkiteollisen maiseman käsite, jonka tutkimiseen 
myös valvojani ohjasi. Jälkiteollisen maiseman käsittely 
kertoo muun muassa suhtautumisesta ihmisenvaikutteisiin 
biotooppeihin. Tahaton ja ristiriitainen perintö tulivat osaksi 
teoreettista viitekehystä kulttuuriantropologisesta ja arkeo-
logisesta tutkimuksesta. 

Jussi Kinnusen ja Jyrki Lehtisen suorittamien maastotutki-
musten tuloksista oli valtavasti hyötyä maisemahistorialli-
sen selvityksen teossa. He esittelivät ja avasivat tuloksiaan 

koko työryhmälle syksyn 2020 aikana järjestetyissä kokouk-
sissa. Maastokäynti lokakuussa antoi pohjan alueen syväl-
lisemmälle tarkastelulle. Merkittävä osa maisemahisto-
riallista selvitystä olivat myös asukkaiden ja kaivoksen 
entisten työntekijöiden haastattelut helmi-ja maaliskuussa 
2021. Työn edetessä maisemahistoriallinen selvitys kasvoi 
merkityksellisemmäksi osaksi kokonaisuutta. Samalla pro-
duktio-osan tavoite liikkui suunnitelman esittämisestä kohti 
selvityksen johtopäätöksien hyödyntämistä kevyemmässä 
konseptisuunnitelmassa.

Luonnontuhopuistohankkeen lähtötietojen keräystä voisi 
kuvailla ensyklopedisena maantieteellisenä tiedonhankin-
taprosessina, jossa perehdyttiin lähteisiin hyvin laajasti. 
Selvitysten lähtökohta oli, että kaikki mahdollinen tieto 
alueesta on arvokasta. Perinpohjaisten selvitysten vuoksi 
siirtyminen tutkimuksesta suunnitteluvaiheeseen oli hidasta. 
Myöhemmin ymmärsin, että tämänkaltaisessa työskente-
lyssä suunnittelu ja tutkimus voivat edetä rinnakkain.

Työtä tehdessä on korostunut suunnittelijan, taiteilijan 
ja tutkijan erilaiset työskentelytavat ja keinot käsitellä 
kohdetta. Maisema-arkkitehtina minulle korostui alan gene-
ralistinen ja käytännönläheinen luonne. Maisemahistorialli-
nen selvitys tähtää ennemmin historian yleispiirteiseen hah-
mottamiseen, kuin yhden teeman syvälliseen tutkimiseen. 
Karttojen ja kaavioiden avulla halusin nimenomaan yksin-
kertaistaa monimutkaisen kohdealueen piirteitä, jotta konk-
reettisen ehdotuksen tekeminen olisi mahdollista. Tutkijan 
metodit ovat erilaiset ja yleistämistä vältetään ilman perin-
pohjaisia todisteita. IC-98:n taiteelliselle työskentelylle 
tuntui olevan ominaista käsitteellisyys ja kiinnostus näen-
näisesti sattumanvaraisiin yksityiskohtiin.

Puistosuunnitelmaa työstettiin yhteisissä työpajoissa 
Turussa 22.-24.2.2021 ja 6.-7.4.2021. Ensimmäisessä työ-
pajassa esittelin diplomityön maisemahistoriallisen selvi-
tyksen luonnoksen. Pienoismallin avulla työstettiin tuolloin 
luonnossuunnitelma, jota tarkennettiin seuraavassa työpa-
jassa. Reitin pääpiirteittäinen linjaus lukittiin ja interventioi-
den sijainteja tarkennettiin toisessa työpajassa. Työpajoissa 
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käytyjen keskustelujen ja dokumentaation pohjalta laadin 
luonnoksen Luonnontuhopuiston suunnitelmasta. 

Oman diplomityöni kannalta haastavinta oli rajata itsenäisen 
suunnittelun osuus. Yhteissuunnittelun keinoin etenevässä 
prosessissa tuntui vaikealta määrittää tekijyyttä. Eritelläk-
seni omaa osuuttani hankkeessa, päätin reflektoida Luon-
nontuhopuiston historiallista ja pedagogista kertovuutta 
työn viimeisessä osassa. Näin pystyin esittämään konsep-
tisuunnitelman ja maisemahistoriallisen selvityksen merki-
tystä suunnitteluprosessissa.

Luonnontuhopuiston suunnitelmasta on vaikeaa tai mah-
dotonta eritellä jokaisen tekijän vaikutusta. Suunnitelma ei 
olisi samanlainen, mikäli työryhmän jäseniä olisi vaihdettu. 
Diplomityön kautta roolikseni muodostui maisemahistorian 
esiin tuominen. Vaikka maisemahistoriallisen selvityksen 
merkitys suunnittelussa on huomattava, olisi minun ollut 
hyödyllistä työryhmässä tuoda hanakammin ja aikaisemmin 
esiin omaa työtäni. Työpajoissa keskityttiin luonnollisesti 
suunnitelman edistämiseen, joten maisemahistoriallisen sel-
vityksen esittely jäi ohueksi. Sain kuitenkin prosessin aikana 
riittävästi palautetta myös hankkeen taiteellisilta johtajilta.

Haasteita työskentelyyn toi pandemiatilanteesta seurannut 
etätyöskentely. Tapaamisia, joissa olisi kasvokkain spontaa-
nisti voinut kysyä tai ehdottaa asioita, oli vähän.Videopuhe-
lun välityksellä käytävä keskustelu ei ollut yhtä innostavaa 
kuin kasvotusten, eikä kenties huomioinut kaikkia osallistu-
jia aina tasapuolisesti. Suunnittelu videopuhelun kautta oli 
vielä hankalampaa. Miro-board toi pientä helpotusta, sillä 
sitä pystyi kätevästi käyttää samanaikaisesti eri paikoista. 
Suunnittelu edistyi huomattavasti paremmin työpajoissa, 
joissa pienoismalli toimi hyvin apuvälineenä. 

Luonnontuhopuiston suunnittelu jatkuu loppukevään ja 
kesän 2021 aikana. Myös puistoon liittyvät taustatutki-
mukset jatkuvat muun muassa hiiltyneiden palokantojen 
dendrokronologisen iänmäärityksen kautta.

Prosessi on ollut erittäin antoisa ja opettavainen. Asian-
tunteva työryhmä antoi aiheen tarkastelulle paremmat läh-
tökohdat kuin yksin työskentely. Olen kiitollinen, että sain 
mahdollisuuden tehdä lopputyöni aiheesta, joka on sekä 

kiinnostava että alan kannalta merkityksellinen. Kiitos 
Patrik ja Visa luottamuksesta, joka mahdollisti tämän työn 
tekemisen. Kiitos Ranja työn luotsauksesta ja hyvistä kom-
menteista sekä Maiju ja Matleena kannustavasta ohjauksesta 
matkan varrella.



Johtopäätökset

84

Kuva 66 : Kaivoksen pienoismallin toinen osa cnc-jyrsimen 
työstettävänä. Koneiden käytössä auttoi taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulun työpajojen henkilökunta.
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Kuva 67 : Maastokäynti suksilla maaliskuussa 2021.
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noiden esiin tuominennoiden esiin tuominen
• • kairasydämien esittelykairasydämien esittely

paluupolku  paluupolku  
tiheikössätiheikössä

Levähdys-Levähdys-
paikkapaikka

UimarantaUimaranta

Raajärvi

+176

+217

+205

+218

+202

+216

+197,5

+179,2

wcwc

wcwc
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