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Tiivistelmä 
Diplomityö käsittelee käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen ominaisuuksia ja niiden hyödyntämistä 
maisema-arkkitehtuurissa. Se osoittaa miten näiden ympäristöjen ominaisuuksien tunnistaminen ja tutkiminen 
voi olla keino ympäristöystävällisempään maisema-arkkitehtuuriin. Työ tarjoaa vastauksia länsimaisen teol-
listumisen murrosten myötä tyhjilleen jääneiden rakennuksien ja rakenteiden uusikäyttöön maisema-arkkiteh-
tuurissa niiden purkamisen sijaan. 
 
Työssä keskitytään 1960-luvulla alkaneen deindustrialisaation myötä käytöstä poistuneiden teollisuuympäris-
töjen historiaan, itsestään kehittyneeseen kaupunkikulttuuriin, kaupunkiekologiaan sekä niiden sisältämien 
rakennusten ja rakenteiden raunioitumisprosessiin. Työ esittelee, minkälaista maisema-arkkitehtuuria näille 
ympäristöille on suunniteltu painottuen niiden suunnittelun taustalla vaikuttaneisiin suunnitteluparadigmoihin.  
 
Työ koostuu kolmesta osasta. Työn osat järjestyvät kronologisesti maisema-arkkitehti Ellen Braaen kehittä-
män muodonmuutosparadigman mukaan. Kokonaisuutena työ osoittaa, millä tavalla käytöstä poistuneita te-
ollisuusympäristöjä voidaan suunnitella maisema-arkkitehtuurissa, jotta niiden alkuperäinen vaikuttavuus voi-
taisiin säilyttää. Ensimmäisessä osassa tutkitaan, mitä ominaisuuksia näiltä alueilta enimmäkseen löytyy. 
Ominaisuudet esitellään ensin taostottavan teorian pohjalta, jonka jälkeen niitä sovelletaan työn suunnittelu-
alueella Espoossa sijaitsevaan, käytöstä poistuneeseen, Oy AGA Ab:n tehdasalueeseen. Työn toisessa 
osassa rakennetaan rauniopuistojen historian ja restauroinnin avulla käsitys siitä, mitä käytöstä poistuneille 
teollisuusympäristöille on tehty maisema-arkkitehtuurin avulla. Tämän lisäksi toisessa osassa esitellään tar-
kemmin viime vuosikymmenien maisema-arkkitehtuurin esimerkkien avulla, miten Braaen muodonmuutospa-
radigma soveltuu käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen uudelleen suunnitteluun. Työn kolmannessa 
osassa sovelletaan kahden ensimmäisen osan löydöksiä Karanpuiston ideasuunnitelman avulla. Puistosuun-
nitelma perustuu sen nykyisiin, ajan kulun avulla, toimiviin prosesseihin, kuten sukkessioon, hallittuun rauni-
oitumisprosessiin ja itsestään kehittyvään kaupunkikulttuuriin. 
 
Käytöstä poistuvat teollisuusympäristöt ovat kaupunkikehitykselle suuri potentiaali, mutta niiden ominaisuudet 
nähdään haastavina, minkä myötä alueita puretaan unohtaen niiden historialliset, ekologiset, kaupunkikult-
tuurilliset ja prosessikeskeiset ominaisuudet. Tämä työ tarjoaa Suomen maisema-arkkitehtuurille uudenlaisen 
lähestymistavan, jonka avulla voidaan säilyttää vaaralliseksikin koetut ympäristöt. Tämä lähestymistapa pe-
rustuu olemassa olevaan teollisuusympäristöön ja sen prosessien ymmärtämiseen. Toimiakseen se vaatii 
maisema-arkkitehdilta tutkivaa työtä käytöstä poistuneesta teollisuusympäristöstä sen ominaisuuksien ym-
märtämiseksi. Näiden ominaisuuksien hyödyntäminen maisema-arkkitehtuurissa vaatii suunnittelijalta pitkä-
aikaista sitoutumista alueeseen, jotta lopputulos nähtäisiin, jos sellaista edes on.  
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Abstract 
This master’s thesis deals with the qualities of inactive industrial environments and their utilisation in land-
scape architecture. It shows how identifying and exploring the qualities of these environments can be a means 
to more environmentally friendly landscape architecture. The thesis provides landscape architectural answers 
to the re-use buildings and structures that left empty by the transformations of Western World’s industrializa-
tion instead of their demolition. 
 
The thesis focuses on the inactive industrial environments’ history, which began with the deindustrialisation 
in the 1960s, self-developed urban culture, urban ecology and the process of the destruction of the buildings 
and structures they contain. The thesis presents what kind of landscape architecture has been designed for 
these environments, focusing on the design paradigms that influenced these design projects. 
 
The thesis consists of three parts. The parts of the work are arranged chronologically according to the trans-
formation paradigm by landscape architect Ellen Braae. As a whole, the thesis shows how inactive industrial 
environments can be designed in landscape architecture to maintain their original ruinous atmosphere. The 
first part examines what qualities are most often found in these areas. The qualities are first presented on the 
basis of a background theory, after which they are applied to the inactive Oy AGA Ab factory area which 
located in design area of the thesis in Espoo. In the second part of the thesis, the history and restoration of 
ruined parks is presented to increase an understanding of what has been done to inactive industrial environ-
ments in generally with the help of landscape architecture. In addition, the second part presents in more detail, 
using examples of landscape architecture in recent decades, how the Braaes transformation paradigm applies 
to the reuse of inactive industrial environments. In the third part of the thesis, the findings of the first two parts 
are applied with the Karanpuisto idea plan. The park plan is based on its current, time-passing processes, 
such as succession, the controlled ruining process of structures, and the self-developed urban culture. 
 
Inactive industrial environments have great potential for urban development, but their qualities are seen as 
challenging, leading often to the total demolition of areas, forgetting their historical, ecological, urban cultural 
and process-oriented qualities. This work offers a new approach to Finnish landscape architecture, which can 
be used to preserve environments that are perceived as dangerous. This approach is based on the existing 
industrial environment and the understanding of its processes. In order to function, it requires a landscape 
architect to do exploratory work in the inactive industrial environment to understand its qualities. In landscape 
architecture it requires a long-term commitment from the designer to the area in order to see the end result, if 
there is any.  
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Minua kiehtoo luonnossa liikkuessani sen yllätyksellisyys 
ja sattumanvaraisuus. Kävellessäni kerran vanhassa met-
sässä myrskyn jälkeen havahduin siihen, kuinka erilaiselta 
tila tuntui suurten kuusien kaatumisen jälkeen. Mietin, miten 
jykevät puun rungot muodostuvat nyt hiljalleen lahopuuksi ja 
metsään vapautuneen valoaukon myötä myös erilaiset kas-
vilajit löytävät tiensä paikalle. Palasin metsään myöhemmin 
ja se näytti jälleen hyvin erilaiselta. Villiintynyttä vesakkoa 
katsoessani mietin, että tässä olisi keino, jota voisi jalostaa 
maisema-arkkitehtuurissa. Mielestäni luonto ei nimittäin ole 
vaan se tapahtuu, joten miksi emme antaisi maisema-arkki-
tehtuurinkin tapahtua? 

Kävin maisterivaiheessa kaksi studiokurssia, 
joiden avulla aloin ymmärtämään ajan voimaa maisema-ark-
kitehtuurissa. Ensimmäisessä käsittelin Hankoon sijoittuvia 
Neuvostoliiton vuokra-aikaisia sotarakenteita, joiden päälle 
oli kehittynyt itsestään luontoa, ja toisessa käsittelin Kumpu-
lanpuron saastuneisuuden esilletuomista maisema-arkkiteh-
tuurin keinoin. Tämän itsestään kehittyvän luonnon ja ihmi-
sen aiheuttaman ekokatastrofin havainnollistamisen lisäksi 
opintojen aikana kiinnostukseni historiaan, arkkitehtuuriin ja 
maisema-arkkitehtuurin teoriaan on kasvanut jatkuvasti. 

Staattisten kuvien kautta avautuva maailma ja 
siihen hyvin sopeutuvat, jo syntyhetkellä valmiit arkkitehtoni-
set suunnitelmat tai jo suuren puun kokoisiksi kasvaneiden 
taimien avulla tehtävät maisema-arkkitehtoniset suunnitel-
mat vastaavat hyvin nopeisiin ratkaisuihin painottuvaa kau-
punkikehitystä. Mielestäni ne tuottavat kuitenkin myös petty-
myksiä alussa tarkkaan määritellyn lopputuloksen ja siihen 
liittyvän virheherkkyyden takia. Kaupunkikehitystä pitäisi 
ajatella myös toisella tapaa. Minua kiehtoo materiaalien ja 
rakenteiden käsittelemättömyys, rehellinen rujous ja niiden 
todellinen luonne, joka hyväksyy patinan eli positiivisena 
pidetyn ajan jättämän jäljen. Jo lähtötilanteessa tiedostettu 

Esipuhe

sattumanvaraisuus ei tuota myöhemmin pettymystä vaan yl-
lätyksellisyyttä ja on tämän lisäksi usein huomattavasti kes-
tävämpää luonnon, materiaalien ja viihtyisyyden kannalta. 
 Yhtenä erityisenä mielenkiinnon kohteenani on ollut 
jo pidemmän aikaa käytöstä poistuneet teollisuusympäristöt 
ja muut katvealueet. Etenkin niiden rikas kaupunkiluonto 
ja yhtä lailla kaupunkikulttuuri on mielestäni aliarvostettua. 
Olen rullalautailun harrastamisen myötä tottunut käyttä-
mään kaupunkitilaa eri tavalla kuin sitä on tarkoitettu ja tein 
tästä aiheesta kandin työni. Joutomaiden käyttö on yleensä 
suunnitellusta tarkoituksesta poikkeavaa, sillä näillä alueilla 
ei yleensä ole käyttötarkoitusta. Tämä tarjoaa herkulliset 
olosuhteet matalan kynnyksen kaupunkikulttuurin kehittymi-
selle.
 Käytöstä poistuneita teollisuusympäristöjä syntyy 
lisää kiihtyvällä tahdilla, joten on mielestäni erityisen ajan-
kohtaista tarkastella niiden uusiokäyttöä. Olemme teollisuu-
den murrosten myötä ajautumassa tilanteeseen, jossa näitä 
alueita ja niiden sisältämiä rakennuksia ei pystytä kaikkia 
ottamaan kaupunkikehityksen näkökulmasta haltuun. Tällä 
hetkellä ajatellaankin, että jos rakennusta ei pureta, tulisi se 
saattaa asuttavaan muotoon. Tähän väliin kuitenkin asettuu 
rauniot ja mielestäni myös maisema-arkkitehtuuri.

Killingholma, Helsinki, 2020.
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kestävien rakenteiden mahdollisuuksia sovelletaan Espoon 
Keraan sijoittuvaan Karanpuiston suunnitelmaan. Kaikki 
suunnittelualueen olemassa olevat teollisuusrakenteet kes-
tävine teräsbetonirakenteineen on esitetty purettavaksi2. 
Tämän työn suunnitelma nojautuu suunnittelupaikan histo-
riallisten, ekologisten, kaupunkikulttuurillisten ja esteettisien 
ominaisuuksien lisäksi käynnissä oleviin luonnon prosessei-
hin, jonka myötä suunnittelupaikkaan ei esimerkiksi istuteta 
yhtään kasvia. Suunnitelma tehdään yhteistyössä kuluvan 
ajan ja paikalle itsestään kehittyvien luontaisten kasvilajien 
kanssa.

Globalisaation myötä teollisuusympäristöjä 
jää vauraissa länsimaissa tyhjilleen kiihtyvällä tahdilla tuo-
tannon siirtyessä halvempiin maihin. Näiden ympäristöjen 
kohtalo on jo miltei sinetöity purettavaksi ennen kuin ehdi-
tään miettiä muita ratkaisuja. Tällä hetkellä näiden alueiden 
uusiokäyttöä on lähinnä purkaminen ja uudelleen rakenta-
minen. 

Työn keskeiseen tarkasteluun asetetaan käy-
töstä poistuneet teollisuusympäristöt, mutta sen löydöksiä 
voi hyödyntää osittain myös muunlaisten tyhjilleen jäänei-
den alueiden maisema-arkkitehtonisissa suunnitelmissa 
niiden entisestä käyttötarkoituksesta riippumatta. Alueita 
jää tyhjilleen raunioitumaan lukuisten muidenkin eri syiden 
myötä, kuten esimerkiksi sodan ja pommituksen, tulipalon, 
luonnonkatastrofin, köyhyyden tai yksinkertaisesti hylkää-
misen myötä3,4. Käsillä olevan ekokatastrofin ja sen oireen, 
ilmastonmuutoksen, myötä alueita jää tyhjilleen, kun olo-
suhteet elämiseen käyvät liian haastaviksi.5 Toisaalta alueita 

2  Alueelle suunnitellaan asuinrakentamista, joka pohjautuu 
vanhan rakennuskannan totaaliseen purkamiseen. Katso alaluku 
1.3.
3  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 17.
4  Lind, 2012.
5  Kay ym. 2015. 

Tässä työssä tarkastellaan, miten käytöstä poistuneita teolli-
suusympäristöjä voidaan käyttää ja säilyttää maisema-arkki-
tehtuurin keinoin. Aihetta käydään läpi kirjallisuuden, fyysis-
ten havaintojen ja esimerkkikohteiden kautta. Työ esittelee 
käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen ominaisuuksia, 
uusiokäyttöä sekä historiaa maisema-arkkitehtuurin alalla.
 Tämä työ osoittaa käytöstä poistuneiden teolli-
suusympäristöjen omaehtoisesti muodostuneiden ominai-
suuksien maisema-arkkitehtonisia mahdollisuuksia ja po-
tentiaaleja. Se toimii myös oppaana ja esimerkkinä kaikille 
niille, joiden eteen tulee purettavaksi aiottu teollisuusym-
päristö. Ennen kuin jokin rakenne tai rakennus puretaan, 
voi maisema-arkkitehti arvottaa alueen muutkin kuin raken-
nustaiteelliset tai asuttamistarkoitusperälliset ominaisuudet, 
joiden myötä rakennus tavallisesti jätettäisiin purkamatta. 
Tämä työ tarjoaa historiallisten, ekologisten, kaupunkikult-
tuurillisten sekä esteettisten näkökantojen lisäksi inspiroi-
tumisen mahdollisuuksia lukuisten erilaisten esimerkkien 
kautta kaikille suunnittelijoille, jotka ovat tekemisissä käytös-
tä poistuneiden teollisuusympäristöjen kanssa. Lisäksi työ 
tarjoaa uudenlaisia prosessikeskeisiä maisema-arkkitehtoni-
sia suunnittelutapoja vallalla olevan staattisuuden vastapai-
noksi1. 
 Menneiden vuosisatojen raunioita pidetään näh-
tävyyksinä ja niiden turvallisuus taataan rauniopuistoissa 
vierailijoille. Raunioiden rakenne ja olemus on riippuvainen 
niiden rakentamisajankohdan rakentamistavoista. Vanhat 
rauniot ovat merkki tietyn rakenteen kestävyydestä. Tule-
vaisuudessa tämän ajan rakentamistavan tuottamien raken-
teiden todellinen kestävyys nähdään myös raunioiden muo-
dossa. Tämä työ osoittaa, että olisi hyvä alkaa tutkimaan 
enemmän nykyisen rakentamistavan tuottamien teräsbe-
tonirakenteisten rakennusten kestävyyttä: tässä työssä 

1  katso alaluku 3.3.

1. Johdanto
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voi jäädä tyhjilleen myös yhteiskunnallisissa rakennemuu-
toksissa: esimerkkinä Suomessa sodan jälkeen tapahtunut 
kaupungistuminen ja sen myötä tyhjilleen jääneet maaseu-
dun kylät6. Kehittyviin kaupunkirakenteisiin nivoutuneet teol-
lisuusympäristöt poikkeavat kuitenkin kaikista muista edellä 
mainituista käytöstä poistuneista alueista, sillä ne ovat lähi-
tulevaisuudessa edelleen hyvin saavutettavissa keskeisen 
sijaintinsa takia. Tämän takia ne ovat kaupunkikehityksen 
kannalta potentiaalisia rakentamisen paikkoja. 

Toisaalta se, miksi tähän työhön on nostettu 
keskiöön käytöstä poistuneet teollisuusympäristöt, pohjau-
tuu myös siihen ajatukseen, että ne ovat olleet alkuperäi-
sessä käyttötarkoituksessaan hyvin tarkkaan määriteltyjä ja 
funktionaalisia, joten niiden pienimmätkin jäänteet pitävät 
sisällään erityisen vahvan yhteyden historiaan. 

1.1 Tavoitteet
Kasvavat kaupunkialueet ovat alati muutostilassa, jonka 
myötä uusia alueita otetaan käyttöön jatkuvasti, mutta sa-
maan aikaan alueita jää myös käyttämättä. Käyttämätön 
alue kaupunkialueella näyttäytyy tietysti kaupunkikehityksen 
kannalta potentiaalisena laajentumispaikkana. Tämä on 
sinällään hyvä kehittymismalli, jolla vältetään esimerkiksi 
metsäisten alueiden tuhoaminen. Usein ei kuitenkaan huo-
mata, että nämä käyttämättömät alueet eivät suinkaan ole 
täysin käyttämättömiä, vaan ne alkavat kehittää erikoisia 
ominaisuuksia heti alkuperäisen toiminnan lakattua.7 Ne 
kehittyvät itsestään ja omaehtoisesti ainutlaatuisiksi ja voi-

6  Tervo, 2018.
7  Asema- ja yleiskaavatasolla, joiden pohjalta kaupunki-
kehitystä tehdään, teollisuusympäristöt on usein merkitty tyhjiksi 
harmaiksi alueiksi. 

vat täten toimia tietyn alueen kaupunkikulttuurin tai luonnon 
indikaattoreina. Käytöstä jo kerran poistuneita ympäristöjä 
otetaan takaisin käyttöön jatkuvasi, mutta lähes aina alku-
peräisestä toiminnasta poikkeavalla tarkoituksella. Esimer-
kiksi ennen teollisuustoiminnassa olleita alueita muutetaan 
asuinympäristöiksi. Asuinympäristöllä on luonnollisesti 
hyvin erilaiset vaatimukset verrattuna teollisuusympäristöä 
varten rakennettuihin ominaisuuksiin. Tämä johtaa tilantee-
seen, jossa joudutaan purkamaan aiemmin paikalla ollut 
teollisuustoimintaa palvellut rakennuskanta ja siihen liittyvä 
infrastruktuuri ennen asuinrakentamista. Voidaan siis tode-
ta, että teollisuusympäristöt ovat usein muuhun toimintaan 
kelpaamatonta, mutta voidaan myös todeta se, että niiden 
ominaisuuksia voitaisiin hyödyntää huomattavasti enemmän 
nykyiseen verrattuna. Käytöstä poistuneiden teollisuusym-
päristöjen uudelleen suunnittelu sisältää usein rakentamisen 
lisäksi puistoalueita, joilla on hyvin joustavat vaatimukset 
rakenteeltaan verrattuna esimerkiksi asuinrakentamiseen. 
Tämän työn ensimmäisenä tavoitteena on siis tutkia, 
miten maisema-arkkitehtuurin keinoin voidaan hyödyn-
tää käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen itses-
tään kehittyneitä ominaisuuksia ja säilyneitä rakenteita. 
 Jotta ymmärrettäisiin, mitä ominaisuuksia tai raken-
teita voidaan ylipäätään hyödyntää käytöstä poistuneiden 
teollisuusympäristöjen maisema-arkkitehtonisessa suun-
nittelussa, tulee ymmärtää näiden ominaisuuksien syn-
typrosesseja ja luonteenpiirteitä. Tämän myötä toiseksi 
tavoitteeksi työlle asetetaan näille alueille itsestään 
syntyneiden ominaisuuksien kartoittaminen ja niiden 
syntyprosessien kuvaus. Vaikka käytöstä poistuneiden 
alueiden alkuperäinen toiminta on lakannut, ovat ne silti jat-
kuvasti muutoksessa erilaisten ominaisuuksien kautta. Tut-
kimalla näiden muutosten kulkua, voidaan nähdä se maail-
ma, joksi nykyisin käytössä olevat ympäristöt muuttuvat, kun 
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niiden toiminnallinen aika päättyy. Tämän ansiosta näiden 
ominaisuuksien kuvaus antaa tietoa myös uusien alueiden 
rakentamista varten etenkin materiaalien kestävyyden, luon-
nonprosessien ja itsestään syntyvien kaupunkikulttuurillisten 
toimintojen kautta. 
 Meneillään olevasta ekokatastrofista on synty-
nyt maisemaesteettinen katsontakanta8, joka arvostaa ja 
inspiroituu ihmisenjälkeisistä maisemista. Tämän työn 
kolmas tavoite on tarkastella tämän posthumanistisen 
liikehdinnän ilmiöitä maisema-arkkitehtuurin alalla ja 
hyödyntää sen menetelmiä lähestyä käytöstä poistunei-
ta teollisuusympäristöjä. Menetelmiä hyödynnetään tans-
kalaisen maisema-arkkitehdin Ellen Braaen kirjan Beauty 
Redeemed, Recycling Post-Industrial Landscapes avulla. 
Braaen monipuoliset lähestymistavat käytöstä poistuneita 
teollisuusympäristöjä kohtaan soveltuvat mielestäni hyvin il-
miön maisema-arkkitehtuurilliseen kontekstiin. Lisäksi Braae 
esittelee käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen mai-
sema-arkkitehtoniseen suunnitteluun kokonaisvaltaisia ja 
syvällisiä suunnitteluparadigmoja
 Käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen val-
taama luonto käyttää hyväkseen ihmisen sille tahattomasti 
luomia rakenteita ja materiaaleja. Luonnon prosessit rap-
peuttavat ja tekevät hylätyistä teollisuusrakenteista vaaralli-
sia ihmiselle. Tämän työn neljäntenä tavoitteena on etsiä 
keinoja näiden raunioitumisprosessien hallittuun hyö-
dyntämiseen ja vaaralliseksi raunioituvien rakenteiden 
karsimiseen. 

Käytöstä poistuvat alueet ja niiden sisältämät 
rakennukset ovat ominaisuuksiltaan oman aikakautensa 
peilejä. 1900-luvun vaihteesta9 lähtöisin oleva teräsbeto-
nirunkoon perustuva rakentamistapa vallitsee rakentami-

8  Harrison, 2013.
9  Forty, 2012. 

sessa edelleen suurelta osin. Purkamisen ja korjaamisen 
välimaastoon on ennen teräsbetonirunkoon perustuvaa 
rakentamistapaa asettunut perinteisesti raunio ja siitä on 
saatettu tehdä esimerkiksi rauniopuisto10. Työn viidentenä 
tavoitteena on esitellä erityyppisiä rauniopuistoja, jotka 
hyödyntävät käytöstä poistuneiden teollisten ympäris-
töjen ominaisuuksia ja haasteita. 

Arkkitehtuuri on usein rakennuksissa hui-
pussaan juuri sen valmistuttua ja maisema-arkkitehtuuri 
puolestaan on huipussaan silloin kun puut ovat kasvaneet 
täysimittaisiksi eli noin 50-100 vuoden päästä. Tämän 
työn kuudentena tavoitteena on muuttaa käsitystä sen 
suhteen, että rakennukset olisivat arkkitehtuuriltaan 
tai muilta ominaisuuksiltaan vähempiarvoisia niiden 
alkuperäisten suunnitelmien mukaisen toiminnan la-
kattua. Työ esittelee, miten maisema-arkkitehtuurillisella 
väliintulolla voidaan rakennuksille tarjota ”saattohoitoa” tai 
tehdä niille kokonaan uusi arkkitehtoninen ilme esimerkiksi 
kasvillisuuden ja sattumanvaraisten raunioitumisprosessien 
avulla. Arkkitehtuurin uudelleen ymmärtämisen lisäksi tämä 
työ horjuttaa käsitystä siitä, että maisema-arkkitehtuuri oli-
si suunnitelmansa kautta tietoinen lopputuloksesta. Usein 
käsitetään, että suunnitelma on tulevan tilanteen peili tark-
kojen istutuspiirrustuksien ja havainnekuvien myötä, mutta 
unohdetaan se tosiseikka, että nämä ovat puhtaasti oletta-
muksia ja arvioita ja eivät välttämättä toteudu koskaan.

10  Alaluvussa 3.1 esitellään rauniopuistojen historiaa. 
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1.2 Rakenne, menetelmät ja ai-
neisto
Tämä työ koostuu kolmesta eri osiosta. Ensimmäisessä 
osassa tutkitaan, mitä erilaisia ominaisuuksia käytöstä 
poistuneille teollisuusympäristöille annetaan maisema-arkki-
tehtuurin, arkkitehtuurin ja kaupunkiekologian saralla. Tutki-
musta on tehty taustottavan ja teoreettisen kirjallisuuskatsa-
uksen avulla ja siinä pyritään yhdistelemään eri tieteen aloja 
osaksi sitä maisema-arkkitehtuurin kenttää, johon tämä työ 
liittyy. Työn tärkeimpinä taustoittavina ja teoreettisina läh-
teinä ovat toimineet tanskalaisen maisema-arkkitehti Ellen 
Braaen kirja Beauty Redeemed. Recycling Post-Industrial 
Landscapes (2015) sekä arkkitehti Tuija Lindin väitöskirja 
Rauniot - arvoja ja tekoja: rauniorestaurointi ja arkeologisten 
alueiden suunnittelu (2017). Näiden kahden eri tulokulman 
myötä työ asettuu maisema-arkkitehtuurin ja teollisuusarke-
ologian välimaastoon.

Työn ensimmäisen osion tutkittavat ominai-
suudet on jaettu neljään eri teemaan: teollisuushistoria, 
ekologia, kaupunkikulttuuri, sekä raunioitumisprosessi, 
joista kaikkia voidaan soveltaa yksinään tai yhdessä käy-
töstä poistuneiden teollisuusympäristöjen maisema-arkki-
tehtuurissa. Jaottelu perustuu taustottavan ja teoreettisen 
kirjallisuuskatsauksen yhteydessä havaittuihin toistuviin 
teemoihin. Kunkin teeman kohdalla käsiteltyä teoriaa peila-
taan tämän työn yhteydessä tehdyn suunnitelman suunnitte-
lualueeseen ja siitä tehtyyn tutkimusaineistoon, jonka avulla 
osoitetaan lukijalle, miten hyödyntää taustoittavaa teoriaa 
käytännön suunnittelutehtävässä. 

Taustoittavan ja teoreettisen kirjallisuuden 
lisäksi käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen omi-
naisuuksia on työn ensimmäisessä osassa havainnoitu 

valokuvien avulla. Valokuvat on otettu vuosien 2017–2021 
aikana oppimistarkoituksessa tehtyjen maastokäyntien aika-
na11. Valokuvien on tarkoitus konkretisoida kirjallisuudesta 
nousseita löydöksiä konkreettisin esimerkein. ne on tehty 
oppimistarkoituksessa.
 Työn toisessa osioissa esitellään taustottavasta 
ja teoreettisesta tutkimuskirjallisuudesta löytyneiden esi-
merkkikohteiden avulla sitä, miten käytöstä poistuneita 
teollisuusympäristöjä on lähestytty maisema-arkkitehtuurin 
keinoin. Erityisesti tarkastellaan sitä, miten teollisuusympä-
ristöjen aikaan sidonnaisia ominaisuuksia kuten raunioitu-
mis- ja luonnonprosesseja on hyödynnetty maisema-arkki-
tehtuurin avulla ja minkä tyyppisiä suunnitteluparadigmoja 
näissä on noudatettu. Toisessa osiossa esitellään myös 
restauroinnin tematiikkaa ja jalostetaan sitä maisema-ark-
kitehtuurin apuvälineeksi raunioituvien ympäristöjen kautta. 
Lisäksi esitellään Ellen Braaen kehittämät muodonmuu-
tosparadigmat, joita voi soveltaa maisema-arkkitehtuurissa 
käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen kontekstissa. 
Taustoittava ja teoreettinen tutkimuskirjallisuus rajautuu 
maisema-arkkitehtuurin, arkkitehtuurin, restauroinnin, teol-
lisuusarkeologian, kaupunkiekologian ja kaupunkikulttuurin 
tieteen aloille. 
 Kolmannessa osiossa esitellään ideasuunnitelma 
käytöstä poistuneelle teollisuusympäristölle. Ideasuunni-
telma pohjautuu asemakaavarunkokartan osoittamalle vi-
heralueelle, joka on määritetty puistoksi (VP) sekä osittain 
viher- ja virkistysalueeksi (VL)12, 13. Tätä osiota varten on 
kerätty tutkimusaineistoa suunnittelualueesta teoreettisen ja 
taustottavan aineiston osoittamalla tavalla ja sitä esitellään 
ensimmäisen osion kunkin ominaisuudesta kertovan kap-

11  Maastokäyntejä on tehty Suomessa ja Euroopassa. Ne 
ovat listattuna tarkemmin lähteissä. 
12  Keran asemakaavarunko, 2017. s. 33.
13  Katso alaluku 1.3.
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paleen jälkeen. Tutkimusaineistona on suunnittelualueen 
historialliset aineistot, kuten kartat, valokuvat ja julkaisut 
sekä nykytilan ominaisuuksiin painottuva aineisto, kuten 
maaperä- ja vesistötutkimusraportit, luontoselvitykset ja 
maastokäynnit. Varsinaiset suunnitelmapiirustukset toimivat 
tämän työn johtopäätöksinä antavat vastauksia tutkimusky-
symyksiin. 

1.3 Suunnittelualue 

Espoon Kerassa sijaitseva Karanpuisto valikoitui suun-
nittelualueeksi sen teollisen historian, raunioituvan ulkoil-
meen sekä siellä meneillään olevan kaavoitustyön takia. 
Suunnittelualueen kaikki kulttuurihistoriallisesti merkittävät 
rakennukset ollaan nykyisten suunnitelmien14 mukaan pur-
kamassa ja niiden kierrätystä tai uusiokäyttöä on mietitty 
pelkästään maanrakentamisen kannalta15. Lisäksi alueelle 
on asetettu tavoitteeksi olla kiertotalouden esimerkkialue, 
jossa puistojen sekä urheilu- ja virkistyspalvelualueiden ra-
kentamisessa tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan 
alueelta purettavien rakennusten materiaaleja.16 
  Alkuperäisen tarkoituksen mukaisen käytön lakat-
tua reilu kymmenen vuotta sitten alueelle on kehittynyt 
villiintynyttä kasvillisuutta ja kaupunkikulttuuria17, jotka ovat 
osaltaan myös perusteluna suunnittelualueen valinnalle. 
Nykyisellään alue nähdään kaupunkikehityksen kannalta 
ongelmallisena joutomaana ja ympäristön statuksen laskija-
na, mutta toisaalta se kiinnostaa satoja tuhansia ihmisiä juu-

14  Keran asemakaavarunko, 2017. 
15  KERAN RAKENTAMISEN AIKAISTEN MASSOJEN HAL-
LINTA, 2019.
16  Asemakaavan muutos selostus, 2020. s. 91. 
17  katso alaluku 1.4.

ri tämän raunioituvan luonteensa takia18. Teollisen mennei-
syytensä takia suunnittelualueen vieressä on pilaantunutta 
maaperää sekä orsi-, pohja- ja avouoman vettä, jonka takia 
rakentaminen ja suunnittelu on viivästynyt.  
  Kaikkien näiden ominaisuuksien myötä suunnit-
telualue näyttäytyy maisema-arkkitehtonisesti erityisen 
haastavana, mutta sitäkin mielenkiintoisempana. Tämä työ 
osoittaa, miten suunnittelualueen lähtökohtaisesti ongelma-

18  Youtube -videotoistopalvelussa Oy AGA Ab:n kaasu-
tehtaasta kertovia videoita on katsottu satoja tuhansia kertoja. 
katso alaluku 2.4.1.

Suunnittelualueella sijaitseva kaasutehdas vuonna 2020.
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na nähdyt ominaisuudet on mahdollista kääntää ensin po-
tentiaaleiksi ja sitten monimuotoisella suunnitteluprosessilla 
arvoiksi. Toteutuessaan tulevan asuntopainotteisen kaupun-
ginosan keskeisenä puistoalueena raunioituva teollisuus-
rakennus sekä jatkuvassa prosessissa oleva kasvillisuus 
kertoisi alueen historiasta, kaupunkiluonnon tulevaisuudesta 
ja kestävästä maisema-arkkitehtonisesta ajattelusta.  
  Suunnittelualue rajautuu asemakaavarunkokartan 
mukaan junaradan pohjoispuolelle. Asemakaavarunkokar-
tassa esitettyä puistoaluetta on kuitenkin kasvatettu, jotta 
suunnitelmaan saadaan mahtumaan tämän työn kannalta 
keskeinen kaasutehdas. Puiston laajenemisen myötä pie-
nentyvä asuinkorttelin alue on alun perin esitetty sisältävän 
30000 kerrosneliömetriä. Suunnittelualueen laajennuksen 
myötä asuinkorttelialue pienenee 21000 kerrosneliömetriin. 
Hävityt 9000 kerrosneliömetriä voidaan siirtää esimerkiksi 
kartassa19 erottuville alueille B5, B1 tai B2. Näillä alueilla on 
asuinrakentamiseen enemmän sopivaa maata maaperän 
laadun ja myrkyllisyyden takia20.

19  Katso viereinen kartta.
20  Katso alaluku 2.3.3.

Ilmakuva suunnittelualueelle sijoittuvista teollisuusrakennuksista vuodelta 
1966. (kuvalähde: Waselius, 1967. s. 5.)

Suunnittelualueen raja. 1:3000
Karttapohjan lähde: Keran asemakaavarunko, 2017. s. 33. 

kaasutehdas
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1.4 Käsitteet

Raunio: 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan raunio on ”hävitetyn tai 
sortuneen rakennuksen tai rakennusryhmän (kiviset) jään-
nökset”21. Lindin mukaan raunion käsitteeseen on kuitenkin 
liitetty lukuisia eri merkityksiä ajan saatossa22. 
 Jos rakennuksen katto on vuosia sitten palanut tai 
sen sortuneet seinät ovat korjauskelvottomat, voidaan to-
deta, että se on käyttökelvoton. Jos taas käyttökelvotonta 
rakennusta ei enää voi tai kannata korjata, voidaan sitä 
kutsua raunioksi. Raunio on siis rakenteen tai rakennuksen 
kuntoa kuvaava termi. Raunio on rikki ja rakennus on ehjä.23

 Raunio on jatkuvassa muutosprosessissa, jota kut-
sutaan raunioitumisprosessiksi24. Niin kauan kuin raunion 
osat muodostavat tunnistettavan alkuperäisen tarkoituksen 
mukaisen rakenteen, puhutaan rauniosta. Sitten kun sen 
osat lopulta muuttuvat irtonaisiksi asiayhteydestä ei enää 
puhuta rauniosta. Jos raunion osa on johonkin tiettyyn muo-
toon veistetty tai sisältää arkkitehtonisia yksityiskohtia, jotka 
todistavat sen kuuluneen tiettyyn kohtaan rakennusta, niin 
sitä kutsutaan fragmentiksi.25

 Raunioihin liittyy erottamattomasti sattumanvarai-
suus ja niiden muotokieli on usein seurausta ihmisen toi-
minnan ulkopuolisista tekijöistä26, kuten esimerkiksi luonnon 
21  Kielitoimiston sanakirja, 2020.
22  Lind, 2017. s. 28.
23  Lind, 2017. s. 29.
24  Katso alaluku 2.6. 
25  Lind, 2017. s. 30.
26  Myös ihmisen toiminta voi vaikutta suoraan tai epä-
suorasti raunioiden muotokieleen. Esimerkiksi sodan aikaiset 
pommitukset voivat määritellä raunioiden muotoa tai ihmisen 

prosesseista ja painovoimasta. Restauroinnin saralla raken-
nuksia on jaoteltu eläviin ja kuolleisiin. Raunio on kuollut ja 
rakennus on elävä niiden käytön tai käyttämättömyyden mu-
kaan. Lindin mukaan kuitenkaan pelkkä käyttämättömyys ei 
tee rakennuksesta rauniota, vaan siihen tulee lisäksi liittyä 
tarkoituksettomasti ulkopuolisten tekijöiden satunnaisesta 
raunioittavasta vaikutuksesta ja painovoimasta syntyneitä 
muotoja.27

toiminnasta epäsuorasti ilmastonmuutoksen kautta johtuva 
merenpinnan nousu raunioittaa rakennuksia ja vaikuttaa niiden 
muotokieleen. 
27  Lind, 2017. s. 31.

Virossa sijaitsevan Haapsalun piispanlinnan rauniot vuonna 2017.

Kroatian Rijekassa sijaitseva rakennus raunioituu tulipalon johdosta. 
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Sukkessio:
Tieteen termipankin mukaan sukkession määritelmä on bio-
logian alalla lajiston vähittäinen muuttuminen, kun organis-
mit seuraavat toisiaan olosuhteiden muuttuessa28. Sukkessi-
olla on ekologian piirissä perinteisesti ollut kaksi erityyppistä 
määritelmää, jotka poikkeavat toisistaan sukkession lähtö-
tilanteesta riippuen. Toisessa, niin kutsutussa primaarises-
sa sukkessiossa lähtötilanteessa ei ole ennestään mitään 
kasvillisuutta, kuten esimerkiksi maankohoamisen myötä 
paljastuva merenpohja29. Toinen määritelmä on taas esi-
merkiksi raivattu maa, joka pitää sisällään siemenpankin, 
eli maaperässä aiemmin paikalla olleiden kasvillisuuden 
siemenet. Tästä käytetään yleisesti esimerkkinä käytöstä 
poistunutta peltoa30, jonka sukkession sysää vauhtiin maa-
perän siemenpankin lisäksi esimerkiksi lintujen kuljettamat 
siemenet.31

 Sukkessio on siis jollain alueella tapahtuvaa pitkä-
aikaista ja vuodenaikaisvaihtelusta riippumatonta jatkuvaa 
lajiston muuttumista. Sukkessiota tapahtuu koska ekologi-
sen eliöyhteisön jäsenet itse muuttavat omaa elinympäris-
töään.32

28  Tieteen termipankki. 2014. 
29  Salin, 2020. s. 15. 
30  Esimerkkinä voidaan käyttää metsäpalon jälkeen paljas-
tunutta maata, joka pitää myös sisällään runsaan siemenpankin. 
31  Lacan, McBride ja De Witt, 2015. 
32  Ekosysteemisanasto, 2015. 

Yläkuvassa: Suunnittelualueella primaarista sukkessiota aluillaan lastauslai-
turin päällä. 
Alla: Helsingin tukkutorin laidalla sijaitsevan betonisen rakennuksen pohjan 
päälle kehittyvää kasvillisuutta.



14 / 101

Suunnitteluparadigma:
Tieteen termipankin mukaan paradigma tarkoittaa tutkijayh-
teisössä vallitsevien periaatteiden, uskomusten, arvostusten 
ja tieteellisten normien kokonaisuutta. Tämä puolestaan 
määrittää ehdot sille, miten todellisuutta tutkitaan. Reuna-
ehtoja voivat olla itsestään selvinä pidetyt käsitykset, aika-
kauden yleiset ennakkoluulot, tiedeyhteisön käytännöt ja 
ajattelutottumukset ja erilaiset sosiaalipsykologiset seikat. 
Se on siis jonkin yhteisön, kuten tässä tapauksessa mai-
sema-arkkitehtuurin suunnittelijayhteisön, suunnittelutyötä 
ohjaava yleinen, lausumatta oletettu viitekehys, joka rajaa 
suunnittelutyön lopputuotoksen muotoa ja tarkoituksia. Tie-
teessä usein tieteelliset läpimurrot ja vallankumoukset mur-
tavat hallitsevan paradigman ja tieteen tekemisen painopis-
teet muuttuvat. Vähitellen syntyy uusi paradigma ja tieteen 
tekemisen painopisteet muuttuvat.33

Paradigman käsitettä ensimmäisten joukossa 
esitteli Thomas Kuhn 1960-luvulla. Hänen mukaansa tie-
teellinen tieto ei laajene tasaisesti, vaan todelliset edistysas-
keleet tehdään hyppäyksin vanhoista näkemyksistä uusiin. 
Nämä näkemykset ovat siis paradigmoja.34

 Braaen mukaan suunnitteluparadigmaa voisi kutsua 
myös suunnittelun protokollaksi, joka määrittää sen tavan, 
millä lähtötilanteen materiaalisia, immateriaalisia ja proses-
sin omaisia ominaisuuksia hyödynnetään maisema-arkkiteh-
tonisen suunnitelman avulla, jotta saavutettaisiin oletettu tai 
haluttu lopputulos.35, 36

33  Tieteen termipankki. 2019. 
34  Leikola, 2013.
35  Braae, 2015. s. 290.
36  Tästä lisää alaluvussa 3.3.

Käytöstä poistuneet teollisuusympäristöt ovat tuoneet tietoisuuteemme 
ympäristön saasteet, jonka myötä maisema-arkkitehtuurin suunnittelupara-
digmat ovat muuttuneet 1970-luvulta lähtien. (kuvalähde: Land schafts park 
Duis burg-Nord, Duis burg, 2021.)
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Kaupunkikulttuuri:
Kaupunkikulttuuri tarvitsee toimiakseen jonkin yhteisön ja 
sen toimijuus perustuu pitkälti viihtyvyyteen. Se mielletään 
tapahtuvan velvollisuuksien täyttämisen, kuten työn tai kou-
lun, ulkopuolella ja tapahtuvan kaupunkiympäristössä pai-
nottuen lähinnä vapaa-aikaan. 37

Kaupunkikulttuurilla tarkoitetaan tässä työssä 
sitä toiminnan tapaa, jota jokin henkilö tai henkilöt harjoitta-
vat hyödyntäen käytöstä poistunutta teollisuusympäristöä. 
Tämä liittyy vahvasti alueen muokattaviin, eettisiin ja esteet-
tisiin ominaisuuksiin, jotka ohjaavat henkilön tai henkilöiden 
käyttäytymisen tapoja. Käytöstä poistuneiden teollisuusym-
päristöjen kaupunkikulttuuri vaati toimiakseen jonkin kollek-
tiivisen piirin, jotta sen voi tunnistaa kulttuuriksi.38,39

Kaupunkikulttuuri vaatii toimiakseen myös jon-
kin asteisen julkisen tai vapaan tilan. Käytöstä poistuneet 
teollisuusympäristöt saattavat olla yleisöltä edelleen suljettu-
ja ja näille alueille on usein pääsy kielletty, mutta tästä huoli-
matta niiden sisällä syntyy koko ajan toimintaa, joka voidaan 
nähdä kaupunkikulttuurina.40 

Kaupunkikulttuuri voidaan jaotella kahteen eri 
kategoriaan. Ensinnäkin se voidaan ymmärtää kaupunki-
kehityksen kannalta tarkoitusperäisenä, kuten esimerkiksi 
kaupungin hallinnoima väliaikaistoiminta käytöstä poistu-
neella teollisuusympäristöllä, jonka tarkoituksena on toimia 
suunniteltavan alueen mielikuvien parantajana. Toisaalta 
kaupunkikulttuuri voi olla kaupunkikehityksen kannalta tar-
koituksetonta, kuten esimerkiksi suljetulle alueelle tehtävät 
urbaanit löytöretkeilyt, graffitien maalaus tai tuhopoltot.41 

37  Oikari, 2014. s. 15. 
38  Braae, 2015. s. 89.
39  katso alaluku 2.4.
40  Braae, 2015. s. 89.
41  katso alaluku 2.4.

Yllä: Itsestään kehittynyttä kaupunkikulttuuria Helsingin Suvilahdessa. (kuva-
lähde: Väkevä, 2014.) 
Alla: Suunnittelualueella kaupunkikulttuuri näyttäytyy enimmäkseen graffiti-
maalareiden teoksissa. 
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lavea pitäen sisällään kaikki edellä mainitut teollisuusympä-
ristöt, kuten esimerkiksi kaivokset45, joten tässä sitä termiä 
tiedostetusti vältetään. 

45  Halonen, 2020. 

Käytöstä poistunut teollisuusympä-
ristö:
Käytöstä poistuneella teollisuusympäristöllä tarkoitetaan 
tässä työssä rakennettuja alueita, jotka ovat vapautuneet 
johonkin muuhun käyttöön tai käyttämättömyyteen niiden 
alkuperäisen tarkoituksen mukaisen käytön lakattua. Käytöl-
lä viitataan tämän termin yhteydessä näiden alueiden alku-
peräiseen ja suunniteltuun käyttöön. 

Poistumisella viitataan taas toiminnan siirty-
mistä jonnekin muualle eli käytöstä poistuminen on paikal-
lisestä näkökulmasta havaittua. Kuten aiemmin todettiin, 
alueita jää tyhjilleen lukuisten muidenkin eri syiden42 takia, 
mutta tässä työssä rajaudutaan tyhjentymismotiiveiltaan 
teollisuuden rakenteellisiin muutoksiin43. Teollisuusym-
päristöjä jää tyhjilleen teollisuuden murrosten lisäksi 
myös muidenkin eri syiden takia. Esimerkiksi Tšernobylin 
ydinvoimalaonnettomuuden myötä alueen teollisuusympä-
ristöt poistuivat käytöstä säteilyvaaran takia, mutta tämän 
kaltaiset käytöstä poistumiset on rajattu tästä työstä pois. 
Myös esimerkiksi kaivoksia poistuu jatkuvasti käytöstä 
niiden varantojen huvetessa, mutta kaivokset keskittyvät 
ympäristöinä kuitenkin maan muokkaukseen, eivätkä ne 
jätä rakennettuja ympäristöjä jälkeensä, kun niiden käyttö 
lakkaa. Rakennuksia sisällä pitävät käytöstä poistuneet teol-
lisuusympäristöt ja niistä tehtävät materiaalien kestävyyteen 
painottuvat havainnot ovat sovellettavissa myös laajemmin 
arkkitehtuurin ja rakennusalan käyttöön.

Yleisesti käytöstä poistuneita teollisuusympä-
ristöjä voidaan nimittää myös jälkiteollisiksi ympäristöiksi44 
(post-industrial landscape), mutta jälkiteollinen on terminä 
42  katso luku 1.
43  katso alaluku 2.1.
44  Braae, 2015.

Tarkastelemalla käytöstä poistuneita teollisuusympäristöjä, jotka pitävät 
sisällään rakennuksia, voidaan tehdä hyödyllisiä havaintoja materiaalien 
todellisesta kestävyydestä. 

Myös esimerkiksi kaivokset ovat käytöstä poistuneita teollisuusympäristöjä, 
mutta niihin ei tässä työssä pääsääntöisestikeskitytä. Kuvassa 1800-luvulla 
kaivettu kalkkikaivos Sipoon Talmassa. 
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myös muita potentiaaleja, joita piilee käytöstä poistuneiden 
teollisuusympäristöjen omaehtoisimmissa muodoissa.

Käytöstä poistuneiden alueiden ominaisuuk-
sia ja tunnelmaa on vaikeaa aistia, ellei vieraile tällaisilla 
alueilla paikan päällä46. Tällaisten alueiden tunnelmaan voi 
vaikuttaa lukuisat subjektiiviset asiat, mutta tässä työssä 
keskitytään niistä objektiivisimpiin maisema-arkkitehtuurin 
teoria, estetiikka, historia ja ekologia edellä. Käytöstä pois-
tuneisiin teollisuusympäristöihin liitetään lukuisia jälkeenpäin 
liitettyjä arvoja, mutta keskeistä on myös ymmärtää, miksi 
nämä alueet ovat muotoutuneet ja minkä johdosta ne ovat 
tyhjillään. Alueiden arvot, tai tässä yhteydessä itseisarvot, 
ovat kuitenkin sanoina jo itsessään niin subjektiivisia, että 
tässä työssä puhutaan käytöstä poistuneiden teollisuusym-
päristöjen ominaisuuksia. 

2.1 Teollisuushistoria
Teollinen vallankumous alkoi läntisessä maailmassa 
1700-luvun loppupuolella aiheuttaen yhteiskuntaan ennen-
näkemättömiä kasvuun perustuvia muutoksia47. Nämä muu-
tokset käsitetään perustuvan pääosin teknisiin läpimurtoihin, 
kuten höyrymoottoriin ja sähköön48. 

Ellen Braae tulkitsee teollista vallankumousta 
”aaltoina” (wawe, joita on hänen mukaansa kolme: tehtaat 
ja infrastruktuuri, moottorointi ja massatuotanto sekä globa-
lisaatio ja deindustrialisaatio49. 

Ensimmäinen aalto sijoittuu 1700-luvun lopun 
ja 1800-luvun puolivälin väliselle jaksolle. Sen voimanläh-
teenä oli ensin vesivoima ja myöhemmin kivihiili. Merkittä-

46  Tätä työtä varten on tehty käytöstä poistuneille alueille 
lukuisia maastokäyntejä, jotka on esitelty lähteissä tarkemmin. 
47  Braae, 2015. s. 18.
48  Braae, 2015. s. 22. 
49  Braae, 2015. s. 22–23. 

Käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen ominaisuuk-
sien tunnistaminen vaatii monia eri tarkastelukulmia. Alueet 
ovat alkujaan ihmisen suunnittelemia, rakentamia sekä ih-
misen toimintaa palvelevia tuotantolaitoksia. Alkuperäisen 
toiminnan lakattua ne nähdään helposti epäonnistuneina 
ja assosioidaan negatiivissävytteisesti joutomaiksi, sillä ih-
minen ei enää toimi alueella alkuperäisten suunnitelmien 
mukaan. 
 Varsinaisen toiminnan aikana, kuten myös sen lakat-
tua, näitä alueita koettelee jatkuvasti erilaiset luonnonvoimat 
ja prosessit. Kun teollisuustoiminta on käynnissä, niin näitä 
prosesseja vastaan käydään jatkuvaa taistelua erilaisten 
hoito-, korjaus-, eristys- ja putsausmenetelmien avulla. 
Alueiden jäätyä käyttämättömiksi ne antautuvat luovutus-
voitolla luonnon prosessien armoille. Luonnon hiljalleen val-
latessa takaisin siltä joskus anastettua aluettaan, säilyttää 
rakenteet kuitenkin yllättävän pitkään historiallisen viestinsä 
materiaalien ja muotojensa avulla. Etenkin teollisuusympä-
ristöissä tämä historiallinen viesti tai tarina säilyy pitkään 
niiden omalaatuisen ja tunnistettavan muotonsa ansiosta. 
 Kaupunkirakenteen laitamille aikoinaan nousseet, 
laajat teollisuusympäristöt ovat alkuperäisen käytön lakat-
tua nousseet mielenkiintoisiksi alueiksi asuntosijoittajien ja 
kaupunkien kehityksen kannalta. Tämä paine ja potentiaali 
niiden uudelleenkäytölle on tehnyt hylätyistä teollisuusym-
päristöistä yhä harvinaisempia kaupunkirakenteen sisällä. 
Jotta niiden rakenteisiin sidottu historiallinen tarina ja hoi-
tamattomuuden ansiosta monimuotoistunut luonto voisi 
tarjota potentiaalia tulevaisuuden suunnitteluun, on erityisen 
tärkeää tunnistaa näiden alueiden ominaispiirteitä ennen 
niiden totaalista purkamista. 
 Tässä osiossa on keskitytty niihin ominaispiirteisiin, 
jotka ovat olennaisia tunnistaa maisema-arkkitehtuurillisen 
suunnittelun kontekstissa. On kuitenkin hyvä väläytellä 

2. Käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen ominaisuuksia
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vimpinä kehitysaskelina tässä aallossa voidaan pitää höy-
ryvoiman ja kivihiilen valjastamista teollisuuden käyttöön. 
Tämän myötä tehtaita voitiin perustaa vesivirtojen ulottu-
mattomiin, jonka myötä kaupunkirakenne muuttui huomatta-
vasti. Tehtaiden sijaintiin vaikutti liikenteellisten läpimurtojen, 
kuten höyryveturien ja höyrylaivojen, vaatima kytkeytynei-
syys rautatieverkoston ja vesireittien osalta.50, 51 

Toinen teollistumisen aalto sijoittuu 1800-lu-
vun puolivälistä aina 1960-luvulle saakka. Sähköistyminen 
toimi keskeisenä ilmiönä, jonka ympärille rakentui teräs-, 
kemia-, öljynjalostus- ja autoteollisuus 1900-luvun vaihtees-
sa. Tässä aallossa korostui massatuotanto, jonka myötä 
aluksi kivihiilen ja myöhemmin öljyn avulla päästiin irti lähes 
kokonaan ympäristön rajoitteista ja voitiin perustaa tehtaita 
melkeinpä mihin tahansa. Tehtaat sijoittuivat kuitenkin enim-
mäkseen kaupungin laidoille, ja niiden ympärille rakentui 
autojen lukumäärän kasvun myötä laajoja parkkialueita. Tä-
män vaikutuksesta kaupunkialueet laajenivat pinta-alaltaan 
merkittävästi.52

Kolmas teollistumisen aalto alkoi 1960-luvul-
la ja on yhä meneillään. Tuotantoa siirrettiin sinne, missä 
raaka-aineet ja työvoima ovat halvempia. Tämän myötä 
edellisen aallon teollisuusympäristöt alkoivat tyhjentyä ja 
yhteiskunnan rakenne muuttua radikaalisti etenkin länsi-
maissa, joissa edellisten aaltojen teollistuminen oli ollut kes-
keinen osa kaupunkikehitystä.53 Tästä ilmiöstä on käytetty 
nimitystä deindustrialisaatio, joka painottaa teollisuuden 
suhteellisen merkityksen vähenemistä kansantalouden 
tuotantorakenteessa54. Ensimmäisenä hävisivät kivihiili, 
rauta ja terästuotantolaitokset. Perässä seurasivat tekstiilite-

50  Braae, 2015. s. 22. 
51  Salonen, 2019. 
52  Braae, 2015. s. 22. 
53  Braae, 2015. s. 23.
54  Tieteen termipankki, deindustrialisaatio. 

Teollistumisaaltojen vaikutu länsimaiden teollisuusympäristöjn käyttöön.

 
Toisen teollistumisaallon myötä Helsinkiin rakentui ratakuilu sataman tarpei-
siin, joka on myöhemmin muutettu Baanaksi. Tämä historiallisesti merkittävä 
Helsingin teollistumiseen kytkeytynyt infrastruktuurin rakenne on edelleen 
säilynyt. Ratakuilun ajallisesta tärkeydestä kertoo sitä reunustavat massiivi-
set harkkokivimuurit. Muotoon leikattuja massiivisia kiviä käytetään nykyään 
tuskin lainkaan pois lukien arvostetut historialliset monumentit (Lind, 2012). 
(kuvalähde: Autio, 2021)
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ollisuus ja autoteollisuus. Tämän seurauksena kaupunkien 
arkkitehtuuri ja rakenne muuttui, sillä edellisten teollistu-
misaaltojen rautatie-, laiva tai muita liikenneverkostoja ei 
enää tarvittu. 

Suomessa tämä kolmas aalto on myös me-
neillään paraikaa ja on nähtävissä esimerkiksi paperiteolli-
suuden loppumisena Jämsässä, josta sanomalehtipaperin 
tuotanto siirretään Venäjälle ja Saksaan55. Toisaalta pape-
riteollisuus hiipuu myös vahvasti digitalisaation takia56, joka 
on myös osa kolmatta teollistumisaaltoa.

Kolmas teollistumisaalto on vaikutuksiltaan 
ennen kaikkea paikallinen ilmiö, joka vaikuttaa eri tavalla eri 
alueille riippuen paikan teollistumishistoriasta.57 Vaikka vau-
raissa maissa, kuten Suomessa, perinteiset ensimmäisen ja 
toisen teollistumisaallon teollisuusympäristöt tyhjenevätkin, 
ei teollinen tuotanto ole lähtenyt missään vaiheessa laskuun 
globaalisti pois lukien satunnaiset laskukaudet58. Kolman-
nen teollistumisaallon myötä olemme siis entistä teollistu-
neempia, mutta muualla59. 

55  Liiten, 2020. 
56  Dustin, 2019. 
57  Braae, 2015. s. 24.
58  Grannis, 2014.
59  katso edellisen sivun kaavio. 

Teollisuuden loppuminen on usein paikallisille harmillinen kokemus. Ku-
van kynttilät on asetettu tehdastoiminnan loppumisen muistoksi Helsingin 
Arabiassa vuonna 2016, kun Fiskars siirsi tuotannon lopullisesti ulkomaille. 
(kuvalähde: Häkkinen, 2016.)

Kolmas teollistumisaalto etäännyttää meitä tuotannosta syntyvien päästöjen 
tuhoisuudelta, sillä vauraissa maissa ei ole enää niin selvästi nähtävissä 
teollista tuotantoa ympäristökuormituksineen. Asioita, joita emme näe tai 
jotka eivät enää ole toiminnassa, on vaikea tiedostaa vaarallisiksi. Kuvassa 
käytöstä poistunut Belgian Charleroissa sijaitseva voimalan jäähdytystorni 
vuonna 2013. (kuvälähde: Emmett, 2013. s. 91.)
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kitehtuuriin64.65 
Hiljalleen 1960-luvulle tultaessa fordismi eli 

toinen teollistumisaalto läheni loppuaan taantumien, öljykrii-
sien, politiikan ja kaupankäynnin periaatteiden muutosten 
takia. Fordismin tuhoava kolmas teollistumisen aalto toi 
mukanaan tietokoneet ja internetin, maailmanlaajuiset ku-
lutus- ja tuotantomallit sekä vähenevän valtionhallinnan 
teollisuuden saralla globalisaation myötä. Massatuotanto 
korvautui nyt pienemmillä määrillä, jotka eivät olleet hie-
rarkkisia vaan sopeutumiskykyisiä ja läpinäkyviä.66 Tätä 
murroksen jälkeistä aikaa alettiin kutsua jälkifordismiksi, 
post-fordismiksi tai toyotismiksi. Jälkifordismissa tyypillinen 
työ on joustavaa ajan ja paikan suhteen. Kilpailu on muut-
tunut globaaliksi, jonka myötä yhä tärkeämmäksi kriteeriksi 
on noussut tuotannon hinta. Tuotantoketju on hajautettu 
useisiin erilaisiin toisistaan riippumattomiin osiin, joista muo-
dostuu erilaisia kansainvälisiä verkostoja.67,68

Detroitin kaupungille, joka oli kehittynyt käsi 
kädessä autoteollisuuden kanssa niin arkkitehtuurin kuin 
väestörakenteensakin kautta, tämä tarkoitti hankaluuksia 
etenkin väestömäärän laskun kautta. Hurjan väestömäärän 
64  Fordismiin liitetään myös arkkitehtonisia ja kaupunki-
suunnittelullisia läpimurtoja arkkitehti Albert Kahnin myötä. Hän 
toimi Fordin tehdasalueiden tehokkaan arkkitehtuurin takana 
suunnitellen rakennuksia ennen kaikkea tuotannon tehokkuus 
edellä. Hän valjasti samoja käytäntöjä arkkitehtuuriin kuin Henri 
Ford oli valjastanut autotuotantoon. Massatuotannon avulla ra-
kennusosia standardisoitiin ja rakennukset näyttivät hyvin sa-
manlaisilta keskenään. Teräsrungon avulla rakennuksien seinien 
paksuutta saatiin huomattavasti ohennettua ja sisätilaa laajennet-
tua. Kahnin arkkitehtuuri vaikutti tiettävästi ainakin, Le Corbisie-
rin, Hilberseimerin ja Venäläisen konstruktivismin syntyyn, joista 
myöhemmin kehittyi massatuotanto asuinrakentamisessa. Zim-
merman, 2017. Braae, 2015. s. 31-33.
65  Immonen, 2019. s. 6. 
66  Braae, 2015. s. 34.
67  Immonen, 2019. s. 8.
68  Braae, 2015. s. 33.

2.1.1 Kolmannen teollistumisaallon 
myötä tyhjentyvät alueet 
Uutena ilmiönä tämä kolmas teollistumisaalto synnyttää 
siis tyhjentyviä teollisuusympäristöjä, joista rajuimpana 
esimerkkinä voidaan pitää Detroitin autoteollisuuden loppu-
mista. Detroitia pidettiin vielä 1900-luvun puolessa välissä 
”1900-luvun pääkaupunkina” siinä missä Pariisi oli ollut 
”1800-luvun pääkaupunki”60. Kaupungin väkiluku kasvoi 
vuodesta 1900 vuoteen 1950, 285700 asukkaasta 1,8 mil-
joonaan asukkaaseen ja laski taas vuoteen 2000 mennessä 
900000 asukkaaseen61. Mikään kaupunki ei ole maailmassa 
rauhan aikana tyhjentynyt näin radikaalisti62.

Detroitin kaupunkikehitys kulkee rinnakkain 
fordismin eli autotehtailija Henri Fordin 1900-luvun alku-
puolella kehittämien tuotannon uudelleen järjestelyjen 
kanssa63. Ford kehitti tuotantoa tehokkaampaan suuntaan 
muun muassa liukuhihnanamaisuuden, puoliammattimaisen 
työvoiman ja koneiden määräämän työtahdin avulla. Työteh-
tävät pilkottiin kaikki pieniin osiin, jonka myötä saavutettiin 
kohtuullinen hinta ja nopea tuotantotahti. Tätä tehokkuuteen 
ja standardisointiin painottuvaa massatuotannon mallia ja 
sen ympärille rakentuvaa työelämää alettiin myöhemmin 
kutsua nimellä fordismi ja se vaikutti merkittävästi myös ark-

60  Braae, 2015. s. 27.
61  Braae, 2015. s. 27. 
62  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 19. 
63  Braae, 2015. s. 27-34. 
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laskun myötä Detroitin kaupunki joutui lopulta jopa poltta-
maan kokonaisia kortteleita, jotta niiden tulipalovaara ei olisi 
jäljellä olevaa kaupunkia uhkaavaa. Kaupungin hallituksen 
mielestä tilanne oli verrattavissa sodan aiheuttamaan tu-
hoon69. Poltetut tontit uudelleen istutettiin, otettiin parkkipai-
koiksi tai jätettiin sellaisenaan oman onnensa nojaan.70

Tämä Detroitin esimerkki on vain yksittäista-
paus, kenties äärimmäisin esimerkki, mutta se kertoo hyvin, 
kuinka raju siirtyminen toisesta teollistumisaallosta kolman-
teen on joissakin tapauksissa ollut. Detroitin lisäksi Yhdys-
valloissa muita tämän ilmiön kautta tyhjentyneitä jälkiteolli-
sia kaupunkeja ovat esimerkiksi Michigan, Gary ja Indiana71. 

Tämä siirtymä jättää jälkeensä tyhjentyviä 
teollisuusympäristöjä ja synnyttää samalla lukuisia lieveil-
miöitä, ekologian, kaupunkikulttuurin ja estetiikan saralla. 
Työn suunnittelualueelle sijoittuva Oy AGA Ab:n tyhjentynyt 
tehdas on yksi esimerkki tällaisesta. 

69  Waldheim, 2016. s. 91.
70  Braae, 2015. s. 27.
71  Fassi, 2010.

Yllä: 1900-luvun alussa valmistuneen autoteollisuuden rakennuksen päälle 
on alkanut kehittyä kasvillisuutta Detroitissa. Alla: Hävitettyjen korttelien tilalla 
viljellään nykyään kasveja hallitsemattoman luonnon lisäksi. (kuvien lähteet: 
MacLean, 2014) 
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2.1.2 Logistiikan muutosten vaiku-
tus teollisuusympäristöihin
Maisema-arkkitehtuurin professori Charles Waldhein kuvaa 
kirjassaan Landscape as a Urbanism – A General Theo-
ry (2016), miten Fordismin jälkeen kaupunkisuunnittelun 
perustavanlaatuisiksi määrittelijöiksi tulivat teollisuuden 
murrokset72. Teollisuuden murrokset taas ohjautuvat pitkälti 
ekonomisten rakenteiden muutoksen ajamina. Nykyään 
kaupungin rakenteelliset muutokset painottuvat usein enti-
sille teollisuusympäristöille, kuten esimerkiksi Helsingissä 
Jätkäsaareen, Kalasatamaan, Kyläsaareen, Kruunuvuo-
renrantaan ja Hernesaareen. Nämä teollisuusympäristöt 
ovat vapautuneet pitkälti koko Suomen tavaraliikenteen 
pääsataman, Vuosaaren sataman rakentamisen takia vuon-
na 2008.73 On siis tärkeää ymmärtää teollisuuteen vahvasti 
kytkeytyvä laajempi logistinen verkosto ja sen tuottamat 
muutosvoimat, jotta voi ymmärtää teollisuusympäristöjen 
käytöstä poistumisen syyt.
 Waldheim muistuttaa, että kaupungit ovat historian 
saatossa ennen kolmatta teollistumisaaltoa ja siihen liittyvää 
post-fordismiakin muotoutuneet ekonomisten prosessien 
kautta74. Tämä 1960-luvulta lähtöisin oleva post-fordismi on 
siis myös yksi ekonomisen murroksen aalto, jonka taustalla 
vaikuttaa monet ilmiöt kuten jo aiemmin mainitut öljykriisit 
vuosina 1973 sekä 1979, jotka vauhdittivat kansainvälistä 
kehitystä markkinataloudessa ja alleviivasivat Fordismin tu-
hoa75, 76. Sen myötä piti keskittyä yhä enemmän kansainväli-
seen logistiikkaan teollisuuden saralla. Post-fordismin myötä 

72  Waldheim, 2016. s. 69.
73  Wallin, 2012. s. 25. 
74  Waldheim, 2016. s. 69.
75  Kettunen, 2010. 
76  Waldheim, 2016. s. 71.

Helsingissä sijiaitseva Vuosaaren satama on valmistuessaan muuttanut 
merkittävästi Suomen logistista infrastruktuuria. (kuvalähde: Vuosaaren sata-
ma, 2021)

Käytöstä poistuneen satama-alueen rakennuksia puretaan Sompasaaressa 
toiminnan siirryttyä Vuosaareen. (kuvalähde: Sompasaaren varastoraken-
nuksen purku, 2017)
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alkoi kehittyä kansainväliset valtatieverkostot ja niiden var-
relle sijoittua myös teollisuutta77. 
 Kansainväliset valtatieverkostot puolestaan syntyivät 
keskitettyihin satamatoimintoihin tukeutuen. Vuonna 1956 
keksitty konttirahti muutti merkittävästi laivaliikennettä te-
hokkaampaan suuntaan, jonka myötä alkoi kaupunkeihin 
ilmestymään valtavia satama-alueita. Kontin tehokkuus pe-
rustuu sen joustavuuteen liikkua sellaisenaan laivan, junan 
ja rekan osana.78

 Waldheimin mukaan tähän logististen reittien muu-
tokseen ja sen muuttuviin tarpeisiin tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen mai-
sema-arkkitehtuurissa79. Tulee myös huomioida se tosiseik-
ka, että kaikkia post-fordismin myötä käytöstä poistuneita 
teollisuusympäristöjä yhdistää niiden leimautuminen 
epäonnistumisen symboleiksi sillä tuotteen valmistus ei ole 
lakannut, vaan se on siirtynyt muualle kyseisten paikkojen 
ongelmien takia80. Toisaalta kyse ei ole aina vain paikan 
ongelmista vaan on myös paikkoja, joiden toiminta on 
ollut välttämätöntä siirtää muualle, kuten esimerkiksi Vuo-
saaren sataman rakentamisen myötä, vaikka paikoissa ei 
olisi sinällään ollut mitään vikaa. Tämä epäonnistumisen 
arvolataus vaikuttaa selvästi niihin tulkintoihin ja havaintoi-
hin, joita näistä alueista tehdään niiden kehityshankkeiden 
yhteydessä. Epäonnistumisen arvolatausta usein pönkite-
tään myös median voimin, jotta alueesta syntyvä mielikuva 
olisi suopeampi tulevalle kehitykselle81, 82.

77  Waldheim, 2016. s. 71.
78  Waldheim, 2016. s. 73.
79  Waldheim, 2016. s. 70.
80  Fassi, 2010. 
81  Takala, 2019. 
82  Takala, 2020. 

Keran teollisuusalue ei ole enää logistisesti järkevällä paikalla. kuva syksyltä 
2020.

Alla: Käytöstä poistunut veturi Pasilan vanhalla ratapihalla syksyllä 2020.
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2.1.3 Suunnittelualueen teollisuush-
istoria

Espoon teollinen historia alkoi varsinaisesti 1800-luvulla, 
kun Helsingistä tuli Suomen suurruhtinaskunnan pääkau-
punki vuonna 1812. Helsingin rakentaminen tarvitsi monen-
laisia tuotteita ja tähän kysyntään pohjautuen alkoi Espoo-
seen syntyä erityyppisiä teollisuuden toimintoja painottuen 
lähinnä tiili-, keramiikka-, lasi- ja puusepänteollisuuteen.83 
 Vuonna 1903 valmistui rautatieyhteys Helsingistä 
Turkuun ja radan varrelle alkoi muodostua Espoossa asu-
tusta ja teollisuutta. Radan rakentamisen myötä teollisuutta 
syntyi erityisesti Kauklahteen, Leppävaaraan, Kiloon ja Kau-
niaisiin.84 Kilon alueelle perustettiin Keran keramiikkatehdas 
vuonna 1917. Se oli toiminnassa aina vuoteen 1958 valmis-
taen kattotiiliä, taloustavaraa ja koriste-esineitä.85 Alun perin 
keramiikkatehtaan nimi oli Viherlaakson Kattotiili Oy86, myö-
hemmin sen nimeksi muutettiin Viherlaakson Saviteollisuus 
Oy ja lopulta nimi muutettiin vuonna 1936 Kera Oy:ksi. Ke-
ramiikkatehtaan rakennus on suunnittelualuetta ympäröivän 
alueen vanhin säilynyt rakennus ja se on rakennettu vuonna 
1920 Vilho Penttilän suunnitelmien mukaan.87

 Kera Oy:n mukaan nimetty Keran alue sai oman jun-
aseisakkeensa vasta vuonna 1946, jonka myötä tehdastyö-
laisten työmatkat helpottuivat. Tavaraliikennettä alueella oli 
kuitenkin ollut jo ennen seisaketta ja se oli pitkään vilkasta, 
kunnes hiljeni 1990-luvulla ja lakkautettiin vuonna 2009.88

83  Johdanto teollisuuden ja tekniikan perintöön Espoossa, 
2015. 
84  Espoon historia, 2021. 
85  Espoolaista teollisuuden perintöä, 2021. 
86  Makkonen, 2013. s. 8.
87  Makkonen, 2013. s. 12
88  Makkonen, 2013. s. 8.

Vuoden 1929 kartasta näkyy, miten suunnittelualueen lähettyvillä sijaitsi 
ainoastaan Viherlaakson tehdas, josta myöhemmin tuli Kera Oy. (kartan 
lähde: Timo Meriluoto, Kaupunkikartat)

Keran alue on nimetty sen teollisuushistorian mukaan. Kuvassa Keran teh-
dasrakennusta laajennetaan vuonna 1945. (kuvalähde: Mannelin, 1946)

suunnittelualue
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 Keraan ja suunnittelualueelle sijoittuvan kaasuteh-
taan toimijan Oy AGA Ab:n89 historia alkoi vuonna 1904, 
jolloin Ruotsissa perustettiin Svenska A.B. Gasaccumulator. 
Yrityksen toiminta perustui Nobelin fysiikanpalkinnon saa-
jan, insinööri, tohtori Gustaf Dalénin keksintöön.90 Gusaf 
Dalén kehitti asetyleenikaasuja majakoiden valaisimia var-
ten, jonka myötä hänelle myönnettiin fysiikan Nobelin-pal-
kinto vuonna 1912. Palkinnon saatuaan hän oli sokeutunut 
omissa kaasutesteissään samana vuonna.91 

Oy AGA Ab:n toiminta pohjautui pitkälti ase-
tyleenille, jota käytettiin majakoiden ja muun valaistuksen 
ohella myös hitsauksessa ja leikkauksessa92. Junien kas-
vavan nopeuden takia 1930-luvulla sen toiminta kasvoi 
asetyleenilla toimivien hitsaustarvikkeiden tuotannon takia.93 
Hitsauksessa käytettiin asetyleenin lisäksi nestemäistä hap-
pea tehokkaamman palamisreaktion saavuttamiseksi, jonka 
myötä Oy AGA Ab:n toiminta painottui myös nestemäisen 
hapen tuotantoon94.

Oy AGA Ab saapui Suomeen vuonna 1917, 
kun Helsingin Sörnäisiin Suvilahdenkadun ja Vilhonvuo-
renkadun risteykseen perustettiin ensimmäinen tehdas95. 
1960-luvun vaihteessa metalliteollisuudessa tapahtui mer-
kittävää kasvua Suomessa ja tämä vaikutti myös metallite-
ollisuudelle kaasuja tuottavan Oy AGA Ab:n toiminnan laa-
jentumiseen96. Vuonna 1960 säädetty lakiuudistus siitä, että 
asetyleenistä tuli verovapaata aiemman 25 % myyntiveron 
sijaan kiihdytti myös osaltaan liiketoiminnan kannattavuut-

89  Yhtiön nimeksi tuli Oy AGA Ab vuonna 1944. Waselius, 
1967. s. 75.
90  Helenius, 2012. s. 2. 
91  Waselius, 1967. s. 16-20.
92  Waselius, 1967. s. 31.
93  Waselius, 1967. s. 117.
94  Waselius, 1967. s. 32.
95  Waselius, 1967. s. 34.
96  Waselius, 1967. s. 93.

Ennen Keraan siirtymistä Oy AGA Ab:n pääasiallinen toiminta sijoittui Hel-
sinkiin. Kuvassa vanha tehdasrakennus vuonna 1935. (kuvalähde: Waseli-
us, 1967. s. 131.)

Vasemmalla: Oy AGA Ab:n mainos vuodelta 1916. 
Alla: Jykevämpien raidevaatimusten takia toiminta 
painottui yhä enemmän hitsaustarvikkeiden valmis-
tukseen.
(kuvalähteet: Waselius, 1967. s. 35 ja 119.) 
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ta97. Näiden muutosten myötä Helsingin tilat kävivät yhä 
ahtaammiksi ja vuokrat kalliimmiksi, joten alettiin etsimään 
uutta tilaa. Vuonna 1962 ostettiin tontti Espoon Kerasta.98 
Oy AGA Ab saapui Keran alueelle vuonna 1962 ja uuden 
tehdasalueen rakennukset valmistuivat viiden vuoden ku-
luessa arkkitehti Kurt Simbergin suunnitelmien mukaan.99 

Alun perin pelkästään hitsauksen tarpei-
siin valmistetun hapen tuotanto lisääntyi Keran tehtaalla 
1960-luvun alussa, koska sairaaloissa otettiin käyttöön 
lisähappilaitteet100. Kaasun ja hitsaustarvikkeiden lisäksi 
Kerassa valmistettiin elektroniikkaa kuten esimerkiksi tele-
visioita101. 1960-luvun puolivälissä Oy AGA Ab:sta tuli yksi 
suurimpia Espoossa toimivia teollisuuslaitoksia.102

 Arkkitehtuuriltaan ja toiminnallisuudeltaan edistyksel-
listen teollisuusrakennusten lisäksi uudella tehdasalueella 
panostettiin myös ulkotiloihin. Yhtiö katsoi jo suunnittelu-
vaiheen alkuvaiheessa tärkeäksi, että alue muodostuisi 
97  Waselius, 1967. s. 94. 
98  Waselius, 1967. s. 97-98.
99  Makkonen, 2013. s. 18. 
100  Waselius, 1967. s. 100.
101  Waselius, 1967. s. 99.
102  Jaatinen, 2014. s. 16. 

Ilmakuvassa vuodelta 1969 erottuu, miten alueen nykyinen rakennuskanta 
oli jo pääosin muotoutunut. Mittakaava 1:6000
(kartan lähde: Espoon kaupungin karttapalvelu, 2021)

Kurt Simbergin havainnekuva Oy AGA Ab:n tehdasalueesta vuodelta. (ku-
valähde: Waselius, 1967. s. 108.)

suunnittelualue
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työympäristönä miellyttäväksi myös ulkotilojen kautta. Tä-
män johdosta tehdasalueelle toteutettiin puutarha-arkkitehti 
Jussi Jänneksen laatima istutussuunnitelma.103 Suunnitelma 
kattoi koko ulkoympäristöjen alueet104. Tehdasalueen pi-
haympäristöistä pidettiin ilmeisesti hyvää huolta, sillä vuon-
na 1992 piha-alueet palkittiin Espoon kaupungin parhaimpa-
na piha-alueena. Perusteluna palkinnolle olivat moitteeton 
hoito ja inhimilliset piirteet keskellä teollisuusaluetta.105

 Oy AGA Ab:n tehdastoiminta muutti pois Kerasta Rii-
himäelle 1990-luvulla106. Tehdas Riihimäelle piti rakentaa jo 
vuonna 1990, mutta lama viivästytti rakennustöitä. Toiminta 
siirtyi Riihimäelle vuonna 1994 parempien liikenneyhteyk-
sien takia.107 Myös yhtiön pääkonttori siirtyi pois alueelta 
Espoon Leppävaaraan108. Lopullisesti Oy AGA Ab:n toiminta 
lakkasi tehdasalueella vuonna 2008, jonka jälkeen alue on 
ollut tyhjillään109. 

103  Makkonen, 2013. s. 18. 
104  Simberg, 1970. s. 34. 
105  Heiskanen, 1992. 
106  Salomaa, 2019. 
107  Korpimo, 1994. 
108  Salomaa, 2019.
109  Takala, 2019. 

Kerassa toimi myös Oy AGA Ab:n oma hitsausopisto. Hitsausopistossa oli 
vuosittain 800-1000 oppilasta (Makkonen, 2013. s. 18).
(kuvalähde: Simberg, 1970)

Varastointi- ja kuljetustankkeja nestemäiselle hapelle, typelle ja argonille. 
(kuvalähde Waselius, 1967. s. 155.)

Oy AGA Ab:n toiminta oli levinnyt muuallekin Suomeen vuoteen 1967 
mennessä. (kuvalähde: Waselius, 1967. s. 127
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2.2 Ekologia

Erääksi maisema-arkkitehtuurin kannalta keskeisimmäksi 
teemaksi tässä työssä nousee ekologisten ominaisuuksien 
tunnistaminen ja vaaliminen käytöstä poistuneilla teolli-
suusympäristöillä. Käytöstä poistuneita alueita kohtaan 
kohdistuu usein kritiikkiä niiden käyttämättömyyden, kulttuu-
rillisen epäonnistumisen ja epäesteettisyyden takia. Näille 
alueille syntyy kuitenkin jatkuvasti ainutlaatuista luontoa, 
jota emme perinteisessä mielessä ole välttämättä käsittä-
neet luonnoksi. Kaupungin luonteen on nimittäin kuvattu 
olevan rakennettu tai rakentamaton mutta käytöstä pois-
tuneiden alueiden ekologisten ominaisuuksien avulla tätä 
ajattelumallia pyritään haastamaan. Käytöstä poistuneille 
alueille itsestään kehittynyt luonto on ihmisen tuottamien 
rakenteiden päälle syntyvää kasvustoa ja asettuu hankalasti 
tähän rakennetun ja rakentamattoman tiukkaan kahtiaja-
koon. Braae osoittaa, että tämä tiukkaan jakoon perustuva 
ajattelumalli on vanhentunut ja nykyään niiden väliin asettu-
vista tiloista puhutaan näiden kahden sekoittuneisuudesta 
eli urbaanista periferiasta tai villiintyneestä kaupungista.110

 Näiden alueiden posthumanistinen111 tai ihmisen 
jälkeinen vaikuttavuus perustuu siihen tosiasiaan, että ne 
ovat ihmisen tekemiä ympäristöjä, mutta samaan aikaan 
niiden ekologia vaikuttaa olevan luonnon tuottamaa. Luonto 
on käyttänyt ihmisen tekemää materiaalia omaan tarkoituk-
seensa samalla tavalla, kun ihminen käytti luontoa omaan 
tarkoitukseensa rakentaessaan aluetta112. Tämän takia käy-

110  Braae, 2015. s. 152.
111  Harrison, 2013.
112  Jako ihmiseen ja luontoon on hyvin keinotekoinen, 
eikä tässä nojata käsitykseen siitä, että ihminen olisi luon-
nosta erillinen toimija vaan toimii todellisuudessa osana 
luontoa. Posthumanistista näkökulmaa ymmärtääkseen on 
kuitenkin tehtävä keinotekoinen erottelu. 

Munkkiniemi, marraskuu 2020
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töstä poistuneet raunioituvat teollisuusympäristöt näyttävät 
olevan tasapainossa luonnon kanssa keskenään vastakoh-
taisten materiaalien kuten kasvillisuuden ja betonielementin 
synteesin kautta113.   

Käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen 
ekologiaa voidaan ymmärtää tarkastelemalla kaupunkie-
kologiaa eri tulokulmista. Kaupunkiekologia tunnistettiin 
omaksi tieteenalakseen 1970-luvulla ja sen edelläkävijänä 
pidetään saksalaista ekologia, Herbert Sukoppia, joka työs-
kenteli Berliinissä 1950-luvun lopulta lähtien114. Sukoppia 
inspiroi toisen maailmansodan jäljiltä Berliinissä tuhoutunet 
alueet ja niiden villiintyvä luonto. Hän tyypitteli biologisen 
monimuotoisuuden analysoinnin mukaan kaupungin eri 
alueet eri kategorioihin, jonka myötä paljastui käytöstä 
poistuneiden alueiden runsas ekologinen monimuotoisuus. 
Myöhemmin Sukopp opetti maantieteen ja maisema-ark-
kitehtuurin saralla, miten käytöstä poistuneita alueita tulisi 
arvottaa ennen suunnittelutoimenpiteitä kasvillisuustieteen, 
eläinten ekologian, maaperän tutkimuksen, ilmastotieteen ja 
hydrologian kautta.115 
 Käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen kau-
punkiekologiaa voidaan nimittää ranskalaisen maisema-ark-
kitehti Gilles Clementin mukaan kolmas maisema -termillä. 
Clement on määritellyt kaupungin ja maaseudun välille 
käsitteen, jonka arvo ei ole visuaalinen vaan ekologinen.116 
Hän esitteli ensimmäisten joukossa idean siitä, että jou-
tomaiden ja käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen 
sisältämä luonnon monimuotoisuus olisi erityisen tärkeää 
säilyttää kaupunkiekologian kannalta117. 

113  Braae, 2015. s. 182.
114  Kowarik, 2020.
115  Kowarik, 2020. 
116  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 26.
117  Clement, Morris, Tiberghien, 2015. esipuhe. 

Porvoo, kesäkuu 2020

 
Berliinissä sijaitseva Teufelsberg on rakennettu toisen maailmansodan ai-
kana tuhoutuneiden rakennusten jäännöksistä ja se on kaupungin korkein 
kukkula. Ihmisen rakentamien raunioiden päälle on kasvanut monimuotoi-
nen metsä, joka peittää alleen Berliiniin hurjaa historiaa. (Anderson, 2015) 
(kuvalähde: Autio, 2019)
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monimuotoisuutta suoraan esimerkiksi elinympäristöjen hä-
vittämisen ja pirstoutumisen sekä uusien lajien lisäämisen 
kautta, mutta myös epäsuorasti muuttamalla esimerkiksi 
kaupunkien ilmastoa, maaperää, hydrologiaa ja biogeokemi-
allisia syklejä120. Eli siis niin taantuvienkin kuin kehittyvienkin 
kaupunkien käytöstä poistuneita teollisuusympäristöjä lei-
maa ekologisesti ihmisen suorat ja epäsuorat vaikutukset. 

120  Kowarik, 2011. s. 1. 

 Konkreettisesti käytöstä poistuneiden teollisuusym-
päristöjen ekologiaa on määritellyt myös saksalainen 
kaupunkiekologi Ingo Kowarik. Hän on jaotellut kirjassaan 
Wild urban woodlands: new perspectives for urban forestry 
(2005), käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen eko-
logiaa kolmen perusominaisuuden mukaan. Ensimmäinen 
ominaisuus on alueiden laajuus, joka yhdessä alueiden äk-
kinäisen käytön loppumisen kanssa muodostaa uudenlaisen 
tilanteen kaupunkiin. Laajuuden takia teollisuustoiminnan 
jäännöksien päälle syntyy väistämättä luontoa, sillä siihen 
ei ehditä reagoimaan. Toinen ominaisuus on niiden ominta-
keinen ekologinen rakenne. Käytön aikana ympäristön kuor-
mittuminen ja sen raju muokkaaminen niin rakennusten kuin 
kaivantojenkin myötä, muodostaa Kowarikin mukaan tilan-
teen, joka tuottaa ainutlaatuista luontoa kaupunkiin, jota pai-
kalle ei syntyisi ilman ihmisen toimintaa. Kolmas ominaisuus 
on niiden uudentyyppinen sijainti suhteessa muuhun kau-
punkirakenteeseen. Ennen villiintyvää luontoa saattoi nähdä 
vain kaupunkialueiden ulkopuolella, jonne kaupunkilaisilla 
ei ollut useinkaan helppoa pääsyä, mutta nyt kolmannen 
teollistumisaallon myötä villi luonto löytyy yhtäkkiä kaupun-
gin keskeltä, jonne kaikki kaupungissa muuten ekologisesti 
ahtaalla olevat eliöt voivat asettua.118

On todettu, että taloudellisesti taantuvien kau-
punkien ekologinen potentiaali on huomattavasti korkeampi 
kuin taloudellisesti kasvavien kaupunkien119. Tämän myötä 
kasvavissa kaupungeissa ekologinen potentiaali painottuu 
siis alueille, jotka ovat taloudellisesti taantuvien kaupunkien 
kaltaisia: eli esimerkiksi käytöstä poistuneille teollisuusym-
päristöille. Ekologinen potentiaali ei ole täysin turvassa 
näilläkään alueilla ihmisen suorien ja epäsuorien vaiku-
tusten takia, sillä ihmiset hallitsevat kaupunkien ekologista 

118  Kowarik & Körner, 2005. s. 2. 
119  Kowarik, 2011. s. 1. 

Helsinki, Merihaka, lokakuu 2020
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2.2.1 Vieraslajeja vai tulevaisuuden 
luontoa?
Ihminen ja luonto ovat kaupunkiympäristössä jatkuvasti vuo-
rovaikutuksessa keskenään. Esimerkiksi kasvillisuus ja sen 
mukana muukin luonto leviää kaupunkiympäristössä enim-
mäkseen ihmisen toiminnan, liikenteen, avulla. Kasvillisuus 
näyttää leviävän urbaanimmasta ei urbaaniin suuntaan.121 
Tähän voi löytyä selitys siitä, että mitä urbaanimpi ympäristö 
on, niin sitä enemmän ponnisteluja se vaatii kasvilta kas-
vaakseen. Liikenteen mukana kasvun kannalta helpommille 
alueille kulkeutunut siemen kasvaa myös helpommin, kun 
urbaanin ympäristön haasteet vähenevät. Tästä syntyy tilan-
ne, joka aiheuttaa helposti leviäviä kasvilajeja, sillä kasvilta 
vaadittiin kovasti ponnisteluja urbaanissa ympäristössä kas-
vaakseen ja löytäessään jälleen suotuisat kasvuolosuhteet, 
se myös kasvaa ja leviää tehokkaasti.

Nopeasti leviävien kasvilajien takia kaupunkie-
kologiassa on paljon ristiriitaisia käsityksiä siitä, onko jokin 
”ruderaattikasvi” luonnollista alkuperää vai ihmisen tuotta-
maa122. Ruderaatti on eräs määritelmä käytöstä poistuneelle 
alueelle, joka on ihmistoiminnan seurauksena syntynyt123.
 On kuitenkin edelleen tapana ajatella, että raken-
netun ympäristön teiltä aikanaan raivattu luonto olisi tälle 
alueelle oikeaa ja vaalimisen arvoista luontoa. Kaupunkien 
paikalla sijainnut luonto liittyy usein myös kaupunkien kult-
tuurihistoriaan, sillä monet kaupungit on perustettu paikalla 
olleiden ekologisten ominaisuuksien takia. Tämä kulttuuri-
historiallinen tunneside vaikuttaa mielikuvaan kaupunkien 
oikeasta luonnosta. 

121  Kowarik & Lippe, 2007. 
122  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 34.
123  Salin, 2020, s.12. 

Helsinki, Merihaka, lokakuu 2020. 
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Jorgensen ja Keenan kuvaavat, miten Chica-
gossa oli alkujaan laajalti mäntymetsää, jota hyödynnettiin 
kaupungin rakennusmateriaalina124. 1930-luvulla Chicagoon 
rakennettiin aallonmurtajan päälle Montrose Point -puis-
to. Puiston oli alun perin tarkoitus perustua tähän alueella 
ennen kaupungin rakentumista vallinneeseen ekologiseen 
tilanteeseen. Toisen maailmansodan sytyttyä puistoalue 
kuitenkin eristettiin kävijöiltä sinne perustetun tutka-aseman 
takia. Puistoon alkoi muodostua villiintynyttä luontoa ja vas-
ta 1970-luvulla se vapautui jälleen yleisön käyttöön. Alueelle 
oli muodostunut alkuperäisistä suunnitelmista täysin poik-
keava villi luonto. Monimuotoisen kasvillisuuden lisäksi 
sieltä löytyi 1970-luvulla yli 200 erilaista lintulajia ja nykyään 
yli 300125. Niinpä se päätettiin jättää tähän uuteen villiin olo-
muotoonsa.126 
 Chicagon toinen mielenkiintoinen alkuperäisestä 
poikkeava kaupunkiluontokohde on kaupungin läpi kulkevan 
4 metriä korkean ratapenkereen juurelle kehittynyt oma-
ehtoinen kasvillisuus. Viranomaiset katkovat säännöllisesti 
puut ja myrkyttävät rikkaruohot, joten alue rehottaa aina pio-
neerivaiheessaan hyvin runsaslajisena.127 Rajun hoidon joh-
dosta alueelle valikoituu vain ne kasvilajit, jotka sietävät eni-
ten tuhoamista. Tätä voisi verrata kansanterveyttä uhkaaviin 
antibioottiresistenssin omaaviin bakteereihin, jotka ovat 
lisääntyneet korrelaatiossa antibioottien käytön kanssa128. 
Molemmissa tapauksissa on kyse ihmisen aktiivisen toimin-
nan alla tapahtuvasta vääristyneestä luonnonvalinnasta129, 
jossa ihminen omalla toiminnallaan tuottaa yhä herkemmin 
leviäviä eliöitä hämärtyneen luontokuvansa takia.

124  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 34.
125  Montrose Point Bird Sanctuary. 2021. 
126  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 36-38.
127  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 39.
128  Lumio & Hautala, 2005. 
129  Mappes, 2009. 

Montrose park. Chicago. (kuvalähde: Chicago Park District, 2021)

Yllä: Chicagon kaupungin läpi kulkevan junan ratapenger rehottaa aina 
sukkession pioneerivaiheessa. 
Alla: Ratapenger viranomaisten käsittelyn jälkeen.
(kuvalähteet: Gobster, 2010) 
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non kanssa. Tämä sekoittuneisuus on parhaiten nähtävissä 
käytöstä poistuneilla teollisuusympäristöillä. Näille alueille 
on tyypillistä kasvilajiston alkuperän monimuotoisuus itse 
kasvilajiston monimuotoisuuden ohella. Kasvillisuus on pe-
räisin ennen teollisuustoimintaa olleesta luontotyypistä sekä 
kaupunkiympäristön mukana levinneestä lajistosta.133 Tulee 
myös huomioida se tosiseikka, että käytöstä poistuneiden 
teollisuusympäristöjen monimuotoisuus on parhaimmillaan 
alueen varhaisessa kehitysvaiheessa134 ja ajan myötä lajisto 
suppeutuu sukkession vähentyessä. 

133  Ruuth, 2019. s. 41. 
134  Ruuth, 2019. s. 51. 

 Kolmannessa esimerkissä Chicagosta poliisiase-
man tontille oli jäänyt käyttämätön pala maata parkkipaikan 
viereen, johon kehittyi nopeasti villiintynyt kaupunkiluonto 
aidatun alueen sisäpuolelle. Aita poistettiin myöhemmin, 
ja asukkaat saivat istuttaa kukkia ja muita koristekasveja 
alueelle. Kuitenkin jostain syystä aita palautettiin takaisin ja 
kaupunkiluonto valtasi jälleen alueen peittäen alleen kukat 
ja koristekasvit. Istutetut koristepuut kuitenkin säilyivät kau-
punkiluonnon takaisinvaltauksesta.130 

Nämä ovat esimerkkejä siitä, miten ihmisen 
suora toiminta luontoa kohtaan on usein lyhytaikaista ver-
rattuna epäsuoraan toimintaan. Hyödyntämällä itsestään 
syntyviä prosesseja voi siis tuottaa huomattavasti pitkäikäi-
sempiä ratkaisuja. Se, miten kaupunkien luonnonsuojelussa 
on lukkiuduttu näennäisen alkuperäisten lajien ja ekosystee-
mien suojeluun, voi tuottaa lähitulevaisuudessa yhä enem-
män ongelmia. Kowarikin mielestä olisi hyvä kääntää katse 
myös kaupunkiluonnon saralla ei niin toivottujen ekosys-
teemien monimuotoisuuteen ja niiden luonnon monimuotoi-
suuden kannalta positiiviseen vaikutukseen.131 Käyttämättä 
jääneen alueen itsestään kehittyvä luonto pitäisi siis nähdä 
ekologian kannalta sijoituksena tulevaan eikä niinkään ”vie-
raslajeina132” tai rikkakasveina eli väärässä paikassa kasva-
vina kasveina. 

Asia ei ole kuitenkaan ihan mustavalkoinen 
uuden kaupunkiluonnon ja niin kutsutun alkuperäisen luon-

130  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 42-44.
131  Kowarik, 2011. johdanto
132  Suomen virallisten vieraslajien sivustolla vieraslajia on 
kuvailtu: ”Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliö-
lajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle 
ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut. Vieraslaji 
on siis ihmisen myötävaikutuksella ylittänyt luontaiset leviämises-
teet, kuten mantereen, meren tai vuoriston, ja levinnyt alueelle, 
minne se ilman ihmisen apua ei olisi vielä luontaisesti levinnyt.” 
vieraslaji.fi, 2021. 

Pasilan vanha ratapiha, Helsinki. lokakuu 2020
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tutkimuksessa huomattiin, että käytöstä poistuneiden teol-
lisuusympäristöjen kasvillisuuden sukkessio muistutti hyvin 
paljon käytöstä poistuneen pellon sukkessiota137. 
 Kaupunkiluonto voi kehittyä poikkeuksellisiin ympä-
ristöihin, joihin sitä ei ole suunniteltu. Maanviljelyksen rehe-
vöittävä vaikutus on kuormittanut vesistöjä niin paljon, että 
lintujen pesimäpaikat ovat vaarantuneet. Suomessa jopa 
yli puolet vesiin päätyvästä ihmistoimintojen aiheuttamasta 
ravinnehuuhtoumasta arvioidaan tulevan maataloudesta138. 
Hyvänä vastakkaisena esimerkkinä toimii Detroitin kaupun-
kiluonto. Detroitissa on poikkeuksellisen paljon lintuja, jotka 
käyttävän elinympäristönään, katoille muodostuneita kos-
teikkoja ruokokasvillisuuksineen139.
 

137  Spiering, Larsen, Potts, 2020. 
138  Ympäristö.fi, 2021. 
139  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 22.

2.2.2 Maaseutua pakoon kaupun-
kiin vai kaupunkia pakoon maaseu-
dulle? 
Kaupungin ja niin kutsutun maaseudun välinen luonnon 
monimuotoisuuden tasapaino alkoi muuttua kemiallisen val-
lankumouksen myötä.135 Ennen viljelyn kemiallista vallanku-
mousta maaseutu oli luonnon kannalta monimuotoisempaa 
kuin kaupunkiympäristö. Nykyään tilanne on kääntynyt pää-
laelleen ja kaupungit ovat alkaneet vihertää ja villiintyä luon-
non monimuotoisuuden kautta. Tehokkaan tuotannon takia 
maaseudut ovat puolestaan alkaneet sterilisoitua.136 

Kaupungin maaseutumaisuutta voidaan tar-
kastella käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen ja 
peltojen yhtäläisyydellä. Buffalossa, New Yorkissa tehdyssä 
135  Tässä tarkoitetaan nyt aluerajallista kaupunkia ja sen 
ulkopuolelle jäävää aluetta eikä niinkään kaupunki- tai maaseu-
tumaista ympäristöä.
136  Jorgensen & Keenan, 2011, esipuhe. 

Ihmisen raknnelmat määrittävät kaupunkiympäristössä luonnon kasvuolo-
suhteet. Tämän Hangossa sijaitsevan 4 metriä paksun betonisen tykkijalus-
tan päälle on kehittynyt monimuotoista kasvillisuutta. Paksun betonin takia 
paikalla ei pärjää puut, vaan jalustalla pärjää hyvin uhanalaiset paahdeym-
päristön kasvilajit. Kuva on otettu marraskuussa 2019.
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2.2.3 Suunnittelualueen ekologia 

Suunnittelualueen ekologiaa on ennen tätä työtä tarkasteltu 
lähinnä laajempien ekologisten verkostojen sekä hydrologi-
an kannalta, eikä alueesta ei ole tehty tutkimusta sen itses-
tään kehittyneiden ekologisten ominaisuuksien kannalta. 
Kuten todettua, tässä työssä huomion kohteena ovat erityi-
sesti nämä itsestään kehittyvät ekologiset ominaisuudet.140, 

141 

 Laajempien ekologisten verkostojen osalta suunnit-
telualueen pohjoisreunalla, Karapellontien reunalla, kulkee 
metsäinen ekologinen reitti. Tälle metsävyöhykkeelle sijoit-
tuu runsas lintujen, lepakoiden ja liito-oravien esiintymä142, 

143.
Kymmenen vuotta, jonka ajan suunnitte-

lualueella ei ole ollut teollista toimintaa, on päästänyt alueen 
kasvillisuuden villiintymään. Kasvillisuutta esiintyy pääosin 
niillä alueilla, joilla on vettä läpäisevää pintaa. Rakennuksen 
reunustoille on kasvanut runsaasti nuorta puustoa. Myös 
rakennuksien sisältä löytyy kasvillisuutta kuten sammalia, 
levää, heinäkasveja ja sisään tunkeutuvia puiden oksia. Lin-
nusto viihtyy rakennuksien ja kasvillisuuden yhdessä muo-
dostamissa sopukoissa, kuten esimerkiksi lastauslaitureiden 
alla. Itsestään levinnyt puusto on pääosin vaahteraa, raitaa, 
koivuja sekä erilaisia pajuja. Suunnittelualueella on itses-
tään levinneen kaupunkiluonnon lisäksi lajistoon vaikuttanut 
myös Jussi Jänneksen suunnittelema istutussuunnitelma, 
josta on edelleen nähtävillä selkeitä jäänteitä. 144

140  Keran asemakaavarunko, 2017. 
141  Pöyry Finland Oy, 2014.
142  Keran asemakaavarunko, 2017. s. 58.
143  Lammi, Vauhkonen, Routasuo ja Hanski, 2016. s. 34. 
144  Autio, 2020. Maastokäynti 14.11.2020.

Jussi Jänneksen istutussuunnitelmasta viestii suunnittelualueella edelleen 
viihtyvä Japaninhortensia (hydrangea paniculata).

Puustoa on kehittynyt rakennuksien reunustoille.
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viherrakenne ja liito-oravien elinolot 1:3000
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ten junarata, jonka myötä hulevedet kertyvät uomaan sen 
rinnalle. Junaradan reunalla oleva avouoma kulkee itään 
päin noin 500 metriä, jossa sijaitsee hulevesien alituskohta. 
Alueelta tehdyssä hulevesiselvityksessä kehotetaan jat-
kosuunnittelun yhteydessä tekemään viivytysaltaita suunnit-
telualueelle jo ennen junaradan avouomaa.151

151  Pöyry Finland Oy, 2014. s.8. 

2.2.3.1 Suunnittelualueen hydrologia
Suunnittelualueen ja sen ympäristön hydrologiaa voi tarkas-
tella pohja- ja orsivesien sekä hulevesien avulla. 
 Alue ei kuulu merkitykselliselle pohjavesialueelle145. 
Pohjavettä alueella silti on ja se on suunnilleen +24 metriä 
merenpinnan yläpuolella. Pohjaveden virtauksen on arvioitu 
suuntautuvan länteen ja kaakkoon.146 Se sijaitsee pääosin 
melko lähellä maan pintaa, noin metrin syvyydessä. Savisen 
maaperän alueella pohjavesi on paineellista ja on noin 2 m 
nykyisen maanpinnan alapuolella. Pohjaveden korkeusase-
maa hieman ylempänä sijaitsee orsiveden pinnan taso.147 
Pohjaveden virtaus on arvioiden mukaan 2–3 metriä vuo-
dessa148. 
  Suunnittelualueen pohjoisosan lävitse kulkee 
alueellinen päävedenjakaja. Pohjoispuoleisen alueen 
hulevedet virtaavat koilliseen kohti Monikonpuroa. Eteläi-
semmät vedet puolestaan virtaavat kohti Mankkaanpuroa 
junaradan pohjoispuoleista avouomaa pitkin.149 Mankkaan-
puro puolestaan laskee Gräsanojaan, jossa on korkeat typ-
pipitoisuudet150. 
 Entisen teollisuustoiminnan ja runsaan läpäisemät-
tömän pinnan takia hulevesien laatu ja ominaisuudet ovat 
äärevät. Vain murto-osa suunnittelualueesta kuuluu Moni-
konpuron pääosin kasvillisuuden valtaamaan valuma-aluee-
seen, joten suurempi painoarvo suunnittelutoimenpiteille 
huleveden laadun parantamiseksi painottuu Mankkaanpu-
ron valuma-alueelle.  
 Mankkaanpuroon laskevia hulevesiä rajoittaa eni-

145  Asemakaavan muutos selostus, 2020. s. 38. 
146  KERAN RAKENTAMISEN AIKAISTEN MASSOJEN HALLINTA, 2019. s. 
8.
147  Asemakaavan muutos selostus, 2020. s. 39. 
148  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2018. s. 2. 
149  Pöyry Finland Oy, 2014. s.4. 
150  Asemakaavan muutos selostus, 2020. s. 38. 

Suunnittelualue on kauttaaltaan hyvin tasaista ja vesi kertyy asfalttikenttien 
päälle.

Suunnittelualueen vedet kulkevat pääosin Mankkaanpuroon, jossa tavataan 
taimenen luonnonpoikasia. (kuvalähde: Taimenkartta.fi, 2021)
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Valumasuunnat ja -alueet. 1:3000 (tarkastelu tehty. Pöyry 
Finland Oy, 2014. s. 5. pohjalta)
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Alueen maaperä. 1:3000 
(Tarkastelu tehty Asemakaavan muutos selostus, 2020. s. 36 maaperä-
kartan pohjalta.)
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µg/l), trikloorieteenin (29-3500 µg/l), cis-1,2-dikloorieteenin 
(380-540 µg/l), 1,1,1-trikloorietaanin 1400 µg/l, 1,1-dikloo-
rietaanin (250-2100 µg/l) sekä vinyylikloridin (260-580 µg/l) 
osalta, joita kaikkia löytyy myös junaradan pohjoispuolel-
ta.158

Myös suunnittelualueen eteläosassa, juna-
radan pohjoispuolella kulkevassa avouomassa virtaa ym-
päristölle haitallisia aineita kuten tetrakloorieteeniä, trikloo-
rieteeniä, cis-1,2-dikloorieteeniä, 1,1-dikloorieteeniä sekä 
1,1-dikooorietaania159. Avouoman virtaamasta tai pitoisuuk-
sien määrästä ei kuitenkaan ole tietoa. 

Avouoman puhdistustarpeesta ei ole ilmoi-
tuksissa mainintaa, mutta sen sijaan orsi- ja pohjaveden 
kunnostustarve on todettu ja se esitetään toteutettavan bio-
logisella ”in situ” -menetelmällä160. Tässä tapauksessa orsi- 
ja pohjaveteen lisätään siis helposti hajoavaa orgaanista 
ainetta (laktaattia), joka kiihdyttää kloorattujen alifaattisten 
hiilivetyjen hajoamista. Kunnostustyöt esitettiin aloitettavak-
si vuonna 2015 ja niiden arvioitiin silloin kestävän vuoteen 
2020 saakka.161 Vuonna 2018 alueella oli edelleen korkeita 
pitoisuuksia haitallisia aineita, mutta niiden määrä oli kuiten-
kin lähtenyt hitaaseen laskuun162.

Taulukossa163 esitetyt tavoitteet on määritel-
ty rakentamisen aikana työturvallisuuden takaamiseksi164. 
Orsi- ja pohjaveden myrkyllisyydellä on kuitenkin luonnol-
lisesti työturvallisuuden vaarantumisen lisäksi myös ekolo-
gialle merkittävää haittaa.

Aineiden myrkyllisyyttä voi havainnollistaa 
esimerkiksi niiden vaikutuksesta ihmiseen ja ekologiaan. 
158  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2015. s. 4. 
159  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2015. s. 4. 
160  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2015. s. 5. 
161  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2015. s. 5. 
162  Elinkeino–, liikenne- ja ympäristökeskus, 2018. s. 3. 
163  katso viereinen taulukko.
164  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2015. s. 7. 

2.2.3.2 Suunnittelualueen ekologiaa vaaranta-
vat tekijät

Suunnittelualueen lähettyviltä on tehty ympäristönsuoje-
lulain mukainen ilmoitus pilaantuneen maaperän, orsi- ja 
pohjaveden puhdistamisen takia joulukuussa 2014152. Ilmoi-
tuksesta käy ilmi, että alueelta löytyy orsivedestä, pohja-
vedestä sekä avouomasta kloorattuja alifaattisia hiilivetyjä 
etenkin junaradan pohjoispuolelta153. Myös junaradan ete-
läpuolelta on tehty myrkyllisistä aineista havaintoja, joiden 
toimesta on aloitettu puhdistustyöt vuonna 2019154. 

Kemikaalien kuljetuksia hoidettiin aiemmin 
rautateitse ja tähän tukeutuen Keran aseman pohjoispuo-
lella sijaitsi kemikaalien säiliöasema. Nyt löydetyt päästöt 
on arvioitu vapautuneen maaperään 1960- tai 1970-luvulla, 
jolloin todennäköisesti maahan kaatui kloorattuja liuottimia 
sisältänyt tynnyri.155 
 Huomattavan korkeita pitoisuuksia orsivedessä oli 
tetrakloorieteenin (30000 µg/l) sekä sen hajoamistuotteiden 
(trikloorieteeni 30000 µg/l, dikloorieteeni 330000 µg/l, vi-
nyylikloridi 6300µg/l) osalta. Lisäksi orsivedestä todettiin 
1,1,1-trikloorietaania (42 µg/l), tolueenia (26 µg/l), 1-metok-
si-2-propanolia (160000 µg/l), 2-metoksi-propanolia (2000 
µg/l) sekä isopropanolia (3000 µg/l).156 
 Orsiveden lisäksi alueen pohjavedessä on havaittu 
haitta-ainepitoisuuksia. Pohjaveden myrkkyjen suurimmat 
pitoisuudet painottuvat junaradan eteläpuolelle157, mutta 
sen valumasuunnan takia uhkaavat myös suunnittelualueen 
pohjavettä. Myrkyllisiä pitoisuuksia oli tetrakloorieteenin (30 

152  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2015.
153  katso s. 43.
154  Asemakaavan muutos selostus, 2020. s. 45. 
155  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2015. s. 2. 
156  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2015. s. 4. 
157  Katso s. 43.
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Tolueeni voi pahimmassa tapauksessa jopa tappaa nieltynä 
tai joutuessaan hengitysteihin165. Tetrakloorieteenin ja sen 
hajoamistuotteiden (trikloorieteeni, dikloorieteeni ja vinyy-
likloridi) epäillään aiheuttavan syöpää sen aiheuttamien 
pitkäaikaisten haittavaikutusten lisäksi. Se on myös myrkyl-
listä vesieliöille.166 1,1,1-trikloorietaani on höyrystyessään 
myrkyllistä ja sellaisenaan haitallista vesieliöille167. 1-me-
toksi-2-propanoli, 2-metoksi-propanoli sekä isopropanoli 
aiheuttavat korkeina pitoisuuksina keskushermoston la-
maantumista168,169. Cis-1,2-dikloorieteenin on todettu olevan 
höyrystyessään myrkyllistä sisäelimille kuten keuhkoille, 
maksalle ja munuaisille170. 1,1-dikloorietaani vahingoittaa 
maksaa ja munuaisia, mutta on sen lisäksi myös haitallista 
vesieliöille ja aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ve-
sistössä171. 1,1-dikloorieteeni aiheuttaa keskushermoston 
vaurioita ja saattaa aiheuttaa myös syöpää172. Vinyylikloridin 
on epäilty aiheuttavan syöpää ja suurina pitoisuuksina se 
johtaa jopa kuolemaan173. 

Keran rakentamisen aikaisista massojen hal-
linnoista kertovassa raportissa todetaan, että pilaantuneen 
maa-aineksen kunnostaminen massanvaihdolla ja sijoitta-
malla maat ulkopuoliseen vastaanottopaikkaan maksaan 
noin 100€/m3.174, joten parempana vaihtoehtona pidetään 
pilaantuneen maan sijoittamista esimerkiksi puistoalueille 
kapseloinnin avulla. Kapselointi vaatii kuitenkin massiivisia 
maarakennustöitä ja perustuu rakennusten purkamiseen. 
165  Veijalainen & Liukkonen, 2021. 
166  OVA-ohje: TETRAKLOORIETYLEENI, 2019. 
167  1,1,1-TRIKLOORIETAANI, 2020. 
168  PROPYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERIASE-
TAATTI, 2020. 
169  OVA-ohje: ISOPROPANOLI, 2017.
170  trans-1,2-Dichloroethene (T3D0173), 2014.
171  1,1-DIKLOORIETAANI, 2020.
172  1,1-dikloorieteeni - 1,1-Dichloroethene, 2021. 
173  OVA-ohje: VINYYLIKLORIDI, 2017. 
174  KERAN RAKENTAMISEN AIKAISTEN MASSOJEN HAL-
LINTA, 2019. s. 15.

Saasteiden kunnostustavoitteet. (kuvalähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus, 2015. s. 6.)
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Suunnittelualueen maaperän myrkyllisyys. 1:3000. 
Nuolet osoittavat myrkkyjen valumasuunnan orsi- ja 
pohjavettä pitkin. (Tarkastelu tehty: Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus, 2014 ja 2018 pohjalta) P
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minen. Nämä ympäristöt saattavat myös toimia esimerkiksi 
varastettujen autojen tai muiden tavaroiden jättöpaikkana, 
laittomana kaatopaikkana, kodittomien yöpaikkana tai vero-
tuksen ulkopuolisten tavaroiden välityspaikkana.178 Toisaalta 
nämä tilat voivat toimia myös esimerkiksi rullalautailun har-
rastajien tai epävirallisten musiikkitapahtumien paikkoina, 
kuorma-autojen hautausmaina tai turismin kohteina179

 Epämääräisistä ja ei toivotuista toiminnasta huoli-

178  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 8.
179  Autio, maastokäynnit 2017–2021.

2.3 Kaupunkikulttuuri

Vaikka lähtökohtaisesti tässä työssä on asetettu tarkastelun 
kohteeksi ne teollisuuden ympäristöt, jotka ovat poistuneet 
käytöstä, niin on selvää, että niiden käyttö ei todellisuudes-
sa lakkaa vaan se muuttuu. Käytöstä poistumisella tarkoi-
tetaan tässä työssä teollisuusympäristöjen rakennuksiin ja 
arkkitehtuuriin liittyvään alkuperäisesti suunniteltuun käyt-
töön ja sen lakkaamiseen. Edellisessä osiossa esitettiin, 
miten luonto vapaasti kasvaessaan tarjoaa ekologista mo-
nimuotoisuutta käytöstä poistuneille teollisuusympäristöille. 
Näiden alueiden vapaa käyttömahdollisuus ja käyttötarkoi-
tuksettomuus antavat myös ihmisen toiminnalle samankal-
taiset mahdollisuudet versota kuin luonnolle. Ellen Braaen 
mukaan näitä alueita pitäisi kutsua ei kenenkään maan (no 
man lands) sijaan kaikkien maaksi (everyones land)175, tai 
että ne ovat kaupunkikulttuurin saralla takapihojen (back-
ground) sijaan etupihoja (foreground)176.
 Käytöstä poistuneilla teollisuusalueilla ihmisen 
toiminta saattaa olla hyvin moninaista ja usein myös vi-
ranomaisten näkökulmasta ei toivottua. Näille välitiloille 
tai joutomaille löytävät usein tiensä näkyvimmiltä julkisilta 
alueilta poisajetut yhteisöt, ja kielletty tai sopimattomana 
nähty ihmisen toiminta177. Näiden alueiden käyttötarkoi-
tuksia on Jorgensenin ja Keenanin mukaan muun muassa 
laittomuuden ja hyväksi ymmärrettyjen käytäntöjen välillä 
esimerkiksi huumeiden käyttö, seksuaaliset kohtaamiset, 
prostituutio, tuhopoltto, talonvaltaus, leikkiminen, urbaani 
löytöretkeily, majojen rakentelu, graffitien maalaus, marjojen 
hedelmien tai muiden hyödykkeiden keräily, luonnon 
tarkkailu, sissiviljely, oikaisu, ohikulku tai koirien ulkoilutta-
175  Braae, 2015. s. 89.
176  Braae, 2015. s. 92.
177  Braae, 2015. s. 87.

Kuorma-autojen hautausmaa Talmassa, Sipoossa, maaliskuussa 2021. 

Vallilanlaaksosta Pasilaan johtavassa, nyt jo suurelta osin puretussa, rata-
tunnelissa järjestettiin musiikkitapahtuma syyskuussa 2019.
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kuin sen alustojen rakentamisen laboratorioina ja testi-
kenttinä.184 Tästä on esimerkkinä Helsingin Suvilahdessa 
sijaitseva rullalautailupaikka, joka on rakennettu viimeisen 
10 vuoden aikana lukuisten erilaisten materiaalisten in-
novointien tuloksena. Tämän paikan rakentamisen myötä 
Suomeen on kehittynyt ammattitaitoisia rullalautailupaikkoja 
rakentavia yrityksiä, kuten Concrete Proof Oy185 tai Suomen 
Skeittibetoni186, jotka rakentavat nyt virallisia harrastuspaik-
koja ympäri pohjoismaita.187

Toisenlaisena esimerkkinä toimii 1990-luvulla 
kehittynyt urbaani löytöretkeily, joka perustuu nimenomaan 
alueiden säilyttämiseen ja koskemattomuuteen muokat-
tavuuden sijaan. Urbaanin löytöretkeilyn uranuurtaja Jeff 
Chapman on määritellyt, että alueelta ei viedä mukanaan 
muuta kuin valokuvia ja alueelle jätetään jälkinä korkeintaan 
kengän jäljet. Jeff tai paremmin nimimerkillä ”Ninjalicious” 
tunnettu harrastaja on kuvannut, että vaikuttavuus hylätyllä 
alueella perustuu ihmisen poissaoloon, joka on jopa yhtä 
vahva kuin kaukana erämaassa.188

Urbaani löytöretkeily nykyään on maailmanlaa-
juinen ilmiö, jossa tehdään tutkimusmatkoja käytöstä pois-
tuneille alueille. Esimerkiksi valokuvauksen avulla kohteita 
dokumentoidaan, jolloin alueet muodostuvat taiteellisiksi 
hyödykkeiksi ja vaativat ympäristöltään tietyn tyyppisiä es-
teettisiä ominaisuuksia. Tämä epävirallinen tapa käyttää 
kaupunkiympäristöä näkee esteettisesti arvokkaana talou-
dellisen hupenemisen, työttömyyden ja rakennusten epätoi-
von rappeutuvien materiaalien kautta.189

184  Hollet & Vivoni, 2020. 
185  concreteproof.fi, 2021.
186  skeittibetoni.com, 2021.
187  Särkkä & Markkanen, 2021. 
188  Fassi, 2010. 
189  Fassi, 2010.

matta joidenkin ihmisten mielestä on tärkeää päästä tilaan, 
jossa valvonta, sääntely tai muut ihmiset ovat poissa. Sen 
kerrotaan olevan psykologisesti erittäin vapauttava koke-
mus, jossa yksilö voi olla mitä haluaa. Tiloissa tapahtuva 
toiminta voi liittyä esimerkiksi meditatiivisuuteen, leikkiin, 
seksuaalisuuteen tai ympäristön kanssa vuorovaikutukseen. 
Yksilö voi siis toteuttaa kaikkea sitä, mitä ei muissa julkisis-
sa avoimissa tiloissa pysty toteuttamaan.180

 Jorgensen ja Keenan kuvaavat, miten ennen kau-
punkipuistojen rooli luonnonmukaisella olemuksellaan oli 
kehittää käyttäjiään, kuten esimerkiksi nuoria, kannustamal-
la kokeilemaan kaikkea sitä, mitä ei normaalissa kaupun-
kiympäristössä ollut sopivaa tehdä. Nykyään tämä on ehkä 
unohdettu ja nuorten tila on siirretty säännöstellympään ym-
päristöön. Käytöstä poistuneet alueet tarjoavat nyt houkut-
televan itsensä toteuttamisen alustan nuorille etenkin niiden 
yksityisyytensä vuoksi. Näillä paikoilla he voivat seurustella 
ja kokeilla uusia identiteettejä sekä käyttäytymistään va-
paammin.181 Nämä kaupungin villit vyöhykkeet toimivat siis 
osaltaan lasten ja nuorten tieteellisesti todistetussa tarpees-
sa viihtyä vapaassa tilassa, joka on heidän kehityksensä 
kannalta erityisen tärkeää.182

Käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen 
keskeisenä ominaisuutena on niiden muutettavuus, joka tuli-
si Braaen mielestä nostaa esteettisyyden ja ekologisuuden 
rinnalle183. Muutettavuus kytkeytyy niiden kaupunkikulttuuril-
liseen vetovoimasuuteen esimerkiksi rullalautailijoiden itsel-
leen rakentamien harrastuspaikkojen kautta. Rullalautailijat 
pystyvät näillä alueilla kokeilemaan rohkeammin uusia tapo-
ja rakentaa ja käyttää ympäristöä. Tämän myötä niin kutsu-
tut tee se itse -rullalautailupaikat toimivat niin harrastuksen 

180  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 8.
181  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 9.
182  Jorgensen & Keenan, 2011, esipuhe.
183  Braae, 2015. s. 78.
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2.3.1 Suunnittelualueen kaupunki-
kulttuuri
Kaasutehtaan rapistuva ja raunioituva olomuoto tuottaa 
sellaisia esteettisiä ominaisuuksia, jotka houkuttelevat 
sinne kaupunkikulttuurin saralta etenkin urbaaneja löytö-
retkeilijöitä190.Urbaanien löytöretkeilijöiden toimintaa voi tar-
kastella esimerkiksi heidän kuvaamien videoiden kautta191. 
Videoissa korostuu etenkin siirtymiset pimeästä sisätilasta 
ulkotilaan, yksityiskohdat kuten esimerkiksi varoituskyltit, 
sortuneet rakenteet ja mittakaavaltaan vaikuttavat sisätilat. 
Monessa videossa myös tietoisesti hakeudutaan vaarallisiin 
paikkoihin kuten esimerkiksi rakennuksien katoille. 192, 193, 194

 Suunnittelualueen ulkopuolella, junaradan etelä-
puolella sijaitseva Inexin logistiikkakeskus jäi tyhjilleen, 
kun sen toimija muutti alueelta Sipooseen vuonna 2019, 
jonka jälkeen tyhjiin tiloihin on haluttu matalan kynnyksen 
kaupunkikulttuuria195. Suunnitelmissa on sijoittaa vanhoihin 
tehdashalleihin taidetta, kaupunkiviljelyä, start-up -yrityksiä 
ja tapahtumia yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Tavoit-
teena on vahvistaa alueen vetovoimaisuutta ohjatusti ennen 
nykyisten teollisuusrakennusten purkua ja uusien asuinra-
kennusten rakentamista samaan tapaan kuin Helsingin kau-
pungillakin esimerkiksi Jätkäsaaren ja Suvilahden kanssa. 
196, 197, 198

Radan pohjoispuolella sijaitsevalta suunnitte-
190  katso alaluku 2.4.
191  HYLÄTTY TEHDAS!! (VAROITUS!) Feat NOVA. 2017. 
192  AGA:n hylätty kaasutehdas (3/3) | Vartiat tuli. 2017.
193  Hylätty kaasutehdas #1 (Testivideo agan kaasutehtaal-
ta). 2018. 
194  Hylätty tehdas *ASBESTIVAARA* (4K ilmakuvaa). 2017. 
195  Takala, 2020. 
196  katso alaluku 3.3.1.
197  Kera-kollektiivi: Esittely. 2021. 
198  Takala, 2019.

Oy AGA Ab:n tehdasalue on suosittu urbaanien löytöretkeilijöiden paris-
sa. Heidän ottamien kuvien kautta voi aistia sisätilojen tunnelmaa käymättä 
itse paikan päällä. Tämä kuva on otettu pääkonttorin sisältä. (kuvalahde: 
aga-museum.nl, 2021)

Junaradan eteläpuolella järjestettiin kirpputori syksyllä 2020. (kuvalähde: 
kera-kollektiivi, 2020)



47 / 101

lualueelta puolestaan löytyy varsinaista omaehtoista kau-
punkikulttuuria, joka ei ole tavoitteellista kaupunkikehityksen 
kautta. Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, kaupun-
kikulttuurin piiriin sisältyy myös ei toivotut toiminnat, kuten 
graffitien maalaus tai tuhopoltot199. 

Suunnittelualueella on ollut lukuisia tuhopoltto-
ja. Vuonna 2015 tulipalo vahingoitti tehdashallin kattoraken-
teita merkittävästi200 ja vuoteen 2019 mennessä tehdashalli 
oli palanut jo neljä tai viisi kertaa201. Myös pääkonttori on 
palanut tulipalossa ainakin vuonna 2019202. 

Suunnittelualueella on myös todella runsas 
kirjo graffiteja203. Joidenkin graffitimaalarien mielestä paikka 
ei ole kuitenkaan enää niin suosittu204. Vaikka graffitit ovat 
osa kaupunkikulttuuria, graffitimaalareiden toiminta ei ole 
alueella sallittua, sillä toiminnasta seuraa syyllistyminen va-
hingontekoon205.
 Urbaanien löytöretkeilijöiden, tuhopolttojen ja graffi-
timaalareiden lisäksi alueella on kuvattu myös esimerkiksi 
musiikkivideoita ja TV-ohjelmia, joiden taustalle on tarvittu 
rapistuvaa ja raunioituvaa estetiikkaa. 206, 207

199  katso alaluku 2.4.
200  Vanhalla kaasutehtaalla iso tulipalo Espoossa, 2015. 
201  Hämäläinen, 2019. 
202  Takala, 2019. 
203  Autio, R. maastokäynti 14.11.2020.
204  Takala, 2019.
205  Töhrijä löytyi roskiksesta Espoossa, 2015. 
206  Mikael Gabriel - Kyllä Mä Nään. 2017. 
207  Mitä kuuluu, Suomen surkeimmat kuskit? – ”Ei kukaan 
uskalla minulle autoaan lainata”. 2015. 

Suunnittelualueen rakennuksia on koetellut lukuisat tuhopoltot. Hiiltyneet 
puurakenteet näyttävät ekologian kannalta kuitenkin mielenkiintoiselta, sillä 
sukkessio on lähtenyt käyntiin nopeasti. Kuva otettu marraskuussa 2020.  

Musiikkivideon taustalla näkyy raunioituva kaasutehdas. (kuvalähde: Mikael 
Gabriel feat. Brando - Kyllä Mä Nään, 2017.)
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2.4 Raunioitumisprosessi

Edellä kuvattujen erilaisten ominaisuuksien määrittely 
perustuu pitkälti niiden hetkelliseen pysäytettyyn tilaan, josta 
tehdään havaintoja ja päätelmiä. Käytöstä poistuneet teolli-
suusympäristöt ovat kuitenkin jatkuvassa muutoksessa heti 
niiden toiminnan lakattua. Jo tapahtunutta ja mahdollisesti 
tapahtuvaa raunioitumisprosessia tutkimalla voidaan sel-
vittää, miten rakenteiden rappeutuminen etenee, ja missä 
vaiheessa on odotettavissa mitäkin muutoksia. 
 Raunioitumisprosessi on Lindin mukaan erilainen 
riippuen rakennuksen materiaalista. Hänen mukaansa 
kestävimmät rakennusmateriaalit tuottavat myös pitkäikäi-
simpiä raunioita208. Luonnonvoimia parhaiten kestävimpiä 
rakennusmateriaaleja ovat kylmäkivimuuraukset, joissa ei 
ole mitään sauma-aineita. Toinen kestävä rakennustapa 
on vankat tiili- tai valumuurit. Myös käyttötarkoitus märittää 
pitkälti rakenteen kestävyyden, sillä linnat ja linnoitukset, 
jotka on alun perin rakennettu kestämään piiritystä, ovat 
pitkäikäisiä raunioituessaankin. Myös ensimmäisen ja toisen 
maailmansodan aikana rakennetut paksut teräsbetonira-
kenteet tulevat todennäköisesti kestämään antiikin julkisten 
rakennusten tavoin vuosituhansia.209

 Perinteisessä kivirakenteisessa rakennuksessa rau-
nioitumisprosessi alkaa ylhäältä alaspäin ja on riippuvainen 
katon muotokielestä. Esimerkiksi harjakattoinen rakennus 
kestää paremmin hoitamattomuutta kuin tasakattoinen. Ka-
ton uomiin kertyy kuitenkin molemmissa tapauksissa ajan 
saatossa lehtiä ja muuta ainesta, jotka pidättävät veden kul-
kua. Yleensä hormi tai savupiipun tyvi ovat tällaisia kohtia 

208  Luonnonvoimien kautta tapahtuvaa kulutusta kestävä 
materiaali ei kuitenkaan välttämättä kestä esimerkiksi pommitusta.
209  Lind, 2017. s. 33.

Toisen maailmansodan aikaiset teräsbetoniset puolustusrakenteet tulevat 
säilymään hyvin pitkään niiden käyttötarkoituksensa takia. Kuva Virolahdelta 
syyskuussa 2020.

Suomenlinnan rakenteiden raunioitumista hidastaa niiden päällä kasvava 
kasvillisuus. Kuva otettu lokakuussa 2020. 
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joihin irtoainesta alkaa kertyä. Roskat ja lehdet muuttuvat 
hiljalleen humukseksi, joka yhdessä veden kanssa muodos-
taa houkuttelevaa kasvualustaa kasveille. Ilmassa leijailevat 
siemenet löytävät tiensä katolle ja tämän myötä irtoaineksen 
massa alkaa kasvaa samalla kun vesi heikentää sitä kan-
nattelevia rakenteita.210 Usein juuri kattoja tarkastelemalla 
voi arvioida paikan käyttämättömyyttä211. 
 Kattoon kohdistuva paine raunioitumisprosessin 
myötä vaikuttaa seuraavaksi rakennuksen julkisivuun, sillä 
tukkeutuneet räystäät ohjaavat veden seinää vasten. Esi-
merkiksi rapatuissa rakennuksissa tämä näkyy rappauksen 
halkeiluna ja muun seinärakenteen omaavissa rakennuksis-
sa tummumisena. Katon sortuessa sisään on seuraavana 
vuorossa yläpohja ja muut kerrokset riippuen rakennuksen 
kerrosmäärästä. Lopulta kasvillisuus tunkeutuu rakennuk-
sen sisätiloihin ja kiihdyttää entisestään kerrosten sortumis-
vaaraa.212

 Jos rakennus on puurakenteinen, on sen raunioitu-
misprosessi usein päinvastainen. Käytöstä poistunut puura-
kennus raunioituu nimittäin alhaalta ylöspäin. Rakennuksen 
vierustalle löytää tiensä pensaat ja muu kasvillisuus, jotka 
nostattavat maan pintaa hiljalleen. Kosteus nousee seinän 
alareunaan ja alkaa lahottaa sitä.213 
 1950-luvulta lähtöisin oleva214 ja läntisessä Euroo-
passa 1960-luvulla yleistynyt215 rakentamisen standardisointi 
ja sen myötä yleistynyt betonielementtirakentaminen tarjoaa 
omaleimaista raunioitumisprosessia. Niiden raunioitumis-
prosessista jää jäljelle pidemmäksi aikaa paikalla valettu 
kestävä betonirunko. Lindin mukaan Etelä-Euroopasta löy-

210  Lind, 2017. 
211  Autio, R. maastokäynnit 2017–2021. 
212  Lind, 2017. s. 33.
213  Lind, 2017. s. 35-36.
214  Forty, 2012, s. 156.
215  Forty, 2012, s. 248–249.

Tämän rakennuksen raunioitumisprosessia hidastaa vankka kivijalka ja 
jyrkkä katto. Kivijalan ansiosta kosteus ei pääse nousemaan niin nopeasti 
puurakenteisiin ja jyrkän katon takia luonnon materiaalit, kuten esimerkiksi 
lehdet, eivät pääse kertymään katolle. Ikkunat ovat kuitenkin rikottu ja katon 
loivemmassa kohdassa on murtumakohtia, josta vesi pääsee sisään. Vä-
lipohjat ovat osittain tämän myötä ratkeilleet. Talo jäi tyhjilleen 2000-luvun 
alussa. Kuva otettu Sipoon Talmassa joulukuussa 2020.

Tästä raunioituvasta hirsirakennuksesta jää jäljelle sen sisältö rakennelman 
sijaan. Kumiset autonrenkaat ja muoviset letkut ovat vielä varsin uuden 
näköisiä verrattuna nopeasti rappeutuvaan rakennukseen. Joskus siis on 
olennaista miettiä onko rakennuksen käyttöön liittyneet osat, kuten täs-
sä tapauksessa autonrenkaat, kykeneväisiä viestimään aiempaa käyttöä. 
Synteettisien materiaalien erityisen hidas rapautuminen voi myös vaikeuttaa 
raunion iän määrittelyä. Kuva otettu Sipoon Talmassa joulukuussa 2020.
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löytäneet tiensä tiilisten savupiippujen alle, jonka myötä 
muodostui tarve aloittaa kasvillisuuden kitkeminen. Samalla 
myös huomattiin, että putket, jotka aiemmin olivat loistaneet 
kuin hopea yli 1000 asteen kuumenemisen seurauksena, 
olivat muuttuneet ruostuneiksi.219 Tämä osoittaa sen, että 
on tarpeen tietää käytöstä poistuneen teollisuusympäristön 
käytön aikaiset menetelmät, sillä ruosteiset putket ja kattilat 
eivät tarvinneet ruosteen suojaa ollessaan jatkuvasti erittäin 
kuumia. 
 Raunioitumisprosessia määrittää siis luonnontilai-
sessa olomuodossaan varsin yksinkertaiset voimat: pai-
novoima, veden virtaus ja ekologinen sukkessio. Ihmisen 
toiminta kuitenkin usein kiihdyttää raunioitumisprosessia 
huomattavasti. Esimerkiksi rikkoutuneet ikkunat ovat selvä 
merkki alueen käyttämättömyydestä. Detroitin urbaaneista 
raunioista on tehty karkea raunioitumisprosessin jaottelu 
ihmisen toimintaan liittyen: ensiksi katkeaa sähköt ja vesi, 
sitten alkaa vartioinnin alla oleva vaihe, seuraavaksi tulee 
kodittomien ja varkaiden vaihe, jolloin häviää kupari ja kaikki 
koristeet, joita vain voi myydä. Tämän jälkeen tulee esimer-
kiksi tuhopolttajat ja graffititaiteilijat. Viimeisimpänä, ja ehkä 
hieman yllättävänäkin, kategoriana Detroitin urbaaneihin 
raunioihin ovat saapuneet matkailijat ja turistit.220

219  Braae, 2015, s. 72–73. 
220  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 21. 

tyy esimerkkejä kesken jääneistä rakennusprojekteista, jois-
ta voi aistia elementtirakennuksen luonteen raunioitumispro-
sessin edetessä. Elementtirakennusten elementit itsessään 
ovat melko kestäviä, mutta niiden liitoskohdat rappeutuvat 
nopeasti. Ajan saatossa elementit putoavat maahan ja aloit-
tavat itsenäisen rapautumisprosessinsa erillään alkuperäi-
sestä rakennuksesta.216 
 Betonin lisäksi kätöstä poistuneilta 
teollisuusympäristöiltä voi usein löytää myös 
teräsrakenteita. Teräksellä on omaleimainen raunioitumis-
tapa, sillä vanhetessaan teräs ruostuu ja hajoaa ohuiksi 
levyiksi. Nämä levyt irtoilevat teräsrakenteesta ja putoavat 
silppuna rakenteen juurelle.217

 Vuonna 1994218 Unescon maailmanperintötittelin 
saanut Völklingenin terästehdas on Braaen mukaan hyvä 
esimerkki käytöstä poistuneesta teräsrakenteisesta teolli-
suusympäristöstä raunioitumisprosessin kannalta. Saksassa 
sijaitsevan tehtaan käytön lakattua ensimmäiseksi kalk-
kimaalilla seinille kirjoitetut ohjeet ja numeroinnit alkoivat 
rapistua. Samaan aikaan myös alkoi ilmestyä sammalia, 
leviä ja muita vastaavia pioneerikasveja tehtaan tiloihin ja 
laitteisiin. Muutaman vuoden kuluttua puiden juuret olivat 

216  Lind, 2017. s. 34.
217  Lind, T. s. 34.
218  Völklingen ironworks, 2021. 

Völklingenin terästehtaat vuonna 2015. (kuvalähde: Montrasio, 2015) 
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2.4.1 Suunnittelualueen raunioitu-
misprosessi

Suunnittelualueen raunioitumisprosessia voidaan tarkastella 
siellä sijaitsevien rakennusten materiaalisen, historiallisen ja 
nykytilallisten analyysien pohjalta221. 

Suunnittelualueen rakennuksien muodosta-
ma kokonaisuus on määritelty 60-luvun teollisuushistorian 
kannalta arvokkaaksi alueeksi Espoossa.222 Vaikeiden poh-
jaolojen ja pinnassa sijaitsevan pohjaveden takia maahan 
tehtiin noin metrin soratäyttö rakentamisen aikana. Lisäksi 
rakennukset jouduttiin paaluttamaan pohjakallioon noin 10 
metrin syvyyteen.223

Oy AGA Ab:n pääkonttorirakennus valmistui 
vuonna 1965224. Se on betonirakenteinen ja julkisivut on 
verhoiltu tiilellä. Rakennuksen runko on paikalla valettua 
teräsbetonia. Katto on huopakatteinen tasakatto, jonka alla 
on teräsbetoninen yläpohja. Tilallisesti rakennuksen sisätila 
on vaikuttava ja se perustuu kerrosten yhdistävään keski-
halliin.225 Rakennus on jykevää tekoa, sillä se on edelleen 
rakenteellisesti kohtalaisessa kunnossa ilkivallasta ja tuho-
poltoista huolimatta226. 

Myös kaasutehtaan runko on pääosin paikalla 
valettua teräsbetonia. Kaasutehtaan ulkoseinät ovat valkeita 
betonisia ”sandwich” -elementtejä.227 Lindin mukaan nämä 
elementit todennäköisesti raunioituvat hitaasti, sillä ovat val-
tavan kokoisia. Pelkästään painovoiman avulla ne pysyvät 

221  katso sivu 52.
222  Makkonen, 2013. s. 18. 
223  Simberg, 1970. s. 34
224  Makkonen, 2013. s. 18. 
225  Makkonen, 2013. s. 22. 
226  katso alaluku 2.4.1.
227  Makkonen, 2013. s. 19. 

Pääkonttorin sisätilaa 1960-luvulla. (kuvalähde: Waselius, 1967. s. 105)

Pääkonttori marraskuussa 2020.

Kaasutehtaan asetyleenin ja hapen lastauslaiturialue 1960-luvulla. (kuvaläh-
de: Waselius, 1967. s. 155)
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Pääkonttori Hitsausopisto

Hoitohenkilökunnan 
asuinrakennus

Sosiaalirakennus

Portinvartija

Elektroniikkatehdas

Varustetehdas

Keskusvarasto

Asetyleenitehdas

Huoltorakennus

Asetyleenipullojen täyttö

Toimisto ja sosiaalitilat

Happipullojen täyttö

Happitehdas

Pullopakkausten 
täyttökatos

Oy AGA Ab:n rakennuksien alkuperäiset käyttötarkoitukset.
1:1500 (tarkastelu tehty Simberg, 1970 pohjalta)

P
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pitkään pystyssä huolimatta saumojen haurastumisista.228 
Kaasutehdas tuotti happea, typpeä, jalo-

kaasuja ja asetyleeniä229, minkä myötä sen yksikerroksisten 
osioiden kattorakenteet ovat pääosin liimapuukannatteisia. 
Puurakenteiden päällä on mineraalivilla- ja huoparakenteita. 
Kevyiden kattorakenteiden tuli toimia kaasujen räjähdyksen 
varalta paineen purkureitteinä.230 Kattorakenteet ovat teh-
dasrakennuksissa pääosin ehjiä, mutta täysin tuhoutuneita-
kin osia on231. 

Koko alueen tehdasrakennuksien ilmanvaih-
dossa oli rakentamisvaiheessa huomioitu työskentelyai-
kaisen ilman puhtaus ja käytäntönä oli, että rakennuksia 
pystyttiin tuulettamaan ikkunat auki232. Tämän myötä myös 
sisätilan rakenteet suunniteltiin kestämään ulkoilmaa, minkä 
myötä ne ovat säilyneet pääosin hyvin233. 

Kaarirakenteinen varasto, elektroniikka- ja va-
rustetehdas valmistui vuonna 1964 ja sen julkisivumateriaa-
lina on betonilevyt. Se on aikakaudelleen tyypillisen raken-
nejärjestelmän edustava esimerkki.234 Keran osayleiskaavan 
yhteydessä tehdyssä rakennuksien inventointi ja arvottamis 
-raportissa arkkitehti Inkeri Makkonen on kuvannut sitä: 
”Tehdassuunnittelu perustui jakamattomaan, yhtenäiseen 
tehdashalliin. Kattorakenteena on teräsbetoninen jatkuva 
sylinterikuori, jonka holvit lepäävät esijännitettyjen niskava-
sojen varassa.”235 Varastorakennuksen kuormauslaiturit ovat 
betonisia ja ne on pinnoitettu Duromit-päällysteellä236. 

228  Lind, 2021. 
229  Simberg, 1970. s. 34
230  Simberg, 1970. s. 34
231  Autio, 2020. Maastokäynti. 
232  Simberg, 1970. s. 34
233  Autio, 2020. Maastokäynti. 
234  Makkonen, 2013. 20. 
235  Makkonen, 2013. s. 20. 
236  Simberg, 1970. s. 34

Yllä: Kaarirakenteista varasto, elektroniikka- ja varustetehdasta rakennetaan 
1960-luvulla. (kuvalähde: Waselius, 1967. s. 128)
Alla: Vuonna 2020 kaarirakenteinen katto on edelleen hyvässä kunnossa.

 
Betonielementtien pintaan on graffitien lisäksi tullut luontaista värjäytymistä 
ajan mukana. Puut, jotka kasvavat seinien vieressä, tulevat kannattelemaan 
elementtejä pystyssä kasvaessaan suuremmiksi (Lind, 2021). (kuvalähde: 
Autio, 2021)



54 / 101

Sekä varasto- ja tehdasalueen, että kaasu-
tehtaan rakennuksissa on Siporex-väliseinäelementit, jotka 
ovat hiekkatasoitettuja ja 10 cm paksuisia237. Siporex on 
kevytbetonia, joka on hyvin huokoista. Se kestää hyvin kos-
teutta ja lämpötilan vaihteluita238. Lindin mukaan Siporex-vä-
liseinäelementeillä on mielenkiintoinen raunioitumistapa, 
sillä ne pehmenevät, pyöristyvät ja taipuvat sattumanvarai-
sesti239.

Varasto, elektroniikka ja varustetehtaan yhtey-
teen sijoittuvan sosiaalirakennuksen seinät ovat alaosaltaan 
puhtaaksi muuratut ja yläosaltaan teräslasirakenteiset. Oy 
AGA Ab:n alueella on yleisesti käytetty linoleumia lattiapääl-
lysteenä, sosiaalirakennuksessa on käytetty puolestaan 
erisävyisistä PVC-laatoista muodostettua kuvioitua päällys-
tettä. Linoleumi on lattiapäällyste, joka asetetaan usein pa-
peri tai pahvipohjan päälle ja se valmistetaan pellavaöljystä, 
hartsista, kalkkikivi- ja puujauheesta240. Linoleumilla on ta-
pana kellastua varjoisissa olosuhteissa. Kun esimerkiksi sen 
päälle asetettu huonekalu siirretään pois, alle jäänyt lattia-
pinta erottuu muusta lattiasta kellertävämpänä241. PVC-laat-
ta on puolestaan tehty muovista ja on yksi käytetyimmistä 
muovimateriaaleista maailmassa. Se on ympäristölle hai-
tallinen, sillä sen valmistuksessa käytetään klooriyhdisteitä, 
jotka vapautuvat myöhemmin aineesta242. Alakattomateriaa-
lina on käytetty tehdasrakennuksia lukuun ottamatta, yleisis-
sä tiloissa ristiin naulattua oksatonta mäntylautaa ja muissa 
tiloissa lastulevyä.243 

Alueen rakennukset ovat säilyneet suurelta 
osin pystyssä erittäin vahvojen teräsbetonirakenteiden an-
237  Simberg, 1970. s. 34
238  Pesonen, 2013. s. 7-8. 
239  Lind, 2021. 
240  Räty, 2012. s. 18. 
241  Flooring system. Linoleumin kellastuminen.
242  Mulder & Knot, 2001. 
243  Simberg, 1970. s. 34

Kaasutehtaan lastauslaiturin päälle suunniteltiin näyttävä kattoikkuna. (kuva-
lähde: Simberg, 1970)

Asetyleenipullojen täyttörakennus marraskuussa 2020.
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siosta lukuisista tuhopoltoista huolimatta. Jos alue jatkaisi 
rauniotumista itsekseen tulisi siitä jäämään viimeisenä jäljel-
le hyvin pitkäikäiset teräsbetonirungot.244 Rakennukset ovat 
saaneet raunioitua poikkeuksellisen pitkään, mutta Oy AGA 
Ab ei aio itse ryhtyä purkutöihin, vaan jättää sen tulevaisuu-
den rakennuttajan vastuulle myytyään tontin245. 
 Alueelle suunniteltujen kaavoitusten pohjana onkin 
ollut, että kaikki alueen rakennukset puretaan. Jos koko Oy 
AGA Ab:n alue purettaisiin, niin purkubetonia syntyisi yh-
teensä noin 6700 kuutiometriä246, 247 Betonin lisäksi alueella 
on runsaasti asfalttia, jota syntyisi purettaessa arviolta 2600 
kuutiometriä Agan alueelta248.  

Keran rakentamisen aikaisten massojen hallin-
nan raportista selviää, että esimerkiksi betonin uusiokäyttö 
puistossa edellyttää ympäristölupaa. Todetaan myös se, 
että esimerkiksi tiili soveltuu uusiokäyttöön, mutta raportti 
koskee vain maarakentamista, ja siihen tiili on huono.249 

Aluetta on siis suunniteltu siltä pohjalta, että 
rakennukset puretaan, joten ympäröivien alueiden korko-
tasoa on ehdotettu nostettavaksi verrattuna alkuperäiseen 
korkoasemaan.250 Jos pystytään säilyttämään vanhaa as-
falttipintaa ja rakennuksia mahdollisimman paljon niin maa-
massoja tarvitsee kaivaa vähemmän ja alueen korkotasoa 
ei tarvitse nostaa niin paljoa. 

244  Lind, 2021. 
245  Takala, 2019.
246  KERAN RAKENTAMISEN AIKAISTEN MASSOJEN HAL-
LINTA, 2019. s. 11.
247  Purkubetonin määrän laskennassa oletuksena raportissa 
oli, että betonimäärä rakennuksissa on 0,7 t/m2/kerros. KERAN 
RAKENTAMISEN AIKAISTEN MASSOJEN HALLINTA, 2019. 
248  KERAN RAKENTAMISEN AIKAISTEN MASSOJEN HAL-
LINTA, 2019. s. 11.
249  KERAN RAKENTAMISEN AIKAISTEN MASSOJEN HAL-
LINTA, 2019. s. 14.
250  KERAN RAKENTAMISEN AIKAISTEN MASSOJEN HAL-
LINTA, 2019. s. 14.

Happitehtaan vankka teräsbetonirunko on kannatellut sitä syksyyn 2020 
saakka. 

1960-luvulla happitehtaan sisällä oli vielä näyttäviä koneita. (kuvalähde: 
Waselius, 1967. s. 129)
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3.1 Rauniopuistojen teoreettista 
historiaa

Rauniot ovat olleet pitkän aikaa osana maisema-arkki-
tehtuuria. Kolmannen teollistumisaallon myötä käytöstä 
poistuneiden teollisuusympäristöjen hyödyntäminen puis-
tokäytössä ei kuitenkaan ulotu niin pitkän ajan taakse kuin 
perinteisessä mielessä raunioksi miellettyjen rakennelmien 
puistokäyttö. Sanotaan että, ajatus käyttää käytöstä pois-
tuneita teollisuusympäristöjä puistona on peräisin vuodelta 
1975, kun maisema-arkkitehti Richard Haagin suunnittele-
ma Gas Works Park Seattlessa avautui yleisölle viiden vuo-
den rakentamisen päätteeksi251,252. Haag ei pelkästään ollut 
ensimmäisten joukossa tekemässä maisema-arkkitehtuuria 
käytöstä poistuneelle teollisuusympäristölle, vaan hän myös 
toi suunnitelmallaan esiin teollisen toiminnan saasteita ja 
terveysriskejä. Gas Works Parkin teolliset rakenteet ovat 
edelleen enimmäkseen aidattuja niiden myrkyllisyyden ja 
vaarallisuuden takia.253 

Ennen Gas Works Parkia käytöstä 
poistuneiden alueiden sisältyminen puistosuunnitelmiin oli 
ollut lähinnä kivirakenteisten raunioiden hyödyntämistä. Tar-
kastelemalla niiden historiaa voidaan kuitenkin ammentaa 
hyödyllisiä menetelmiä myös materiaaleiltaan muunlaisten 
teollisuusympäristöjen uusiokäyttöön. 

1700-luvulla Englannissa yleistyi maisema-
puutarhatyyli muotopuutarhan vastakohdaksi. William Kent 
oli epäilemättä tämän maisemapuutarhatyylin pioneereja, 
joka yhdisteli sen pittoreskiin254 vaikuttavuuteen antiikkia, 
251  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 5.
252  Weilacher, 2008. s. 108.
253  Way, 2013. 
254  Pittoreski syntyi osana maiseman käsitteen esteettis-
tä kehitystä 1700-luvun lopulla. Se pohjautuu filosofi Imma-

3. Maisema-arkkitehtuuri ja käytöstä poistuneet teollisuusympäristöt

Gas Work Parkin rakenteet ovat edelleen aidattu ja sitä on tarkoitus tarkas-
tella etäältä. Tämä korostaa sen traagista narratiivia rakenteiden vaarallisuu-
den ja maaperän myrkyllisyyden osalta. (kuvalähde: Atlas Obscura, 2021) 

kiinalaista maisemamaalausta, 1600-luvun englantilaista 
maalaustaidetta ja Ranskan sekä Saksan rokokoota255. Näi-
den synteesistä muodostui myös käsitys siitä, että rauniot, 
puutarha ja puisto sopivat yhteen. Rauniosta tuli siis osa 
puistoa, jonka myötä syntyi myös tekoraunioita eli keinote-
koisia yllättymisen paikkoja.256,257, 258 

nuel Kantin ajattelusta syntyneisiin maisemakäsitteisiin: luonnon 
kauneuteen ja subliimiin eli ylevään. Ylevä yhdistettiin pian myös 
raunion arvoon esteettisenä objektina liittämällä siihen voimak-
kaat tunteet, jotka syntyivät ihmismielen ylittävistä voimista. Siinä 
missä luonnon kauneus herätti mielihyvää ja ylevä kauhua niin 
pittoreskius puolestaan herätti mielenkiintoa ja uteliaisuutta. Lind, 
2017. s. 45. Braae, 2015. s. 143.
255  Hill, 2019. s. 65.
256  Lind, 2017. s. 49.
257  Lind, 2017. s. 99-100
258  Käytöstä poistuneet alueet ja rauniot ovat kuitenkin 
olleet kautta aikojen ikkuna menneisyyteen niitä tarkasteleville ih-
misille. Monille ihmisille oli järkevää vielä 1700-luvullakin ajatella, 
että Alpit olivat vanhan maankuoren rauniot, kun pohdittiin maa-
pallon alkuperää. Näihin aikoihin yleistyi myös käsitys siitä, että 
raunio olisi seurausta jostakin fyysisestä katastrofista ja niissä 
kiehtoi mielikuvituksen käyttö, eli puuttuvat osat piti kuvitella, jotta 
pystyi muistelemaan tai kuvittelemaan niiden aiemmat käytöt. 
Braae, 2015. s. 180.
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laukseen, jossa raunion oli vallannut kasvillisuus.264 Palattiin 
siis maalauksen esteettiseen kuvaan historiallisen restau-
roinnin265 sijaan. 

Rauniot palasivat maisema-arkkitehtuuriin 
1960-luvulta lähtöisin alkaneiden teollisten murrosten 
takia266. Kolmannen teollistumisaallon ja siihen liittyvän 
post-fordismin myötä 1970-luvulla ja sen jälkeisinä vuosi-
kymmeninä syntyi jälkiteollisten ympäristöjen maisema-ark-
kitehtuuri, suunnittelu, kaupunkisuunnittelu sekä historialli-
nen ja kulttuurillinen perintökeskustelu, ensin Pariisissa ja 
sitten Ruhrin kaupunginosassa Saksassa267. 

Jälkiteollisten ympäristöjen kanssa maise-
ma-arkkitehtuuri joutui hyvin analyyttiseen ja tutkimukseen 
painottuvaan uuteen rooliin näiden ympäristöjen haastavien 
olosuhteiden takia. Amerikkalainen maisema-arkkitehtuurin 
teoreetikko Elizabeth K. Meyer on kuvannut, miten 1970-lu-
vulla maisema-arkkitehtuuri oli jakautunut enemmän tai 
vähemmän kahtia taiteen ja tieteen välillä. Toista tieteeseen 
ja tutkimukseen sekä konseptuaaliseen suunnitteluun pai-
nottavaa oppituolia veti Ian McHarg. Toinen oli taas taiteen 
maailmaan painottuva Peter Walkerin oppituoli.268 Niin ikään 
amerikkalainen maisema-arkkitehti ja teoreetikko James 
Corner on kertonut, että McHargin perustavanlaatuisimpana 
oivalluksena oli nimenomaan ekologian ja jatkuvaan muu-
tokseen painottuva maisema-arkkitehtuuri269.

Braaen mukaan, Biologi Rachel Carsonin 
vuonna 1962 julkaisema Silent Spring (Hiljainen kevät) syn-
nytti post-fordismin lisäksi merkittävää ja laajaa tietoisuutta 
ihmisen tavasta tuhota luontoa. Sitä on pidetty 1900-luvun 

264  Lind, 2017. s. 56. 
265  katso alaluku 3.2.
266  katso alaluku 2.1.1
267  Braae, 2015. s. 96.
268  Braae, 2015. s. 130. 
269  Corner ym. 2007. s. 97-99.

 1800-luvulle tultaessa rauniopuistojen merkitys 
muuttui yllättymisen paikasta tiedon lähteeksi. Arkkitehdit, 
arkeologit ja ennen kaikkea turistit kiinnostuivat rauniois-
ta.259 Tällä historiallisen tiedon arvostuksen nousukaudella260 
rauniokohteet eivät tällöin vaatineet ympärilleen juuri maise-
ma-arkkitehtuuria. Arkeologisten arvojen lisäksi kulttuuriset, 
sosiaaliset ja taloudelliset intressit yhdistettiin raunioihin, 
jonka myötä syntyi nähtävyyden käsite261. Nähtävyyksien 
korostamiseen liittyi nationalistinen monumentalisointi262, 
jonka myötä historiallisesti merkittävänä pidettyjen raken-
nusten lisäksi myös raunioiden ympäriltä raivattiin tilaa263. 

1800-luvulla vallitsi vielä arkeologisten arvojen 
korostumisen lisäksi aiemmalla vuosisadalla kehittyneet 
esteettiset ihanteet, jotka osaltaan vaikuttivat raunioiden 
maisema-arkkitehtonisiin suunnitteluperiaatteisiin. Esimer-
kiksi ruotsissa Visbyn raunion pinnalle istutettiin romanttisen 
ihanteen mukaan murattia, joka pohjautui 1700-luvun maa-

259  Lind, 2009. s. 20 
260  Yleinen kiinnostus historiaa kohtaan vahvistui 1800-lu-
vulla, kun museot yleistyivät. Tällöin materiaaliin kiteytynyt muis-
tamisen arvostus on osoittautunut myöhemmin raunioita kohtaan 
varsin tuhoisaksi, sillä tähän aikaan vallitsi tapa viedä esimerkiksi 
jonkin rakennuksen palanen museoon ja hävittää täten se alku-
peräisestä kontekstistaan. Braae, 2015. s. 200. 
261  Lind, 2017. s. 12. 
262  Arkeologian läpimurron lisäksi kiinnostus historiaan hei-
jasteli kansallismielisyytenä ja valtioiden identiteettien muodoste-
luna eli nationalismina. Sen myötä ympäristöjen oli heijastettava 
päättäjien määrittelemää valtiollisista identiteettiä. Yleistyi käsitys 
siitä, miten ilman arkkitehtuuria ja menneiden aikojen raunioita 
yhteiskunnalla ei olisi todisteita tai ennätyksiä aiemmista saavu-
tuksistaan. Nationalismin myötä syntyi monumentaalin tekniik-
ka 1850-luvun puolivälissä, josta varhaisimpana esimerkkinä 
voidaan pitää Pariisiin tehtyjä suunnitelmia. Siinä tarkoituksena oli 
raivata vanhojen kirkkojen ja muiden merkkirakennusten ympä-
riltä kaikki ylimääräiset rakennukset, jotta historialliset saavutukset 
ja valikoidut, näennäiset, historialliset saavutukset korostuisivat 
yhteiskunnassa. Braae, 2015. s. 198 ja 202.
263  katso alaluku 2.5.



58 / 101

merkittävimpänä kirjana, joka toi ihmisten tietoisuuteen 
hyönteismyrkyn kautta kuolevien lintujen määrän270. Kuten 
Braae osoittaa, Carsonin kirjan myötä myös suhtautuminen 
luontoon maisema-arkkitehtuurin estetiikassa muuttui radi-
kaalisti271.

Tämä 1960-luvulta on lähtöisin oleva lisäänty-
nyt tietoisuus ympäristön saastumisesta, pakotti tutkimaan 
käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen maaperää. 
Tästä johtuen Yhdysvalloissa alettiin saastumisen estä-
miseksi laatimaan ympäristölakeja muu maailma perässä 
seuraten. Maisema-arkkitehtuuriin tämä vaikutti niin, että 
yhä myrkyllisemmät ympäristöt pakottivat tutkimaan kasvil-
lisuuden avulla tehtävää myrkyn poistoa, josta myöhemmin 
kehittyi phytoremediaation tekniikat.272, 273

Estetiikan osalta käytöstä poistuneiden 
teollisuusympäristöjen tutkimuksellisen uusiokäytön rinnalla 
palasi 1970-luvulla arkkitehtuurin keskusteluun käsite spo-
lia. Braaen mukaan spolia tarkoitti ennen näitä 1970-luvun 
merkityksiä antiikin fragmenttien ja rakennusosien uudel-
leenkäyttöä. Uusi merkitys ei juuri poikennut vanhasta, 
vaan se pikemminkin nousi jälleen pinnalle kolmannen teol-
listumisaallon murrosten myötä. Robert Venturi käytti tätä 
käsitettä ja pohjusti sillä vahvasti postmodernia liikehdintää 
arkkitehtuurissa. Venturi painotti lähinnä spolian esteettisiä 
arvoja, jotka seuraavat historiasta lainattua fragmenttia ja 
jätti täten muut historialliset ominaisuudet pois korvaten ne 
termillä ”kulttuurillinen relevanssi”.274 Kuitenkin myös Venturi 
tiedosti historialliset ominaisuudet varsin vahvasi tutkimalla 
arkkitehtuurin historian vaiheita275.

270  Lytle, 2007. kirjan esipuhe. 
271  Braae, 2015. s. 138.
272  Sattler ym. 2001. s. 12-27. 
273  Carman, 2001. s. 43. 
274  Braae, 2015. s. 234-235. 
275  Vartola, 2014. s. 101. 

Venturin lisäksi arkkitehtuurin alalla Aldo Rossi 
oli samoilla jäljillä samaan aikaan. Rossi kuitenkin tutki lä-
hinnä kaupunkia, jonka hän koki perustavanlaatuisimmaksi 
keksinnöksi sitten kielitaidon jälkeen276. Rossi ymmärsi 
spolian tässä yhteydessä kollektiivisen mustin lähteenä, 
joka on hänen mielestään arkkitehtuurin tapa kertoa kult-
tuurillisia saavutuksia.277 Braaen mukaan spolian käsitteen 
avaa parhaiten jälkiteollisten maisemien kontekstiin liittyen 
Rodrigo Perez de Arce artikkelissaan ”Urban Transforma-
tions and the Architecture of Additions” (1978). Perez de 
Arcen mukaan arkkitehtuurin visuaalinen rikkaus perustuu 
nimenomaan spoliaan ja sen käyttöön. Yhdessä Rossin ja 
Venturin kanssa tämä kytkeytyy laajempaan, 1960-luvulla 
alkaneeseen, funktionalismin, rationalismin ja täten myös 
modernismin kritiikkiin.278 Perez de Arcen artikkeli esittelee 
historian saatossa uuden ja vanhan suhdetta. Vaikka artik-
kelissa esitetyt rakennelmat näyttävät muuttuneen alkupe-
räisestä kontekstistaan rajusti, on niiden muotokieli edelleen 
historiallisesti sama ja useimmissa tapauksissa alkuperäisiä 
rakenteita on pyritty säilyttämään ja hyödyntämään. Perez 
de Arce osoittaa siis, että olemme lähes aina kaupunkikehi-
tyksessä käyttäneet aiemman historiallisen kehityksen muo-
dostamia rakenteita hyödyksi uudessa rakentamisessa eikä 
näin ollen kolmannen teollistumisaallon myötä käyttämättä 
jääneiden teollisuusalueiden uusiokäyttö olekaan mitenkään 
historiallisesti poikkeavaa. Modernismin jälkeen tämä kui-
tenkin tuntui varsin uudelta.279 

Spolia on siis arkkitehtuurin saralla yksinker-
taisuudessaan materiaalien uusiokäyttöä. Braaen mukaan 
spolian käyttö on hyvin kahtia jakautunut, sillä se voi tarkoit-
taa ensinnäkin hyvin kirjaimellista materiaalien uusiokäyttöä, 

276  katso alaluku 2.5.
277  Braae, 2015. s. 235. 
278  Braae, 2015. s. 236. 
279  Perez de Arche, 1978. 
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kuten esimerkiksi Saksassa tehtiin toisen maailmansodan 
pommitusten jälkeen, kun hyödynnettiin hajonneiden raken-
nusten materiaalia uudisrakentamisessa. Toisekseen se voi 
olla myös materiaalien merkityksien käyttöä, jossa edellisten 
sukupolvien tai esimerkiksi sodan hävinnen osapuolen ra-
kenteellisia jäänteitä hyödynnetään oman aseman paranta-
miseen.280 

Käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen 
maisema-arkkitehtonisessa suunnittelussa ollaan väistämät-
tä tekemisissä uusiokäytön kanssa ja tämän johdosta tulee 
pohtia hyvin tarkkaan, mitä uusiokäyttö saattaa milloinkin 
merkityksellisesti tarkoittaa. Kontekstin muuttuessa, muut-
tuu siis myös spolian merkitys ja sen historialliset painolastit 
eri muodoilla saattavat korostua. Braae muistuttaa, että vain 
harvoin uusiokäytöllä on pelkästään funktionaalista merki-
tystä281. 

Kuten edellä esiteltiin, niin spolian käsitettä on 
yhdistetty lähinnä arkkitehtuuriin ja kaupunkiympäristöihin. 
Braaen mielestä siirrettäessä spolian käsite käytöstä pois-
tuneiden teollisuusympäristöjen kontekstiin sen merkitys 
ei muutu. Sama kahtiajako on edelleen havaittavissa ja 
tulee pohtia, käytetäänkö materiaaleja uudelleen niiden 
funktionaalisuuden vai historiallisten merkitysten uudel-
leentulkintaa varten.282 Tätä teoriaa Braae jalostaa edelleen 
koskemaan myös kasvillisuutta, joka saattaa olla käytöstä 
poistuneilla alueilla ainakin osittain ihmisten suunnittelemaa. 
Esimerkiksi jokin tietty puulaji voi edustaa jotain tiettyä his-
toriallista ajanjaksoa tai sen säilyttäminen voi olla kommentti 
jollain toisella tapaa. Toisaalta kasvillisuus on voinut myös 
olla vain materiaalimaisesti luomassa vihreyttä ja olla osa 
jotain laajempaa toiminnallista kokonaisuutta.283

280  Braae, 2015. s. 237. 
281  Braae, 2015. s. 237. 
282  Braae, 2015. s. 238.
283  Braae, 2015. s. 238.

Rodrigo Perez de Arce toi esiin 1970-luvulla, lukuisten esimerkkien avulla, 
miten kaupungit olivat historian aikana onnistuneet hyödyntämään vanhoja 
rakenteita huolimatta kaupunkikehityksestä. Tässä on vanhoja amfiteattereita, 
jotka ovat ajan saatossa suleutuneet osaksi kaupunkirakennetta. (kuvaläh-
de: Perez de Arce, 1978.) 

Rakenteelliset uusiokäytöt historiaillisine viit-
tauksineen ovat selkeästi edelleen havaittavissa tämän 
päivän rauniopuistoissa, mutta nykyään rauniopuistojen 
luonne on muuttunut historiaa ylläpitävistä, rappeutuvis-
ta rakenteista, ekologisia arvoja vaaliviksi ympäristöiksi. 
Luonnon prosessit ja sen jatkuva muutos on ottanut suurta 
roolia etenkin käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen 
maisema-arkkitehtonisissa suunnitelmissa. Tästä toimii esi-
merkkinä Berliinissä sijaitseva Natur-Park Südgelände, joka 
pohjautuu uuteen kaupunkiluontotyyppiin. Alueen monimuo-
toisen kasvillisuuden ja eliöstön pohjalla on käytöstä poistu-
nut ratapiha, joka ajan saatossa yllättäen muuttui kaupungin 
monipuolisimmaksi alueeksi biodiversiteetiltään.284 

Ekologisten arvojen vaalimisen lisäksi rau-

284  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 6.
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niopuistojen eräänä keskeisenä teemana on muistaminen. 
Ennen kolmatta teollistumisaaltoa usein alueet jätettiin pur-
kamatta juuri niiden muistiin liittyvien historiallisten merkityk-
sien takia. Vain harvat muistomonumentit on pystytetty hen-
kilön tai tapahtuman muistoksi. Useammissa tapauksissa 
muistomerkit ovat alun perin luotu muihin käyttötarkoituksiin 
ja vasta myöhemmin niille on annettu muistomerkin asema. 
Tämän kaltaiset muistomerkit voivat olla hyvinkin rappeutu-
neita raunioita ja näyttää ulkoisesti mitättömiltä, mutta muis-
tamisen kontekstissa ei ole väliä mitä rauniot ovat, vaan 
mitä historiallisia arvoja niihin on kollektiivisesti yhdistetty.285 

Varsinaisesti muistia ja muistoja on alettu 
hyödyntää arkkitehtuurissa vasta 1900-luvulla. Italialaiset 
arkkitehdit Carlo Aymonino ja Aldo rossi tutkiskelivat arkki-
tehtuurin, kaupungin, historian ja muistin kytköksiä 1950-lu-
vulta lähtien286, 287, 288, 289. Heidän tulkintojensa mukaan 
kaupunki näyttäytyi ikään kuin historiallisena tekstinä, jota 
saattoi oppia lukemaan arkkitehtuurin avulla. Tästä tekstistä 
pystyi poimimaan tietoa historiallisista tapahtumista, joten 
kaupunki piti sisällään muistin, joka ilmeni tarkkailijan vuo-
rovaikutuksen myötä. Kaikki rakennetut ympäristöt ovat siis 
Aymoninon ja Rossin mukaan niin kutsuttuja kollektiivisen 
muistin tallettajia. Rakennuksissa piilevä muisti on kytketty 
kunkin tarkkailijan yksilölliseen elämänkertaan ja rakennus 
edustaa täten sekoitusta unohdetuista ja muistetuista asiois-
ta ja tapahtumista.290 

Muistia on hankala hyödyntää rauniopuistojen 
kontekstissa, mutta jos kuitenkin käytöstä poistuneita teol-
lisuusympäristöjä uhkaa purkutuomio ja haluamme muis-

285  Braae, 2015. s. 178.
286  Braae, 2015. s. 203.
287  Jo, 2018. 
288  Perez & Walker, 2018. 
289  Marotta, 2019. 
290  Braae, 2015. s. 204.

Natur-Park Südgelände Berliinissä on esimerkki käytöstä poistuneen teolli-
suusympäristön päälle syntyneestä luonnosta. (kuvalähde: Rösch, 2020)

taa, mitä näillä alueilla joskus sijaitsi, astuu apuun urbaanit 
löytöretkeilijät. Anthony Fassi on kuvannut artikkelissaan 
”Industrial Ruins, Urban Exploring, and the Postindustrial 
Picturesque” (2010), että tulevaisuudessa urbaanien löytö-
retkeilijöiden valokuvamateriaali osoittautuu korvaamatto-
maksi esimerkiksi teollisuushistoriallisia analyysejä tehdes-
sä.291 
291  Fassi, 2010. 
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digman296 uutena kulmakertoimena toimii osittain luonnon 
kauneuden paluu297. 

296  Toisaalta samaan aikaan arkkitehtuurissa on noussut 
erääksi suunnittelun taustavoimaksi epävarmuuteen ja paikal-
lisuudettomuuteen tai ulkomaalaisuuden tunteeseen nojaava 
muotokielellinen ilmaisutyyli, jota on kutsuttu nimellä ”uncanny”. 
Nykyiseksi arkkitehtuurin arkkitehtuuriajattelun tunnukseksi on 
myös esitetty metamodernismia tai uuspragmatismia. Arkkiteh-
tuurin metamodernismissa korostetaan samaan aikaan arkki-
tehdin tapaa toimia edelleen modernismin tavoin visionäärinä 
vedoten katsojan tunteisiin muotokielen avulla sekä pelailla 
postmodernismin ironialla. Uuspragmatismi puolestaan nojaa 
arkkitehdin eettisyyteen ja ympäristönäkökulmia korostavaan 
muotokieleen. Obert, 2015. Vartola, 2014. s. 76.
297  Braae, 2015. s. 142.

Muistot ja niiden myötä myös rauniopuistot 
voivat olla hyvin traagisiakin. Esimerkiksi toisen maailman-
sodan keskitysleirit ovat todella hankalaa tai epämukavaa 
raunioituvaa perintöä. Niitä on suojeltu ja säilytetty, koska 
ne ovat osa yhteistä historiaa, jota ei tule unohtaa292. Trau-
maattisen asian muistaminen tai käsittely ei kuitenkaan 
toimiakseen muistomerkkinä välttämättä vaadi fyysistä 
rauniota, sillä myös jonkin asian tuhoamisella voi olla syvä 
ja kollektiivinen tai poliittinen merkitys. New Yorkin World 
Trade Centeriin tehdyn terrori-iskun myötä pilvenpiirtäjien 
tuhoutuminen on taltioitunut videoille, joita toistetaan yhä 
uudelleen. Tämän myötä fyysistä rauniota ja siihen liittyvää 
materiaalista muistoa merkittävämmäksi nousee itse tapah-
tuma, joka on kaikkien saatavilla.293

Kiinnostus hylättyjä paikkoja ja raunioita koh-
taan on ollut jatkuvassa kasvussa koko 2000-luvun ajan294. 
Tämä kasvava estetiikkaan nojaava trendi rappeutuvien 
paikkojen viehättymisestä on korrelaatiossa luontosuh-
teemme kanssa.295 Se voi kertoa esimerkiksi nousevasta 
ympäristötietoisuudesta ja siitä, miten ihminen on osallaan 
tuhoamassa ympäristöään. Braaen mukaan maisema-ark-
kitehtuuriin tämä heijastuu siten, että sen suunnittelupara-
292  Braae, 2015. s. 74.
293  Hill, 2019. s. 297.
294  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 30. 
295  Jorgensen & Keenan, 2011, s. 30. 

Auschwitz–Birkenau, Puola, heinäkuu 2017.
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ilmastonmuutoksesta ja siitä aiheutuvasta luonnon hädästä 
jo 1800-luvulla303. Ruskin kritisoi 1800-luvun restaurointia ja 
hänen mukaansa se tarkoitti pahimmillaan vaille huolenpi-
toa jätetyn historiallisen rakennuksen tuhoa tai valheellista 
kopiointia. Hänen mukaansa rappeutuminen oli ehdoton osa 
vanhan rakennuksen arvoa ja se tuntui unohtuneen restau-
roinnissa.304

 Toinen merkittävä 1800-luvun restauroinnista kir-
joittanut henkilö oli ranskalainen arkkitehti Eugène Viollet-
le-Duc (1814–1879). Hänen mukaansa rakennuksen res-
taurointi ei ole sen säilyttämistä, korjaamista tai uudelleen 
rakentamista, vaan pikemminkin sen saattamista siihen 
loistoon, mitä se ei edes käyttöaikana saavuttanut.305

Näiden kahden toisistaan poikkeavan ajatte-
lumallin välimaastoon asettuu puolestaan, John Ruskinin 
oppilas, 1900-luvun alkupuolella työskennellyt, italialainen 
arkeologi Giacomo Boni (1859–1925), joka kirjoitti kasvilli-
suuden ja raunioiden suhteesta. Hänen mukaansa restau-
roinnissa raunioiden kasvillisuus pitää suunnitella pitäen 
mielessä arkkitehtoninen kokonaisuus. Bonin mukaan oikein 
suunnitellun kasvillisuuden avulla pystyy mielessä kuvittele-
maan puuttuvat pinnat rauniosta sekä suojata itse rakenteita 
sään vaikutukselta.306,307

Braaen mukaan 1900-luvun alussa restauroin-
nissa yleistyi käsitys siitä, että historiallisella rakennuksella 
tai rauniolla on kaksi perimmäistä arvoa: aika ja historia. 
Aikaan sidottu arvostus liitettiin niiden kestävyyteen ja saa-
vutettuun ikään, kun taas historiallinen arvo sitoi ne johonkin 
ajalliseen kontekstiin tai tapahtumaan.308 Molemmissa nä-

303  Ballantyne, 2015. s. 203.
304  Braae, 2015. s. 57.
305  Braae, 2015. s. 242. 
306  Lind, T. s. 99-100
307  Giardina & Namer, 2021. 
308  Braae, 2015. s. 188–181. 

3.2 Restaurointi

Käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen kontekstissa 
usein arkkitehtuurilla ja rakennuksilla on suuri painoarvo, ja 
ne toimivat alueelle suunniteltujen puistojen keskipisteinä, 
joten niiden uudelleensuunnittelussa on hyvin keskeistä tar-
kastella restauroinnin teemaa. Lindin mukaan restaurointia 
ei pidä nähdä vain teknisenä toimintana vaan pikemminkin 
arvojen tunnistamisena ja sen myötä korjaus- ja rakennus-
toimenpiteitä valikoivana toimintana298. Braaen mukaan taas 
restaurointi on ennen kaikkea ajan ja arkkitehtuurin yhteis-
työtä299. 

Braae osoittaa, ettei maisema-arkkitehtuurin 
tai puutarhataiteen historiasta löydy juurikaan tekstejä res-
tauroinnista, uusiokäytöstä, sellaisenaan jättämisestä tai 
muusta vastaavasta.300 Tämän johdosta on syytä tarkastella 
alan ulkopuolelta tätä aihepiiriä, esimerkiksi taiteen ja 
arkkitehtuurin avulla. 
 Englantilainen taidekriitikko ja kirjailija John Ruskin 
(1819–1900) kirjoitti 1800-luvun puolivälissä paljon rap-
peutumisesta ja patinasta. Hänen mukaansa rakennukset 
kuuluvat niiden rakentajille ja käyttäjille ajalliseen konteks-
tiin sidottuna, eikä niitä tulisi myöhemmin muuttaa. Ruskin 
kannatti luonnollisen rappeutumisen hyväksymistä, mutta 
painotti myös rakennusten huolehtimisesta, jotta ne saavut-
taisivat pitkän iän301. Ruskinia pidetään yhtenä 1800-luvun 
merkittävimpänä eetikkona hänen ihmisen ja luonnon välistä 
suhdetta käsittelevien tekstien vuoksi302. Hän kirjoitti aikaan-
sa edellä muun muassa teollisuuden takia aiheutuvasta 

298  Lind, T. s. 13. 
299  Braae, 2015. s. 240. 
300  Braae, 2015. s. 230.
301  Braae, 2015. s. 242. 
302  Braae, 2015. s. 240. 
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kökulmissa viitataan menneisyyteen, joka on ajan kuluessa 
yhä kauempana ja hämärtyneempi. Ajan kuluessa ja lisään-
tyvän aikavälin seurauksena raunioihin liittyvät arvostukset 
muuttuvat. Niistä tulee yhä eksoottisempia, ja lopulta histo-
rialliset arvostukset korvautuvat ikäarvolla raunioiden alku-
perän hämärtyessä.309 
 Konkreettisia esimerkkejä käytöstä poistuneiden 
alueiden uusiokäytöstä antaa kansainvälisesti ehkä merkit-
tävimpiin 1900-luvun restauroinnin ja entisöinnin tematiik-
kaan pureutunut italialainen arkkitehti Carlos Scarpa (1906–
1978). Scarpa on maisema-arkkitehtuurin alalle myös hyvin 
merkittävä henkilö, sillä hän suunnitteli rakennusten lisäksi 
paljon ulkotiloja. Hän hyödynsi töissään kontrasteja uuden 
ja vanhan välillä. Uusissa suunnitelmissaan, jotka sijoittui-
vat vanhan rakenteen rinnalle, hän käytti käsillä olevasta, 
vanhasta rakenteesta, poikkeavaa geometrista ja puhdasta 
muotokieltä, jonka avulla hän pystyi korostamaan niiden vä-
listä suhdetta. Erottamalla selkeästi uuden vanhasta Scarpa 
siis pyrki kunnioittamaan vanhan ainutlaatuisuutta, mutta 
samalla käytti sen patinaa oman uuden arkkitehtonisen 
intervention korostamiseen.310 Uudella interventiomaisella 
suunnittelutavalla Scarpa pyrki antamaan vanhalle raken-
nukselle ikään kuin henkivakuutuksen, jotta se voi jatkaa 
elämistään311.
 Tätä Scarpan montaasimaista312 tyyliä voi hyödyntää 
korostaen uuden ja vanhan välistä aikajännettä. Käytöstä 
poistuneiden teollisuusympäristöjen kontekstissa on kui-
tenkin Braaen esittämien esimerkkien myötä huomioitava 
se tosiseikka, että tämä uusi on jossain vaiheessa myös 
309  Braae, 2015. s. 191.
310  Braae, 2015. s. 245-246.
311  Braae, 2015. s. 247.
312  Montaasilla tarkoitetaan tässä yhteydessä esittävän 
taiteen vaikutuskeinoa, jossa asetetaan monia erilaisia kuvia 
peräkkäin tai vierekkäin, jolloin niiden yhteisvaikutuksesta syntyy 
uusi merkitys.

Scarpa hyödynsi kontrastia korostaakseen vanhan rakenteen arvoa Italian 
Veronaan sijoittuvassa Castelvecchion museosuunnitelmassaan. (kuvalähde: 
LINE.17QQ.COM, 2021) 
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vanhaa ja ”uuden” ja ”vanhan” välinen aikoinaan hyvin sel-
keäksi kuviteltu aikajänne hämärtyy. Täten muotokieleen 
perustuva kontrasti on ehkä parempi ratkaisu, ellei puhuta 
todella kestävistä ja hitaasti aikaan reagoivista rakenteista 
ja materiaaleista. 

Lindin mukaan nykyään painotetaan restau-
roinnin saralla monumenttikeskeisen näkökulman sijaan 
kestävään kehitykseen painottuvaa restaurointia. Restau-
roinnin keskeisimmiksi arvoiksi on nostettu teknisten va-
lintojen sijaan yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ekologiset 
ominaisuudet.313

Tanskalainen arkkitehti Johannes Exner 
(1926–2015) on kirjoittanut artikkelissaan ”Koldinghus: the 
Conversion of an Old Royal Danish Castle” (1984): ”Raken-
nukset ovat kuin ihmiset. Ne syntyvät ja kehittyvät, sairastu-
vat ja toipuvat jälleen, vanhenevat, rappeutuvat ja kuolevat. 
Ne heijastavat tapahtumia, ihmisiä ja vastoinkäymisiä. Ne 
muuttuvat nuoruuden tuoreudesta kypsymisen kautta ja 
joskus saavat kauneuden vasta vanhentuessaan. Niiden 
identiteettinsä ei siis ole vain identiteetti, jonka arkkitehti on 
suunnittelun yhteydessä luonut, vaan se heijastaa myös 
kaikkia niitä muutoksia, lisäyksiä ja vaikutuksia, joihin ne 
ovat elinaikanaan joutuneet. Jos elämä on ollut historialli-
sesti tapahtumarikas, on todellisen harkinnan paikka poistaa 
tai siivota niiden voimien jälkiä, joihin rakennus on joutu-
nut. Rakennuksen restauroinnissa ei pidä yrittää palauttaa 
sen ulkonäköä syntymähetkelle tai pysäyttää rakennuksen 
historiallista prosessia. Yksi restaurointialan ideologisista 
vaikeuksista onkin käsitellä näitä historiallisia jälkiä oikealla 
tavalla ja tehdä se harkitusti kussakin yksittäistapauksessa.” 
314

313  Lind, 2017. s. 63. 
314  Exner, 1984. (käännös suomeksi Rolf Autio.)

Kontrastia historiallisen ominaisuuden tehostekeinona voi tarkastella myös 
laajemmassa mittakaavassa. Pasilan vanha ratapiha näyttäytyy erityisen 
vanhalta vastikään valmistuneen kauppakeskus Triplan rinnalla. Kuva otettu 
lokakuussa 2020. 
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on ollut niiden suunnitteluvaiheessa vaikeaa tehdä maise-
mointia, koska niiden käyttö on ollut niin funktionaalista. 
Tilanne on kuitenkin kääntynyt päälaelleen, sillä nyt kun 
niiden käyttö on lakannut, ovat ne tahattomasti maisemoi-
tuneet erityisen hyvin, ja niille on ollut vaikeaa keksiä käyt-
tötarkoitusta.319 Tästä johtuen maisema-arkkitehdin rooli on 
Braaen mielestä näiden alueiden suunnittelun kontekstissa 
muuttunut luonnon muokkaajasta, jonkin luonnon prosessin 
suojelijaksi.320 Myös tässä työssä nojataan siihen suunnitte-
lutapaan, jossa annetaan luonnon kirjoittaa omaa tarinaan-
sa ja taataan sille rauhalliset edellytykset. 

Tällaisesta maisema-arkkitehtuurista hyvä-
nä esimerkkinä toimii ympäristötaiteilija Herman Prigannin 
Saksan Fürstlich Drehnaan suunnittelema alue. Tämän 
Terra Nova -nimellä kulkevan projektin ideana on muuttaa 
teollisuuden käytössä olleen happaman maaperän takia 
pilaantunut vesi jälleen käyttökelpoiseksi. Alue on ollut 
hiilikaivoksena, jonka takia kaikki pintamaa on kaivettu 
pois. Maaperän ja paljastuneen pohjaveden hyvin alhainen 
pH-taso tekee siitä monille eliöille lähes käyttökelvottoman. 
Prigannin suunnitelmassa on tarkoitus pumpata avolouhok-
sen pohjalta hapanta pohjavettä suunniteltujen kukkuloiden 
päälle, josta se saa laskeutua hiljalleen takaisin pohjalle 
kalkkikäsiteltyä uomaa pitkin. Pikkuhiljaa ylös pumpatun 
veden happamuus laskee paikalle itsestään löytäneiden 
kasvien avulla ja alue palautuu käyttökelpoisempaan olo-
muotoon. Hapan vesi laskeutuu aluksi alas kuolleelta vaikut-
tavaa maisemaa pitkin, johon on sijoiteltu kiviä hautakivien 
tapaan, jotta prosessin ympäristön pilaantumista esittelevä 
tavoite tulisi selväksi siellä vieraileville. Terra Novasta tekee 
erityislaatuisen se, että projekti osoittaa miten suunnittelu 
voi tapahtua vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa, kun ve-

319  Braae, 2015. s. 19.
320  Braae, 2015. s. 84.

3.3 Maisema-arkkitehtuurin pa-
radigmat käytöstä poistuneille 
teollisuusympäristöille

Jos 1970-luvulla oli Elisabet K. Meyerin mukaan kaksi toisis-
taan poikkeavaa tapaa tuottaa maisema-arkkitehtuuria315,316, 
niin Ellen Braaen mukaan nykyään on käytöstä poistunei-
den teollisuusympäristöjen kontekstissa jälleen erotettavissa 
kaksi keskeisesti toisistaan poikkeavaa tapaa suunnitella. 
Toinen tapa keskittyy paikan tarinallisuuteen, tilaan, ti-
lallisuuteen, rakenteisiin ja ilmaisuun. Toinen taas lähtee 
liikkeelle siitä oletuksesta, että maisema-arkkitehtonisen 
suunnittelun tulee pohjautua muutokseen. Muutos tarkoittaa 
tässä yhteydessä sitä, että voidaan tarkastella lähtötilan-
netta ja jälkitilannetta. Tässä muodonmuutospainotteisessa 
maisema-arkkitehtuurin paradigmassa suunnitelman kes-
kiössä on niin kutsutun alku ja lopputilanteen välitila ja 
niiden keskinäinen suhde. Suunnittelija tutkii alun ja lopun 
suhdetta sekä käyttää näiden väliin sijoittuvaa aikaa ja sen 
tuottamia prosesseja hyväkseen. Täten maisema-arkki-
tehtoniset suunnitelmat tässä paradigmassa pohjautuvat 
aikaan, väliaikaisuuteen sekä niiden hallintaan.317 Tämän 
työn pohjalta voidaan sanoa, että tätä aikaan pohjautuvaa 
maisema-arkkitehtuurin suunnittelutapaa voidaan hyödyntää 
käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen yhteydessä 
toista tapaa paremmin, sillä aika, ja sen myötä tapahtuvat 
luonnon prosessit ovat jo ottaneet nämä ympäristöt haltuun. 

Braaen mukaan kaupungin laitamille toisen 
teollistumisaallon318 myötä nousseille teollisuusympäristöille 

315  katso alaluku 3.1.
316  Braae, 2015. s. 130. 
317  Braae, 2015. s. 13. 
318  katso alaluku 2.1
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ja ajatteluun, että suunnittelu olisi irrallaan luonnonproses-
seista. Tämä suunnittelun käytäntö kunnioittaa uutta, yksilöl-
listä ja ennen kaikkea staattista suunnitelmaa.326 

Braae esittää, että tätä irrallaan luonnonpro-
sesseista tehtävää suunnittelua parempi vaihtoehto olisi 
suunnitella tukeutuen muodonmuutokseen(transformation). 
Muodonmuutos kunnioittaa paikan lähtötilannetta ja lopputu-

maisema, useimmissa Euroopan kielissä, tarkoitti yhtäältä lakiin 
sidottua maantieteellistä aluetta ja toisaalta myös kuvataiteen 
termiä. Termin historiallisen kehityksen takia maisemaan liitettiin 
vahvasti ihmisen ja luonnon voimasuhde. Maisema oli luonnon 
hallintaa tukeutuen tekniikan kehittymiseen. Esteettisesti havait-
tuna maisema oli siis luonteeltaan tieteen, työn ja maanmuok-
kauksen välistä synergiaa, josta syntyi hallinnassa oleva luonto. 
Braae, 2015. s. 134 ja 137.
326  Braae, 2015. s. 283-284.

den pH-arvoa aletaan laskemaan, ei välttämättä pystytä vie-
lä sanomaan, miltä lopputulos näyttää, jos sellaista edes on. 
Kun paikalle itsestään levinneestä, uudesta kasvillisuudesta 
on ajan saatossa saatu tarpeeksi tietoa, voidaan siirtyä seu-
raavaan vaiheeseen, jossa paikalla selviäviä kasveja ale-
taan suosia hoitotoimenpiteillä ja istuttaa. Näiden eri suun-
nitteluaskelmien hahmottelu on osoittautunut Terra Novassa 
antoisaksi tavaksi kohdata tuntematonta ja uutta.321, 322 

Prigannin itsensä mielestä Terra Novassa al-
kutilanne oli hyvin rujo ja sen esteettisiä arvoja oli vaikea 
ymmärtää tai perustella sellaisenaan. Kuitenkin lähtötilan-
teen likaisuus, rujous ja monotonisuus kääntää katseita 
nimenomaan prosessiin, sillä kasvillisuuden sukkessio on 
silmiin pistävää.323 

Kun suunnitellaan käytöstä poistunutta teolli-
suusympäristöä, on kyseessä aina paikan muutosprosessi. 
Paikka muuttuu jostakin lähtötilanteesta toiseen olomuo-
toon. Braaen mukaan käytöstä poistuneiden teollisuusym-
päristöjen maisema-arkkitehtuurissa muutos, johon tulisi 
keskittyä, asettuu aina alkuperäisen tilan ja lopputuotoksen 
väliin mittakaavasta huolimatta. Näillä paikoilla on siis luon-
ne ennen ja jälkeen suunnitelman. On siis olennaisempaa 
keskittyä perinteisesti ajatellun lopputuotoksen sijaan näi-
den kahden luonteen väliin, sillä siinä sijaitsee prosessi, jos-
ta tosiasiallisesti ei päästä koskaan eroon.324

 Arkkitehtuurin ja myös maisema-arkkitehtuurin saral-
la vallitsee osittain edelleen renessanssista lähtien ollut käy-
täntö tehdä suunnittelua ympäristön ja näin myös luonnon 
hallinnan325 kautta. Tämä puolestaan heijastelee ihanteisiin 
321  Braae, 2015. s. 114-119.
322  Hermannprigann.com. 2021. 
323  Prigann, 1997. 
324  Braae, 2015. s. 278.
325  Luonnon hallinta liittyy maiseman termin määritelmän 
historiaan. Alkujaan maisema tarkoitti poliittisten ja oikeudellisten 
alueiden rajaamaa aluetta. 1500- ja 1600-luvuilta lähtien termi 

Terra Nova -projektissa alkutilanne on kasvillisuuden kannalta mitätön. (ku-
valähde: Hannappel, 2012)

Terra Novan veistokselliset kukkulat ovat tarkoitusperältään, eli maaperän 
happamuuden parantamiseltaan, käyttökelpoisia muidenkin käytöstä poistu-
neiden teollisuusympäristöjen uudelleen suunnittelussa (kuvalähde: Berger, 
2015) 
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edellisen tehtyään materiaalin käyttäytymisen mukaan. Heil-
lä on jokaisen harkitun siveltimen vedon lisäksi olemassa 
perinteisen suunnittelun tavoin alkuperäinen suunnitelma tai 
visio lopputuotoksesta, joka ohjaa liikkeiden tekoa, mutta jo-
kainen liike on silti harkittu ja kumpuaa nimenomaan materi-
aalin ominaisuuksista. Käytöstä poistuneen teollisuusympä-
ristön kontekstissa tämä tarkoittaa maisema-arkkitehtuurin 
saralla suunnitelman avulla käytävää jatkuvaa keskustelua 
olevien materiaalien ja voimien kanssa, jotka alueelta löy-
tyvät jo ennestään. Muodonmuutoskeskeinen suunnittelu 
on siis vuorovaikutuksessa alkutilanteen ja lopputuotoksen 
välistä löytyvien luonnonprosessien lisäksi myös sieltä löy-
tyvien materiaalien kanssa.329 Tämän työn suunnitelmassa 
se tarkoittaa teräsbetonirakenteisen tehdasrakennuksen 
materiaalien hallittua raunioitumisprosessia. 
 Tässä Braaen esittämässä suunnitteluteoriassa läh-
tötilanne on erityisen arvokas, sillä löydökset paikan päältä 
toimivat myöhemmin suunnitelman perustuksina330. Mitään 
löydettyä ei lähtökohtaisesti pidä pyrkiä poistamaan, vaan 
kaikille tulee asettaa objektiivisesti oletettu potentiaali. Näitä 
potentiaaleja peilataan ja arvotetaan maisema-arkkitehdin 
ammattitaidolla suunnitteluvaiheessa ja niillä veistetään 
maisemaa.331

329  Braae, 2015. s. 284-285.
330  Braae, 2015. s. 287.
331  Braae, 2015. s. 288. 

lemia (jos sellaista edes on), ja pohjautuu suunnittelupaikan 
aiempaan, luonnosprosessit huomioon ottavaan, muotoon. 
Se säilyttää vahvan yhteyden alkutilanteen ja tavoiteltavan 
tilan välillä, asettaen suunnitelman kiintopisteeksi niiden 
välimaaston, minkä johdosta se sopii erityisen hyvin käy-
töstä poistuneiden teollisuusympäristöjen uusiokäytön ja 
restauroinnin tematiikkaan.327 Ei silti kannata tarkastella pel-
kästään alku ja lopputilan väliä, josta prosessi löytyy, vaan 
miettiä myös niiden keskinäistä suhdetta, josta löytyy muo-
donmuutos.
 Braaen mukaan, jos aiemmin todetussa perinteises-
sä suunnittelussa paikan luontaiset prosessit jäävät helposti 
sivurooliin, niin muodonmuutospainotteisessa suunnittelus-
sa ne nostetaan keskiöön. Muodonmuutoksessa alkutilanne 
tulee olla tarkkaan määritelty ja tämä edellyttää tutkivaa 
työtä paikkaa kohtaan, jonka avulla päästään kiinni tarkasti 
paikan ominaispiirteisiin ja ymmärretään sen luontaiset 
prosessit. Tätä tutkivaa työtä on tässä työssä tehty teolli-
suushistorian, ekologian, kaupunkikulttuurin ja raunioitu-
misprosessien osalta. Tutkimuksellisen vaiheen jälkeen itse 
suunnittelu tapahtuu löydöksiin pohjautuen interventiomai-
sesti. Interventio tulisi asettaa paikan ominaiset muutospro-
sessit ymmärtäen. Braae kuitenkin palauttaa meidät takaisin 
maan pinnalle ja toteaa, että näitä molempia suunnittelu-
tyylejä ehdottomasti tarvitaan, kun ollaan tekemisissä rau-
nioituvien teollisuusympäristöjen kanssa, sillä muodonmuu-
tospainotteinen suunnittelu on vain perinteisen suunnittelun 
integroimista olevan ympäristön prosesseihin. 328 
 Muodonmuutospainotteista suunnittelua voisi Braa-
en mukaan verrata esimerkiksi taidemaalarin tai kuvanveis-
täjän tapaan työskennellä. He molemmat työskentelevät 
materiaalilla ja harkitsevat aina seuraavaa liikettä jokaisen 

327  Braae, 2015. s. 280.
328  Braae, 2015. s. 284. 
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3.3.1 Aika suunnitelman rakennus-
materiaalina

Aika on eittämättä sidoksissa jokaiseen suunnitteluprojek-
tiin. Aika nousee kaupunkikehityksessä esille esimerkiksi 
väliaikaisuuden avulla työstettävän kaupunkikulttuurin kaut-
ta. Väliaikaisuuteen vedoten voidaan tehdä kokeilevampaa 
suunnittelua, joka voi toimia esimerkiksi kaupunkikulttuurin 
kasvattajana. Helsingissä tämä näkyy muun muassa Vuo-
saaren sataman rakentumisen myötä vapautuneiden aluei-
den kehityshankkeissa. Helsingin kaupunki on sallinut näille 
alueille kehittyä itsestään kaupunkikulttuuria, kuten esimer-
kiksi Suvilahteen rullalautailupaikan ja Sompasaareen Som-
pasaunan. Itsestään kehittyvän kaupunkikulttuurin ohella 
väliaikaisuuteen nojaavaa kaupunkikulttuuria on näille myös 
suunniteltu erilaisten tapahtumien kautta. Niiden tavoitteena 
on ollut vaikuttaa positiivisesti ihmisten mielikuviin alueiden 
vetovoimaisuutta ajatellen. Esimerkiksi Jätkäsaaressa jär-
jestettiin Madonnan konsertti vuonna 2009 ja Teurastamon 
sisäpiha avattiin kaupunkilaisille vuonna 2012.332 

Näiden laajempien kaupunkikehityksellisten 
väliaikaisuuteen nojaavien suunnittelutapojen lisäksi käytös-
tä poistuneita teollisuusympäristöjä voi tarkastella ajallisesta 
näkökulmasta myös hyvin toisella eri tavalla. Braaen mu-
kaan, kun halutaan suunnitella aikaan tukeutuen, tulee ja-
kaa oleva tilanne aiemmin esitetyn333 tutkivan työn mukana 
kertyvän tiedon avulla erilaisiin kategorioihin. Nämä katego-
riat ovat materiaaliset, immateriaaliset ja prosessikeskeiset 
näkökulmat.334 
 Materiaalikeskeisen löydösten avulla tehdystä suun-
nitelmasta toimii hyvänä esimerkkinä Duisburg-Nord-pro-
332  Ikonen, 2020. s. 50.
333  Katso alaluku. 3.3.
334  Braae, 2015. s. 290-291. 

 
Duisburg-Nord niminen laaja puistoalue suunniteltiin kansainvälistä rakenta-
misen tapahtumaa varten vuodesta 1989 lähtien. Hankkeen piti toimia esi-
merkkinä kaikille Euroopan maille, joita koetteli lähitulevaisuudessa kolmas 
teollistumisaalto ja sen mukana tyhjenevät teollisuusympäristöt. Alueella 
aiemmin sijainnut tehdas lopetti toimintansa vuonna 1985 ja jätti jälkeensä 
230 hehtaaria pilaantunutta maata ja raunioituvia rakenteita. Ekologiselta 
katastrofilta vaikuttanut alue kuitenkin alkoi nopeasti kehittää kasvillisuutta 
sisälleen ja sen suunnittelusta järjestettiin kilpailu. Suurin osa ehdotuksista 
ei ottanut juurikaan olevaa tilannetta ja sen prosesseja haltuun, vaan olisi-
vat voineet sijoittua minne tahansa muuallekin. Näiden kulttuurihistorian ja 
raunioitumisprosessien sivuuttaneiden ehdotusten ylitse nousi Peter Latzin 
suunnitelma, jossa nimenomaan kunnioitettiin rakenteiden rappeutuvaa 
luonnetta, teollista mystiikkaa ja hyödynnettiin alueella olemassa olevia pro-
sesseja. (Weilacher, 2008. s. 102-112) (kuvalähde: LATZ+PARTNER)

Duisburg-Nord puistosuunnitelma. (kuvalähde: Latz + Partners, 2005)
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jekti, jossa paikan materiaalien hyödyntäminen oli erityi-
sessä keskiössä. Pintamateriaalina uusissa suunnitelmissa 
käytettiin alueelta löytynyttä tiiltä, joka murskattiin. Murs-
kattu tiili rapautuu hiljalleen aluksi tuntemattomaan olo-
muotoon. Myös teollisuustoiminnan aiemmat keskeiset 
infrastruktuurin linjat, kuten rautatiet ja kanaalit korostettiin 
materiaalipainotteisesti.335

 Immateriaalisten löydösten pohjalta tehdyllä suunni-
telmalla tarkoitetaan tässä paikalle ajan mittaa kehittyvien 
merkityksien, muistin ja tunnelmien hyödyntämistä. Näitä 
voivat olla esimerkiksi alueen entiset käyttötavat, jota ei 
enää ole olemassa. Duisburg-Nord-suunnitelmassa massii-
viset tuotantokoneet, kuten sulatusuuni, määriteltiin audito-
rion lavan paikaksi. Aiempi, sulatustoiminnan aikainen vilinä 
uunissa, näyttäytyy nyt näyttelijöiden liikkeenä lavalla.336 
Tämä immateriaalinen sulatustoimintaa esittelevä löydös 

335  Braae, 2015. s. 291.
336  Braae, 2015. s. 291-292.

Duisburg-Nord-suunnitelman immateriaalisten löydösten hyödyntämisestä 
kertoo toimintojen sijoittelu tehdastoiminnan aikana aktiivisiin kohtiin. (kuva-
lähde: Archinect, 2012)

voi heijastella myös materiaalien käyttäytymiseen, kuten 
esimerkiksi Duisburg.Nord-projektissa luonnon prosessit 
ruostuttavat hitaasti metallilevyjä, joiden paikalla sulatettiin 
ennen terästä.337

 Prosessien ymmärtämisen näkökulmassa on puo-
lestaan keskeistä tehdä suunnittelua paikan ekologian ja 
sen ominaisuuksien osoittamalla tavalla. Tämän takana on 
ajatus siitä, että käytöstä poistuneelle teollisuusympäris-
tölle tehtävä maisema-arkkitehtoninen suunnitelma toimisi 
luonnon prosessien kanssa tai että se palautettaisiin osak-
si luonnon kiertokulkua.338 Tästä on esimerkkinä aiemmin 
esitelty Terra Nova projekti, jossa happamoitunutta vettä 
puhdistetaan itsestään kehittyviin luonnon prosesseihin 
tukeutuen339. Myös muunlaisten kun aikaan nojaavien 
suunnitelmien yhteydessä saatetaan valjastaa veden kierto 
mukaan suunnitelmiin. Vesi onkin ehkä juuri sen tuottami-
en nopeiden ja silminnähtävien prosessien takia ilmeinen 
valjastettava ominaisuus, mutta samalla tavalla voisi hallita 
myös esimerkiksi luonnon sukkessiota tai raunioitumispro-
sesseja, jotka ovat veden virtausta hitaampia muutosvoimia.

Toinen esimerkki löydettyjen prosessien ym-
märtämisen pohjalta tehdystä suunnittelusta on Saksan 
Essenissä sijaitseva Zollvereinin puistoalue, jossa on hyö-
dynnetty luonnon sukkession prosesseja suunnittelun apu-
välineenä340. Zollvereinin teollisuusalue aloitti toimintansa 
vuonna 1847 ja sitä pidetään yhtenä Saksan teollisuushisto-
rian merkittävimpänä saavutuksena. Hiilen kaivostoimintaan 
ja terästuotantoon pääosin keskittynyt tehdasalue lopetti 
toimintana hiilen käytön hiipumisen ja varantojen ehtymisen 
myötä. Vuonna 1986341 hiilen kaivaminen loppui ja vuonna 

337  Latz, 2001. s. 150
338  Braae, 2015. s. 291. 
339  Katso alaluku 3.3.
340  Dorstewitz, 2013. 
341  Dorstewitz, 2013. 
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ei ole lopullista tulosta, jonka strategia määritelmällisesti 
vaatii, joten protokolla on tässä tapauksessa täsmällisempi 
termi. Käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen alueille 
tehdyt maisema-arkkitehtoniset suunnitelmat, jotka nou-
dattavat muodonmuutospainotteista paradigmaa, ovat siis 
lopputulokseltaan avoimia, sillä niihin tehtävät suunnittelu-
toimenpiteet reagoivat syntyvien prosessien kanssa ollen 
itse myös jatkuvassa prosessissa.
 

1993 alue jäi lopullisesti käyttämättömänä tyhjilleen. Vuon-
na 2001 alue sai sen merkittävän historiallisen arvon takia 
Unescon maailmanperintökohteen statuksen. Alue avautui 
puistona yleisölle vuonna 2005 ja sen suunnittelu perustui 
luonnon prosessien hyödyntämiseen. Puistossa oli avau-
tuessaan paljon suljettuja tiloja, joiden sukkessiota seurat-
tiin, ja kun niistä kertyi tietoa, niin vähitellen myös ne avattiin 
yleisölle. Tämä tarkoituksenmukaisesti keskeneräinen puis-
to ei siis koskaan ole valmis vaan on aina jonkin asteisessa 
prosessissa sen erityyppisten saarekkeiden myötä.342 
 Zollvereinin alue sai suojelupäätöksensä ansiokkaan 
teollisuushistorian sekä merkittävän arkkitehtuurinsa takia. 
Alueen rakennuksissa käytettiin teräsrakenteista runkoa 
1930-luvulla ensimmäisten joukossa, jonka pohjalta kehittyi 
myöhemmin korkean rakentamisen standardit.343 Suojelus-
tatus tuotti kuitenkin alueelle myös merkittäviä ongelmia, 
sillä kävijämäärä kasvoi ja suojelustatus kääntyi paradok-
saalisesti itseään vastaan suuren kulutuksen takia. Keskei-
sintä kuitenkin Zollvereinin puistossa on se, että lopullista 
suunnitelmaa ei ole, vaan alue toimii käytöstä poistuneiden 
teollisuusympäristöjen kaupunkiluonnon laboratoriona, jossa 
tehdään jatkuvasi kokeiluja alueelta löytyneillä materiaaleilla 
ja luonnolla.344

Näitä edellä esitettyjä materiaalista, imma-
teriaalista ja prosessikeskeistä tapaa suunnitella ja toimia 
aikaan sidoksissa olevien potentiaalien kanssa voi käyttää 
Braaen mukaan päällekkäin tai samanaikaisesti. Tätä ajan 
kulumisen tarkastelun kautta saadun tiedon muuttamista 
suunnitelmaksi voi kutsua suunnittelun lisäksi protokollan 
rakentamiseksi345. Voitaisiin puhua myös suunnittelustrate-
gioista, mutta muodonmuutospainotteisessa suunnittelussa 

342  Bravo, 2019. 
343  Dorstewitz, P.
344  Dorstewitz, P. 
345  Braae, 2015. s. 292.

Zollvereinin puistossa suunnitelman keskiöön on nostettu alueen sukkessio, 
jonka myötä puisto ei ole koskaan valmis. (kuvalähde: Bravo, 2019) 

Zollvereinin puistoalueen teräsrunkorakenteiset raknnukset ovat säilyneet 
niiden hisrtoriallisen merkityksen takia. (kuvalähde: Nagel, 2018)
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omissa projekteissaan ja rakensi suunnitelmiensa narra-
tiivia restaurointiprojekteissaan historian ja nykyisyyden 
välisen eroavaisuuden avulla. Tämä paradigma ei välttä-
mättä arvosta vanhan ja olevan rakenteen immateriaalisia 
ominaisuuksia kuten kulttuurihistoriaa. Esimerkiksi Scarpan 
suunnitelmissa vanhan rakennuksen seiniä saatettiin tehdä 
keinotekoisesti rouheammiksi ja ruosteisemmiksi, jotta ta-
voiteltu kontrasti olisi erottuvampi.348

 Peter Latzin suunnittelemassa Duisburg-Nord-pro-
jektissa tämä paradigma erottuu muun muassa siniseksi 
maalattuna kävelysiltana, joka poikkeaa ympäröivistä teolli-
suusrakenteista merkittävästi. Kävelysilta on tehty alueelle 
uutena rakenteena ja sen muotokielen tavoitteena oli poi-
keta ympäröivästä alkuperäisestä teollisuusarkkitehtuurista, 
jotta vierailijoille tulisi selväksi historiallinen kerroksellisuus. 
Ongelmana tässä on kuitenkin se, että uusi taso patinoituu 
alueella yhtä lailla kuin vanha taso. Braaen mukaan sininen 
silta on nykyään yhtä rouhea kuin alkuperäiset teolliset me-
tallirakenteet ja illuusio on menetetty.349 
 Scarpan ja Latzin ohella tätä suunnitteluparadigmaa 

348  Braae, 2015. s. 294.
349  Braae, 2015. s. 295-296.

3.3.2 Neljä aikaa hyödyntävää muo-
donmuutosparadigmaa käytöstä 
poistuneille teollisuusympäristöille
Edellä esitellyn kolmen eri tavalla aikaan sidoksissa olevan 
näkökulman perusteella tehtävien suunnitelmien lisäksi 
Braae esittelee myös muita erilaisia suunnittelukäytäntöjä. 
Myös näitä käytäntöjä voi soveltaa paikasta kerättyyn tie-
toon pohjautuvissa maisema-arkkitehtonisissa suunnitelmis-
sa, mutta ne ovat kerätystä tiedosta kumpuavia suunnittelu-
käytäntöjä perustavanlaatuisempia ja auttavat korostamaan 
suunnitelmien motiiveja. Nämä käytännöt Braae jaottelee 
neljään eri suunnitteluparadigmaan: eroavaisuus (differen-
ce transformation), jatkuvuus/yhtäjaksoisuus (continuity 
transformation), kultivointi (cultivation transformation) sekä 
optimointi (optimisation transformation).346 

3.3.2.1 Eroavaisuusparadigma 

Eroavaisuus tässä suunnitteluparadigmassa perustuu van-
han ja uuden väliseen kontrastiin. Uusi vertautuu kaikkeen 
aiemmin tietyllä alueella olleeseen. Tämä paradigma perus-
tuu absoluuttiseen nykyisyydenkäsitykseen, jonka mukaan 
suunnitelma on itse nykyhetki. Illuusio sen uutuudesta saa-
vutetaan luomalla etäisyyttä menneisyydestä. Menneisyys 
ja nykyisyys esitetään olevan kaukana toisistaan olevina 
ajanjaksoina, jotka suunnitelman myötä esitetään kuitenkin 
samassa tilassa vierekkäin. Molemmat ovat siis riippuvaisia 
toisistaan ja niiden esteettiset vaikutukset perustuvat pitkälti 
kontrastin korostamiseen.347

 Erityisesti Carlos Scarpa jalosti tätä ajattelumallia 

346  Braae, 2015. s. 292-293.
347  Braae, 2015. s. 293.

Duisburg-Nord puistossa suunnitellut kävelysillat korostettiin sinisellä värillä, 
jotta se ei sekoittuisi vanhoihin teollisuusrakenteisiin. (kuvalähde: Stiftung 
Schloss Dyck, 2018)
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soveltivat arkkitehdit Daniel Freixa ja Vicente Miranda rau-
niopuistosuunnitelmassaan. Heidän suunnittelemassaan, 
Espanjan Barcelonassa sijaitsevassa, Parc del Clot -puis-
tossa on käytetty tähän suunnitteluparadigmaan nojaten 
uuden ja vanhan muotokielen kontrastia. Puisto rakennettiin 
vuosina 1982–1986, joten sen rakenteet ovat epäilemättä jo 
patinoituneet, mutta Braaen mukaan puiston valaisimet ovat 
muotokieleltään niin erityyppisiä verrattuna ympäröiviin his-
toriallisiin raunioihin, että patinoitumisesta huolimatta niiden 
kontrasti on edelleen vahva.350

 Myös paikan teollisen toiminnan rikkominen sen 
alkuperäisestä konseptista poikkeavalla tavalla toimii tässä 
suunnitteluparadigmassa tehokkaana keinona. Uudella in-
terventiolla voi antaa vanhoille rakenteille tai rakennuksille 
pidemmän ajan säilyä. Esimerkiksi Parc del Clotissa halu-
tun tuloksen saavuttamiseksi tehtiin paljon rakenteellisia 
muutoksia paikalla sijainneeseen tehdasrakennukseen. Ra-
kennukset rikottiin muureiksi asti ja alkuperäisen maaperän 
profiilia muutettiin rajusti. Alkuperäisestä funktiosta poiketen, 
sinne istutettu kasvillisuus antaa koko alueelle yhdistävän 
teeman, joka inspiroituu alueen umpeen kasvamisesta.351 

Tämä suunnitteluparadigma siis hyväksyy al-
kuperäisen rakenteen rajun muokkaamisen ja on täten käyt-
tökelpoinen niillä alueilla, joilla osa käytöstä poistuvista teol-
lisuusrakenteista joudutaan väistämättä purkaa tai tulevien 
käyttäjien turvallisuutta ajatellen täytyy tehdä rakennuksiin 
toimenpiteitä. 

350  Braae, 2015. s. 154, 296.
351  Braae, 2015. s. 154-159, 296.

Puiston korkeat valaisimet erottuvat vanhoista raunioista selkeästi. Uudet 
kulkureitit lävistävät vanhat rakenteet, joka korostaa myös osaltaan historial-
lista kerrostuneisuutta. (kuvalähde: barcelona.cat, 2021) 

Parc del Clot -puiston kokonaisuuden muotokieli asettuu siltojen osalta eri 
koordinaatistoon paikalla aiemmin sijainneen teollisuusrakennuksen kanssa. 
(kuvalähde: Braae, 2015. s. 155)
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3.3.2.2 Jatkuvuuden/yhtäjaksoisuuden para-
digma

Tämä suunnitteluparadigma etsii yhteyttä menneisyyden ja 
tulevaisuuden sekä kokemuksen ja oletuksen välimaastois-
ta. Tässä pyritään säilyttämään menneisyys jälkipolville ja 
pyritään jopa korjaamaan mahdollisia historiallisia katkoksia 
suunnitelmallisilla toimenpiteillä. Suunnittelua tehdään in-
terventiomaisesti ja sen keskeisin tavoite on menneisyyden 
siirtäminen tulevaisuuteen.352 Suunnitelmalliset ratkaisut toi-
mivat siis ikään kuin siltana tulevaisuuden ja menneisyyden 
välillä. 
 Tässä tavassa tehdä suunnitelmia on olennaista 
suhtautua kaikkeen paikalta löytyvään materiaaliin poten-
tiaalisena menneisyyden informaatiopankkina, joka kertoo 
alueen historiallista sanomaa tulevaisuudessa. Duis-
burg-Nord-projektissa noudatettiin myös tätä suunnittelupa-
radigmaa. Sen nykyisestä olemuksesta käyttämättä jääneet 
historialliset materiaalit ja rakenteet säilytetään paikan pääl-
lä mahdollisia tulevaisuuden merkityksiä varten. Toinen esi-
merkki tästä on arkkitehtien Florian Beigelin ja Philip Chris-
toun suunnittelema Brikettfabrik Witznitz, jossa rakenteet 
säilytetään hankkeen myöhempää kehitystä varten, pitäen 
mielessä kaikki mahdollinen tulevaisuuden käyttö, kuten 
vaikka hedelmätuotanto.353 
 Brikettfabrik Witznitz sijaitsee Bornassa, Saksassa 
ja se on rakennettu vuonna 2000. Suunnitelman tarkoitus 
on esitellä alueen aiempaa käyttöä niin säilytettävien raken-
teiden kuin pilaantuneen maan kautta. Ennen teollista toi-
mintaa alueella sijaitsi hedelmien viljelystä, johon viitataan 
suunnitelmissa teollisen toiminnan esittelyn ohella. Alue on 
jaoteltu erilaisiin osiin, joita seurataan kaupunkikulttuurin, 

352  Braae, 2015. s. 293. 
353  Braae, 2015. s. 298. 

Yllä: Brikettfabrik Witznitz -alueen suunnitelma perustui olennaisesti 
erilaisten toiminnallisten alueiden määrittelyyn. Toiminnallinen jako 
tehtiin paikalta jo löytyvään ympäristöön kytkeytyen. 
Alla: Suunnittelun ideana on tarkastella, mitä näihin toiminnallisiin 
alueisiin kehittyy itsestään ennen tarkempien suunnitelmien laatimista.
(kuvalähteet: Curulli, 2007)
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inspiroituu kasvimaailman sukkessiosta ja aineiden rap-
peutumisesta. Näistä prosesseista kertyvän tiedon mukaan 
voidaan toimenpiteitä määritellä. Keskeistä on tarkastella ja 
oppia materiaalien käyttäytymisestä ja tehdä valintoja niiden 
ominaispiirteet huomioiden. 357

 Esimerkkinä voidaan käyttää tässäkin Duis-
burg-Nord-projektia, jossa poistetaan tietyiltä alueilta sään-
nöllisesti kasvillisuus, kun opittiin miten se kasvaa. Kasvil-
lisuus on tämän johdosta aina sukkession alkuvaiheessa 
hyvin rehottavana.358 Tämä voi olla myös ekologian kannalta 
paras ratakisu käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen 
tapauksessa, sillä sukkessiovaiheen alkupäässä luonnon 
monimuotoisuus on usein parhaimmillaan näillä alueilla359. 

357  Braae, 2015. s. 302.
358  Braae, 2015. s. 302. 
359  katso alaluku 2.3.

ekologian ja materiaalien kehityksien kannalta. Tarkoituk-
sena tällä jaottelulla on historiallisen tarinan kerronnan 
lisäksi esitellä myös nimenomaan alueen käyttöä teollisen 
toiminnan lakattua ja täten tutkia käytöstä poistuneiden teol-
lisuusympäristöjen mahdollisia tulevaisuuden käyttöjä. 354

Tämä paradigma siis sallii historiallisen mate-
riaalin uusiokäytön, ja rakenteelliset muutokset vain, jos ne 
korostavat alueen historiaa tai tulevaisuuden käyttöjä. Se 
sallii myös alkuperäisestä teollisuustoiminnasta poikkeavan 
materiaalien käytön, kuten Brikettfabrik Witznitzin esimer-
kissä, oletettuun hedelmätuotantoon sallitaan teollisten ra-
kenteiden käyttö, sillä niiden avulla voidaan korostaa alueen 
käyttöön painottuvaa historiaa sekä kääntää katseita vielä 
kauemmas historiaan. 

3.3.2.3 Kultivointiparadigma 

Tässä suunnitteluparadigmassa on tarkoitus käydä jatkuvaa 
vuoropuhelua käsillä olevan ja kertyvän tiedon kanssa. Tä-
mänkaltaisella suunnittelulla nivoudutaan tiukasti olevaan 
paikkaan ja hyödynnetään siellä meneillään olevia luonnon-
prosesseja. Ajatuksena on, että tämän päivän tilanne on 
huomenna olevan tilanteen lähtökohta ja siten suunnittelu 
tulee nähdä alati muuttuvana, edelliseen vaiheeseen poh-
jautuvana jatkuvana kehityksenä.355

 Kultivointiparadigmaan nojaava maisema-arkkiteh-
toninen suunnittelu ei tunnusta suunnitelmalla olevan lop-
putulosta, vaan se on lopputulokseltaan määrittelemätön. 
Tässä paradigmassa aika on itsestään orientoituva tärkein 
”rakennusmateriaali”, joka määrittää kaikki suunnittelutoi-
menpiteet. 356 Tämä itsestään kehittyvä suunnittelutapa 

354  Braae, 2015. s. 160-165.
355  Braae, 2015. s. 293.
356  Braae, 2015. s. 301.

Kultivointiparadigmassa tehdään toimenpiteitä sitä mukaa kun opi-
taan kasvillisuuden käyttäytymisestä. Kuvassa Duisburg-Nord -puis-
tossa asetettu metalliritilää helpottamaan kasvillisuuden leviämistä. 
(kuvalähde: Stiftung Schloss Dyck, 2018)
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3.3.2.4 Optimointiparadigma 

Tämä suunnitteluparadigma, vastoin kuin kultivointipa-
radigma, toteaa, että todelliset arvot näkyvät vain niissä 
asioissa, jotka säilyvät läpi ajan itsenäisesti huolimatta 
niiden käytöstä tai käyttämättömyydestä ja näin ollen aika 
ei sinällään ole arvomääritelmällisesti merkittävin. Tämä 
ajattelutapa tarkoittaa suunnittelun kannalta hyvin vähäisten 
toimenpiteiden tekoa ja alkuperäisen ympäristön parantelua. 
Ajatukset ovat pääosin peräisin 1800-luvun restauroinnista 
kirjoittaneen, ranskalaisen arkkitehti Eugène Viollet-le-Du-
cin tekstien tulkinnasta eli siitä, miten restauroinnissa tulee 
tehdä kohteesta arvokkaampi kuin se on ollut missään edel-
lisessä ajan jaksossa.360

 Tässä suunnitteluparadigmassa tehdään käytöstä 
poistuneelle teollisuusympäristölle restauroinnin mukaisia 
toimenpiteitä sen säilymisen parantamisen kannalta. 
Maisema-arkkitehtuurin avulla voidaan esimerkiksi teolli-
suusalueen vedet ohjata pois rakennuksien luota, jolloin ko-
konaisuus muuttuu kestävämmäksi. Hyödynnetään siis tek-
nologiaa, jotta alue säilyisi itsenäisesti pidempään. Tämän 
kaltaisessa suunnittelussa tulisi myös kiinnittää huomiota 
teknologisten parannuskeinojen myötä syntyviin esteettisiin 
ja toiminnallisiin ominaisuuksiin, jotka voivat optimoida käy-
töstä poistuneen teollisuusympäristön kokonaisuutta.361

Huolimatta itsestään kestävien ja säilyvien 
ominaisuuksien arvostuksesta, optimointiparadigma toimii 
myös ajan avulla, jonka avulla voidaan määrittää todellinen 
kestävyys. Toisin kuin muissa edellä esitetyissä paradig-
moissa, tässä ympäristö pyritään saattamaan ajallisesti py-
syvästi kestävään ja ”ikuiseen” olomuotoon.362

360  Braae, 2015. s. 303.
361  Braae, 2015. s. 303-304.
362  Braae, 2015. s. 304. 

 Tämän kaltaisesta suunnittelusta toimii esimerk-
kinä maisema-arkkitehti George Hargreavesin toimiston 
Hargreavers Associatesin sekä maisema-arkkitehti João 
Nunesin vuosina 1998–2004 suunnittelema laaja puisto-
alue, Parque do Tejo e Trancão. Käytöstä poistuneelle teol-
lisuusympäristölle rakentunut puisto sijaitsee Lissabonissa, 
Portugalissa. Puiston veistoksellinen muotokieli viittaa 
siihen maisemaa, joka alueella ennen sen teollista vaihetta 
luontaisesti vallitsi. Puisto ottaa muotokielellään vastaan 
kuivaa kesäajan tuulta ja toisaalta valuttaa hulevesiä ta-
kaisin vieressä kulkevaan jokeen. Teollisen menneisyyden 
takia saastunut maaperä on suljettu näiden veistoksellisten 
muotojen alle, joten se ei enää vaikuta ympäristöön negatii-
visesti. 363,364,365 Palauttaminen oletettuun luonnontilaan voi 
olla kuitenkin harhaanjohtavaa tulokseltaan, kuten aiemmin 
Chicagon esimerkistä selvisi366.

363  hargreavers.com. 2021. 
364  Braae, 2015. s. 304.
365  Braae, 2015. s. 206-211. 
366  Katso alaluku 2.3.1.

Parque do Tejo e Trancãossa hahmoteltiin lopputulos maiseman luonnon-
tilaisen käyttäytymisen ja tehtävän suunnitelman välistä. (kuvalähde: Braae, 
2015. s. 209)

Parque do Tejo e Trancãossa myrkyllinen maaperä on sijoitettu tuulivallei-
hin. (kuvalähde: PROAP, 2017) 
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Suunnitelmassa on sovellettu Braaen muodonmuutospara-
digmaa, jonka myötä siinä annetaan painoarvoa ajan myötä 
kehittyville prosesseille367. Analyysin avulla tehdyt havainnot 
osoittavat suunnitelmalle staattisesta teknisestä piirustuk-
sesta poikkeavan esittämistavan, sillä kaikki ominaisuudet, 
joita käytöstä poistuneilta teollisuusympäristöiltä tehdään, 
ovat jonkin asteisia muutoksia. Suunnitelmapiirustukset ovat 
siis tulevaisuuden skenaarioita ja aluekohtaisia toimintaoh-
jeita, joiden avulla voidaan tarkastella miltä alue näyttäisi, 
kun sen suunnittelussa noudatettavat toimenpiteet olisivat 
tavoitteiltaan tämän työn mukaisia.  
  Suunnitelman konseptina toimii analyysivaiheessa 
tehtyjen löydösten hyödyntäminen maisema-arkkitehtuurin 
keinoin. Historiallisten löydösten avulla todettiin368, miten 
merkityksellinen Oy AGA Ab:n tehdas on ollut Espoon teol-
lisuushistorian kannalta. Toisaalta sen raunioituva ulkoasu 
synnyttää runsaasti kaupunkikulttuuria alueelle369. Näiden 
synteesistä muodostuu tarve säilyttää raunioituva teolli-
suusrakennus sen historiallisen ja kaupunkikulttuurillisten 
ominaisuuksien takia. Kaupunkikulttuurin löydöksiä oli 
etenkin graffitien maalaajien ja urbaanien löytöretkeilijöiden 
osalta370. Molemmat käyttäjäkunnat omaavat erityiset vaa-
timukset ympäristöltään, joita suunnitelma tarjoaa ja myös 
säilyttää. 
  Ekologisten löydösten myötä todettiin371, miten suun-
nittelualueen pohjoisosassa on runsaasti liito-oravalle asui-
nympäristönä kelpaavaa metsää. Toisaalta alue toimii myös 
uudenlaisen kaupunkiluonnon laboratoriona sen itsestään 
kehittyneen kasvillisuuden takia372. Ekologiaa uhkaavia teki-

367  katso alaluku 3.3.
368  katso alaluku 2.1.3.
369  katso alaluku 2.3.1.
370  katso alaluku 2.3.1.
371  katso alaluku 2.2.3.
372  katso s. 37. 

4. Karanpuiston ideasuunnitelma

jöitä alueella on etenkin sen lähettyvillä sijaitsevat pohja- ja 
orsivesien myrkyt373. Suunnitelman tarkoitus on siis turvata 
sen ekologiset arvot ja jatkaa itsestään kehittyvän kaupunki-
luonnon tarkkailua.  
 Raunioitumisprosessissa tehtiin löydöksiä etenkin 
elementti- ja teräsbetonirakenteisten rakennusten osalta. 
Suunnittelualueella sijaitseva kaasutehdas osoittautui ma-
teriaaleiltaan erityisen mielenkiintoiseksi raunioitumisen 
tutkimuskohteeksi. Raunioituessaan siitä voidaan saada 
jatkuvasti tietoa tulevaisuuden betonielementtisten raken-
nusten restaurointia varten. Yhtä lailla sään armoille jätetty 
rakennus tarjoaa jatkuvasti rappeutuessaan arvokasta tietoa 
materiaalien todellisesta kestävyydestä.  
  Näiden keskeisten löydösten ja niiden yhtymäkoh-
tien myötä suunnitelman tavoitteiksi tulee: 

1. Esitellä teollisuusrakennuksen historiaa ja jatkaa sen 
kaupunkikulttuuria luovaa raunioitumisprosessia.

2. Toimia kaupunkiluonnon ekologisena laboratoriona, 
jonka avulla voidaan tutkia mitkä kasvilajit selviävät 
niin asfaltin, betonin kuin myrkyllisen pohjaveden 
seassa. 

3. Tarjota alusta raunioitumisprosessin ja materiaalien 
kestävyyden tarkemmalle tutkimukselle. 

 
Tulevaisuudessa puistoalueen ympärille rakentuu asuntora-
kentamiseen painottuva kaupunkialue374, joka asettaa sille 
tietyt reunaehdot. Puistoalueelle tehdään toimenpiteitä sitä 
mukaan, kun alueen asukkaat ottavat sitä haltuun. Laajat ja 
373  katso s. 43. 
374  katso alaluku 1.3.



toiminnallisesti määrittelemättömät alueet, tarjoavat hyvän 
alustan asukkaiden itse kehittämilleen toiminnoille. Kun toi-
mintoja syntyy, niihin voidaan reagoida huomioiden kuiten-
kin turvallisuus, kuten raunioituva kaasutehdas.  
  Puistoalue sijaitsee tulevaisuudessa kaupunkiraken-
teellisesti keskeisellä paikalla, jonka myötä puistoon muo-
dostuu tiettyjä paineita kuten sen lävistävät jalankulku- ja 
pyöräilyreitit. Pyöräreitit ovat toteutettu asemakaavarungon 
osoittamien vaatimusten mukaisesti375. Pyöräreittien mitoi-
tuksessa on noudatettu liikenneviraston ohjeita leveyksien, 
jyrkkyyksien ja kääntösäteiden osalta376, 377.  
  Alueen hulevedet ohjataan viivytysaltaisiin, joissa 
niiden vedenlaatu oletetusti paranee378 paikalle itsestään 
leviävien kasvilajien myötä. Vesialtaisiin pumpataan myös 
suunnittelualueen vieressä sijaitsevaa pilaantunutta pohja- 
ja orsivettä. Tarkan myrkyllisyyden tutkimuksen379 ansiosta 
altaisiin leviävistä kasvilajeista voidaan tehdä tarkempaa 
tutkimusta, jonka myötä niitä voidaan myöhemmin istuttaa 
lisää, jos niillä todetaan myrkkyä sitovia ominaisuuksia. 

375  Keran asemakaavarunko, 2017. s. 19. 
376  katso s. 79.
377  Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, 2014. 
378  katso sivu 79.
379  katso alaluku 2.2.3.2.
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Viereinen kartta osoittaa (oranssi väritys) suunnittelualueen 
maastosta sen osuuden, joka säilyy sellaisenaan. Kas-
villisuus saa vapaasti levitä eri pintamateriaalien päälle 
muodostaen mielenkiintoista kaupunkiluontoa380. Lähinnä 
pyöräreitit tiettyine kaltevuusvaatimuksineen ja vedenpuh-
distusaltaat muokkaavat alkuperäistä teollista maan pintaa. 

380  katso havainnekuva s. 87.

Alempi kartta osoittaa, miten säilytettävä maasto on jaoteltu 
tavoitteellisilta luontotyypeiltään eri osa-alueisiin. 1. osa-
alueen tavoite on pinnoittamattoman maanpinnan takia 
toimia pääosin sinä luontona, joka alueella oli ennen teolli-
suushistoriaa tarjoten elinympäristöjä esimerkiksi liito-ora-
valle. 2. osa-alue on puolestaan osittain asfaltin päälle ja 
osittain puretun rakennuksen381 alta paljastuneen maan 
päälle kehittyvä sukkession koekenttä. Maaperä sisältää 
todennäköisesti ennen sen päällystämistä sijainnen luonnon 
siemenpankin. 3. osa-alue on teemaltaan teollisuusraken-
nuksien sisään leviävä luonto. 4. osa-alue on asfaltin päälle 
leviävää kasvillisuutta. Tämän lisäksi siihen leviää ympäröi-
vän alueen tulevat asukkaat, jotka voivat vapaasti kehittää 
haluamiaan toimintoja. 

381  katso s. 52.

1:3000
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Yleissuunnitelma 1:1500.

P



Leikkauksesta näkyy Karanpuiston tilallinen jaksotus. Sekä 
leikkaus, että edellisen sivun yleissuunnitelma, ovat arvioita 
siitä, miltä alueella tulevaisuudessa voisi näyttää eri luonto-
tyyppien sukkession edetessä.  
  Alueen lävistävä pyöräilyn pääreitti jakaa puiston 
tästä kohdin tilallisesti kahteen selkeään osakokonaisuu-
teen. Vasen puoli on alavaa, pääosin asfalttipeitteistä teolli-
suusympäristöä, kun taas sen oikealle puolelle sijoittuu pin-
noittamattoman maan luonto, joka viittaa ennen teollisuutta 
vallinneeseen tilaan. Toisaalta pinnoittamattoman maan 
puolelle sijoittuu myös Jussi Jänneksen istutussuunnitel-
masta säilyneet kasvilajit, jotka viihtyvät villiintyneessä luon-
nossa todennäköisesti hyvin pitkään382. 
  Alueen vanha piippu säilytetään, sillä sen ympärillä 
on puustolle houkuttelevampaa kasvualustaa ja täten se ei 
muodostu riskiksi383.  
 

382  katso alaluku 2.2.1.
383  Lind, 2021. 
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kattopalkki
lastauslaiturialueen 
kattopalkki

lastauslaiturialueen 
katon tukipilari

tukipalkki

pilari

Suunnitelman keskiöön nousee siis asemakaavarungossa 
ehdotetun viheralueen384 laajennuksen myötä Oy AGA Ab:n 
vanha kaasutehdas ja sen hyödyntäminen rauniopuistona. 
Suunnittelualueelle sijoittuu myös tehdastoimintaa palvellut 
hoitohenkilökunnan asuinrakennus sekä pääkonttorin kul-
ma385. Hoitohenkilökunnan asuinrakennus on tarkoitus jättää 
vain betonisena kivijalkana raunioitumaan. Pääkonttorin kul-
masta säilytetään, mahdollisuuksien mukaan, teräsbetonisia 
tukipilareita niiltä osin, kun se on turvallista lähelle sijoittuva 

384  katso alaluku 1.3.
385  katso sivu 52.

asuinrakennus ja vierestä kulkeva pyöräilyn pääreitti huomi-
oiden. 
 Kantavat teräsbetonirakenteet säilyvät raunioina 
hyvin pitkään ja niiden inventoinnin myötä mahdollistuu 
turvallisen rauniopuiston suunnittelu. Kaasutehdas koos-
tuu jykevistä pysty ja poikkipilareista. Betonirakenteet ovat 
pääosin hyvässä kunnossa ja paksuudeltaan halkaisijaltaan 
ne vaihtelevat 400 mm ja 800 mm välillä386. Lastauslaituri-
alueen kattopalkit ovat hieman ohuempia ja niitä kannatte-
lee pyöreät betonipilarit. 

386  Autio, 2020, maastokäynti. 

Oy AGA Ab:n kaasutehtaan kantavat rakenteet
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betonipiippu

sortumisuhkaa 
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teräsbetinrunko

kantavat rakenteet

Kaasutehtaan rakenteiden kestävyyden tyypittely, jonka mukaan 
purettavat ja säilytettävät rakenteet on määritelty
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Kaasutehtaaseen sijoittuvat sukkession koekentät

Kaasutehtaasta muodostuu raunioitumisprosessin labora-
torio, jonka avulla voi kerätä tietoa materiaalien todellisesta 
kestävyydestä, kun ne jätetään luonnon ja sään armoille: 

1. Kasvillisuus saa vapaasti levitä myös sivuttaissuunnassa 
raunion sisälle elementtiseinien poistamisen jälkeen. 

2. Osa elementeistä puretaan ja sijoitetaan rakennuksen 
sisään. Kerätään tietoa elementtien raunioitumisesta. 

3. Rakennuksen toinen kerros poistetaan. Kevytbetoniset 
väliseinät saavat vapaasti raunioitua ja kerätä kasvillisuutta 
sisäänsä. Rapautuessaan ne muodostavat kasvualustaa387 
ja houkuttelevat entisestään kasvilajeja. 

4. Betonielementit murskataan täyteaineineen ja seurataan 
kasvillisuuden käytöstä. 

5. Seinien suuret elementit saavat tuekseen ulkopuolelta 
kasvavat puut388. Sisätilan betonilattian päälle saa vapaasti 
levitä kasvillisuutta. 

6. Betonilattian päälle saa vapaasti levitä kasvillisuutta myös 
sivuttaissuunnasta seinäelementtien poistamisen jälkeen. 

387  Lind, 2021. 
388  Lind, 2021.
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Kaasutehtaaseen lisätään rakenteita osittaisten purkutoi-
mien jälkeen. Kävelyreitti rakennuksen läpi on teräsrakentei-
nen ja puupinnoitteinen. Lisätyn katon myötä kaasutehtaas-
sa säilyy kaupunkikulttuurin kehityksen kannalta olennainen 
luonne389. Vedenpuhdistusaltaat kulkevat rakennuksen läpi 
tavoitellun hulevesireitin toteutumisen ja kävelyreitin elä-
389  Lind, 2021.

kävelyreitti 
rakennuksen läpi

uusittava katto

vedenpuhdistusaltaat

teräsbetonirungon 
yläpintoihin  laastikerros

myksellisyyden takia. Lisäksi sen esille tuomat saasteet 
esittelevät alueen teollisuushistoriaa, sillä myös ne voidaan 
nähdä osana alueen kulttuuriperintöä390. Lisäksi teräsbetoni-
rungon yläpintoihin asennetaan laastikerros niiden raunioi-
tumisprosessin hallitsemiseksi ja hidastamiseksi391. 

390  Lind, 2021. 
391  Lind, 2021. 

Kaasutehtaaseen lisättävät rakenteet
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hulevesireitille lisätään 
saasteista pohjavettä

puhdistunut vesi jatkaa kohti Monikonpuroa 
ja osa siitä imeytyy takaisin pohjaveteen

Kaasutehtaaseen lisättävät rakenteet
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Lähtötilanne
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Aluksi edes vedenpuhdistusaltaisiin ei istuteta kasvillisuutta, 
vaan annetaan sen itse levitä. Paikalle itsestään levinnyt 
kasvillisuus on tehokas tapa saada paikalle kasvillisuutta, 
joka luontaisesti paikalla viihtyy. Altaisiin levinnyt kasvil-
lisuus sietää veden myrkyllisyyttä, jonka myötä voidaan 
tehdä tutkimusta myöhemmin tehtäviä istutuksia varten. 
Paikalle levinnyttä kasvillisuutta verrataan pumpatun veden 

myrkkypitoisuuksiin ja tämän myötä alueesta saadaan hyö-
dyllistä tietoa muihinkin vastaaviin kohteisiin. 
 Kuvassa näkyy miten seinää vasten kasvaneet 
koivut ovat alkaneet kannattelemaan raskaita elementtejä. 
Itsestään leviävät puut kasvavat paikalle pääosin rakennuk-
sen seinustoille ja tämän myötä raunioituvien elementtien 
vieressä on turvallista kulkea. 

Havainnekuva vedenpuhdistusaltaista
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Havainnekuva jalankulun ja pyöräilyn sillalta kohti kaasuteh-
dasta

Kävely ja jalankulkusillan pintamateriaalina on puu. Puu 
korostaa ympäristön äänimaailmaa akustisten ominaisuuk-
sien avulla. Lisäksi puu on materiaalina helppo uusia, joten 
silta erottuu materiaaliltaan vanhoista raunioituvista teh-
dasrakennuksista. Sillan tukipilari on saanut inspiraatiota 
alueella ennen valmistetuista kaasupulloista. Kaiteen ilmava 

muotokieli puolestaan paljastaa ympäröivää maastoa sillalla 
kulkijalle. 

Kävelyreitti kulkee alemmalla tasolla raunioi-
tuvan tehdasrakennuksen lävitse. Kävelyreitin kaide viestii 
täällä muotokielellään sen funktiosta. Alemman tason reitillä 
on nimittäin tarkoitus pysytellä, joten kaiteet ovat pystypin-
naisia ilman nojailutasoja tai ylityskohtia. 
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Havainnekuva reitiltä, joka kulkee kaasutehtaan lävitse.

Kaasutehtaan lävitse kulkeva reitti on mittakaavaltaan pie-
nipiirteisempi kuin muut alueen reitit. Tällä pystytään koros-
tamaan tehtaan mittakaavaa. Tilallisesti kuvassa näkyvä 
lastauslaiturialue on yhtä vaikuttava nyt, kun se oli alkupe-
räisien toiminnan aikana. 
 Seinän elementin päälle on tällä kohdin jätetty ik-
kunan karmit muistuttamaan entisestä teollisuuskäytöstä. 

Lastauslaiturialueen betoninen kansi paljastaa hiljalleen 
heikoimmat kohdat, siihen leviävän kasvillisuuden myötä. 
Kasvillisuus leviää nimittäin huokoisimpaan kohtaan, jota on 
valun aikana vähiten tärytetty392. 

392  Lind, 2021.
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essia, tuntuu kuin Braae olisi ollut diplomityöni ohjaaja, vaik-
ka varsinaista ohjaajaa työlläni ei ollutkaan. 

Braae tarkasteli kirjassaan myös estetiikan ja 
muistin teorioiden pohjalta käytöstä poistuneita teollisuusy-
mpäristöjä. Näiden osa-alueiden merkityksellisyyden takia 
päätin ottaa ne myös omaan työhöni mukaan. Poistin nämä 
osiot diplomityöni ensimmäisestä osiosta vasta viikkoa en-
nen palautusta, mutta tuntuu tärkeältä, että kävin estetiikan 
ja muistin teorian tarkkaan lävitse, sillä ne ohjasivat työni 
suuntaa merkittävästi. Kuitenkin työn rakenteen kannalta ne 
tuntuivat liian hatarilta konkretisoituakseen varsinaisessa 
suunnitelmassa. 

Työtä tehdessä tuntui kuin oma suunnittelu-
taito olisi kehittynyt kokoajan. Aluksi hyvin haastavalta 
tuntunut tavoite, hyödyntää käytöstä poistuneiden teolli-

Tämän diplomityön tekeminen on ollut erityisen mielenkiin-
toinen projekti. Ennen diplomityön alkua päätin, että haluan 
tehdä työn jostakin täysin uudesta ja haastavasta aiheesta 
yhdistäen siihen kuitenkin minua kiinnostavia teemoja. Nyt 
kun työ on valmis, tuntuu hämmentävältä, kuinka monta eri 
kiinnostavaa aihealuetta se pitää sisällään rajautuen vain 
yhteen puistosuunnitelmaan.
 Ennen työn varsinaista kirjoitusvaihetta olin lukenut 
Ariane Lourie Harrisonin kirjan Architectural Theories of the 
Environment, Posthuman Territory (2013). Kirja sanallisti ne 
ajatukset, jotka olivat pidemmän aikaa pyörineet mielessäni. 
Inspiroiduin ihmisen jälkeisestä maisemasta, joka näyttäy-
tyy esimerkiksi käytöstä poistuneilla teollisuusympäristöillä. 
Ajauduin tietoisesti ympäristöihin, jotka oli jääneet hoita-
matta tai joiden käyttö oli lakannut aikapäiviä sitten. Näistä 
ympäristöistä kuvasin tietoa valokuvaten ja havainnoiden. 
Kattavan kuvakokoelman kerättyäni aloin pohtimaan, miten 
voisin hyödyntää tätä tietoa käytännössä. Tässä vaiheessa 
alkoi diplomityöni teko. 

Harrisonin kirjan luettuani huomasin 
harrastavani urbaania löytöretkeilyä. En ehkä sen perin-
teisimmässä, vaan omaa ammattitaitoani hyödyntävässä, 
merkityksessä. Tämän myötä kiinnostukseni myös Oy AGA 
Ab:n tehdasaluetta kohtaan kasvoi. Luettuani enemmän te-
oriaa, tuntui kuin tämä Espoon Keraan sijoittuva tehdasalue 
kiteyttäisi teoriasta löytyvät ainekset parhaiten. 
 Yllätyksekseni sain huomata, maisema-arkkitehtuu-
rin teoriaa selaillessani, että alalla on lukuisia esimerkkejä 
käytöstä poistuneiden teollisuusympäristöjen suunnittelusta. 
Mielenkiintoisimman ja mielestäni kattavimman katsauksen 
tähän aihealueeseen loi maisema-arkkitehti Ellen Braae 
kirjassaan Beauty Redeemed. Recycling Post-Industrial 
Landscapes. Päätin tukeutua tähän kirjaan diplomityötäni 
tehdessäni kaikkein eniten. Nyt kun tarkastelen työni pros-

Reflektio

”Jos näiden alueiden luonto halutaan nähdä perinteisessä 
merkityksessä maisemana se pitää ensin muuttaa staattiseksi 
teokseksi erilaisten aikaan sidottujen kulttuurillisten lasien avul-
la, koska estetiikassa vallitsee edelleen pysähtyneeseen tilaan 
keskittyvä tarkastelutapa...” - Rolf Autio, 2021
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suusympäristöjen raunioituvaa olemusta maisema-arkkite-
htuurissa, alkoi loppua kohden tuntumaan yhä perustel-
lummalta. Tämän työn aikana opin, millä tavalla käytöstä 
poistunut teollisuusympäristö voidaan saattaa raunioituvaan 
olomuotoon hallitusti. 

Jälkeenpäin tarkasteltuna työni jokainen ai-
healue näyttää mielenkiintoiselta osakokonaisuudelta joihin 
kuhunkin voisi perehtyä vielä lisää. Kolmas teollistumisaalto, 
deindustrialisaatio tai post-fordismi tuntuu olevan valtavan 
suuri ilmiö, joka heijastelee lähes kaikkeen nykyisessä 
yhteiskunnassa. Tämän ilmiön myötä tyhjilleen jääneistä 
paikoista kirjoitettiin tieteenalasta riippumatta hyvin sa-
malla tavalla. Alueisiin pitäisi suhtautua positiivisemmin. 
Kaikilla tutkimillani tieteenaloilla toistui sama johtopäätös: 
käyttämättä jättäminen näyttää olevan sijoitusta tulevaisuu-
teen niin ekologian kuin kaupunkikulttuurinkin saralla.

Tämän työn myötä olen myös älynnyt sen, että 
käytöstä poistuneita teollisuusympäristöjä voi suunnitella 
parhaiten prosessikeskeisesti eli aikaan ja sen myötä to-
imiviin prosesseihin, kuten sukkessioon, tukeutuen. Tämä 
ei vaadi välttämättä tarkkoja suunnitelmapiirustuksia, vaan 
tärkeämpään rooliin nousee paikan lähtötietojen tutkiminen. 
Työn aikana tein tarkan tutkimuksen alueen rakennuksista 
ja saasteista. Kun suunnittelualueella tapahtuu ajan mittaan 
erilaisia prosesseja tai nousee esiin ongelmia, voidaan niitä 
aina peilata alussa kerättyyn tietoon ja tehdä sen pohjalta 
suunnitteluratkaisuja. Tämän kaltaista suunnittelua voisi 
jalostaa muuhunkin maisema-arkkitehtuuriin.

Työtä tehdessä opin, että myös itse suunnitel-
ma voi toimia erittäin hyödyllisenä maisema-arkkitehtuurin 
alalle. Se toimii ikään kuin kaupunkiluonnon laboratoriona, 
josta ajan mittaa kerätty tieto auttaa ymmärtämään meitä 
kasvillisuuden, materiaalien ja ihmisten käyttäytymistä.

”Kiitos!”
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