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Tiivistelmä

Joutomaat ovat kiinnostava ilmiö kaupunkirakenteessa. Tämä kandidaatintyö selvittää, mitä hyötyä
joutomaista on ja mitä oppia niistä voidaan ottaa maisema-arkkitehtuurissa. Menetelmänä on
kirjallisuuteen tutustuminen ja aiheen pohtiminen.

Joutomaiden anti on niiden tarjoama näkökulma siihen todellisuuteen, jossa elämme. Ne
kannustavat meitä suhtautumaan kriittisemmin elinympäristöömme. Ne pakenevat selkeitä
määritelmiä ja siten ne vaativat käyttäjiään aktiivisesti luomaan merkityksiä. Ne tarjoavat tilan
ihmisille olla sitä, mitä he haluavat olla, ilman ulkopuolisia paineita. Laajemmassa sosiaalisessa ja
taloudellisessa kontekstissa joutomaat voidaan nähdä kaupunkien varaventtiilinä. Ne myös
tarjoavat tilan kasveille ja eläimille ottaa takaisin haltuunsa niiltä kolonisoituja alueita.

Työ osoittaa, että joutomaiden ilmentämä epämääräisyys ja monitulkintaisuus on tavoiteltava
ominaisuus kaikessa maisema-arkkitehtuurissa. Suunnittelun painopisteen tulee siirtyä yksittäisistä
interventioista kohti prosesseja, jotka kehkeytyvät ajan myötä. Maisema-arkkitehtuurissa on
annettava tilaa sekä luonnolle kehkeytyä omia aikojaan että ihmisille ottaa tila haltuun ja luoda sille
omat merkityksensä.

Avainsanat joutomaa, maisema-arkkitehtuuri, kaupunkiluonto, prosessi
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1. JOHDANTO

Käsittelen tässä tutkielmassa kaupunkien joutomaita. Pyrin selvittämään, miten joutomaat 

ovat osa kaupungin kehityksen sykliä ja mitä hyötyä niistä voi olla. Joutomaat ovat 

uhanalaisia kaupungeissa, jotka kasvavat kovaa vauhtia. Helsinki on esimerkki tällaisesta 

kaupungista. Jos väljyys ja määrittelemättömyys halutaan pitää osana kaupunkirakennetta, 

on syytä löytää perusteluja niiden olemassaololle. 

Joutomaita määrittää paradoksaalisesti niiden määrittämättömyys. Miten paikat, 

jotka määrittyvät niin vahvasti negaation kautta, ovat otettavissa haltuun maisema-

arkkitehdin työssä?  Voiko joutomaita ylipäätänsä suunnitella? Voidaan myös kysyä, mitä 

opittavaa meillä on joutomaista. Voivatko joutomaat tarjota suuntaviivoja laajemmalle 

kaupunkikehitykselle? 

Joutomaista voidaan ottaa opiksi, jos ensin onnistutaan analysoimaan niiden hauras 

olemus. Joutomaat ovat merkityksen tyhjiötä. Kun tyhjiö äkillisesti täytetään, 

menetetään samalla jotain. Uhkana on estetisoiva ja rationalisoiva itsetarkoituksellinen 

kaupunkiympäristön suunnittelu, jonka vaikutus on sterilisoiva, haurastuttava ja 

tukahduttava. 

Tutkielman toisessa luvussa selvitän, mikä joutomaa on. Lisäksi käyn läpi 

tutkimusaiheeseen liittyviä termejä, joita on iso liuta, mutta jotka kaikki viittaavat 

osapuilleen samaan asiaan. 

Kolmannessa ja neljännessä luvussa tarkastelen mahdollisuuksia, joita hylätyt tontit 

tarjoavat ihmisille ja kaupunkiluonnolle. Tämä osio tarjoaa perusteluita sille, miksi 

joutomaita tulee vaalia ja miksi niistä tulee ottaa oppia. Joutomaat antavat ihmisille 

mahdollisuuden olla vapaa, muokata ympäristöään ja kokeilla erilaisia rooleja (Jorgensen, 

2012, s. 8). Toisaalta tonttien vajaakäyttö antaa mahdollisuuden sukkessiolle ja 

monimuotoisuuden lisääntymiselle. 
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Viides, kuudes ja seitsemän luku käsittelevät joutomaiden ja maisema-arkkitehtuurin 

suhdetta. Kahdeksas luku esittelee aihetta kahden esimerkkitapaksen kautta. Tutkielman 

viimenen luku sisältää johtopäätökset.

2. MIKÄ JOUTOMAA ON?

Joutomaihin liittyvän tutkimuskirjallisuuden termistö on kirjava ja moninainen. Suomen 

kielessä näitä ovat ainakin joutomaa, epäpaikka, välitila ja villi kaupunkimaisema. 

Myös lainasanoja käytetään suomenkielisessä tekstissä, kuten brownfi eld. Brownfi eld 

tarkoittaa käytössä ollutta ja sittemmin hylättyä maata, joka on potentiaalisesti uudelleen 

hyödynnettävää. (Oxford Dictionary of English, 2017) Brownfi eld-alueilla on usein 

maaperän saastumiseen liittyviä ongelmia. (EPA, ei pvm.) Lähes samaa kuin brownfi eld 

tarkoittaa myös ranskankielinen friche industrielle. Yleisemmin ottaen friche tarkoittaa 

kesannolla olevaa viljelysmaata (Oxford-Hachette French Dictionary, 2016).

Brownfi eld-alueiden lisäksi puhutaan myös green- ja greyfi eld-alueista. Greenfi eld on 

aikaisemmin hyödyntämätön maaseutumainen tai muu vihreä alue kaupungin laitamilla. 

Grayfi eld on alun perin viitannut esikaupunkien hylättyihin ostoskeskuksiin ja niiden 

oheisiin laajoihin pysäköintialueisiin. (Merritt 2006, s. 7–8). Termeille ei ole vakiintunutta 

suomennosta. 

Oleellinen joutomaita kuvaava termi on terrain vague. Terrain vague on 

arkkitehtuuriteoreetikko Ignasi de Solà-Moralesin esittelemä ranskankielinen käsite, 

joka tarkoittaa epämääräistä, muuttuvaa tai tyhjää maata (Sola-Morales, 1995, s. 119–

20). Kielitielijä Patrick Barron (2014, s. 3–4) luettelee lähes 30 joutomaihin liittyvästä 

kirjallisuudesta löytyvää termiä. Myös Sheridan (2012, s. 201) luettelee ison liudan termejä 

ja määrittelee, että kaikki tarkoittava osapuilleen samaa: ne viittaavat alueeseen tai tilaan, 

joka on kaupunkia tavallisesti kontrolloivien voimien vaikutusalueen ulkopuolella. Jotta 

teksti olisi johdonmukaisempaa, olen niputtanut kaikki käyttämäni termit joutomaa-

ilmauksen alle, silloin kun olen kokenut niiden olevan tarpeeksi lähellä tämän ilmauksen 

henkeä. Lähdekirjallisuudessa termistö kuitenkin vaihtelee.
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Joutomaa on aina ihmisen tekemä paikka, lähtökohtaisesti ihmisen toiminnasta kumpuava 

ilmiö. Se sijaitsee maantieteellisesti, toiminnollisesti tai ajallisesti marginaalissa, eli yhden 

alueen reunassa ennen seuraavan alkua. Joutomaa on ihmisen kerran haltuun ottamaa ja 

sitten hylkäämää. Emme ajattele alkuperäistä, koskematonta luontoa joutomaana. Vasta 

kun maa on ensin otettu ihmisen vaikutuksen piiriin, voi se sitten vajota joutomaaksi. 

Joutomaa on siten samanlainen konsepti kuin rauniot. Rauniot ja joutomaa viittaavat 

menneisyyteen, eli siihen mitä ne ovat joskus olleet. Arvolataus on pääpiirteissään 

negatiivinen: on sääli, että tuottoisa pelto tai hedelmätarha on nyttemmin jäänyt pois 

käytöstä. Siellä missä ennen oli kukoistusta, on nyt vain muisto menneestä. Toisaalta 

voidaan ajatella, että joutomaa on osa vastaavaa uudelleensyntymisen sykliä, joka on aina 

läsnä koskemattomassa luonnossa, mutta osana ihmisen luomaa maailmaa. 

Alankomaalainen maisema-arkkitehti Adriaan Geuze (2010, s. 40) huomauttaa, että 

ihminen on kolonisoinut Maan erittäin tehokkaasti, siihen pisteeseen asti, että alkuperäinen, 

koskematon luonto on olemassa lähinnä vain metaforana. Tämä on erittäin luonteva 

näkökulma alankomaalaiselta, jonka kotimaata leimaa suuri väestöntiheys ja joka puolelle 

levittäytyvä kaupunkirakenne. Suomalaisena on kenties taipumus ajatella, että täällä 

Euroopan laitamilla villiä erämaata on edelleen olemassa. Mielikuvissa se on tuolla jossain, 

Kainuun perukoilla. Kyse on kuitenkin todellakin vain mielikuvasta: Suomen pinta-alasta 

alle 3 % on luonnontilaista metsää (Sabatini ja kollegat, 2018). Toisen tutkimuksen mukaan 

koskematonta metsää on noin 1 % (Forest Europe, 2020). Metsähallituksen määrittelemiä 

erämaa-alueita on puolestaan 4,5 % Suomen pinta-alasta (Metsähallitus, ei pvm.). Toisin 

sanoen, vaikka Suomi on Euroopan syrjäseutua, on täälläkin lähes kaikki maa-ala jollain 

tavalla ihmisen toiminnan piirissä. Koskematon luonto on marginaalinen ilmiö.

Maisema-arkkitehti Jill Desimin (2014) mukaan kaupunki ja luonto ovat kietoutuneet 

yhteen. Ne valtaavat vuorotellen samoja alueita. Se, minkä ajattelemme mielikuvissamme 

olevan luonnollista, on itse asiassa ollut aikaisemmin ihmisen hyödyntämää. Luontoa on 

antiikin ajoista lähtien kategorisoitu ensimmäiseen (alkuperäiseen) ja toiseen (ihmisen 

luomaan) luontoon (Desimi 2014, s. 173–4). Määrittely on peräisin Cicerolta (Jumalten 

luonteesta, 45 eaa., viitattu teoksessa Desimi 2014, s. 174). Kyse on erottelusta Jumalten 
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luoman ja toisaalta ihmisen omaa selviytymistään varten muokkaaman maiseman välillä. 

Kolmas luonto on puutarha tai puisto, ihmisen omaa viihtymistä ja esteettisiä arvoja 

ajatellen luotu maisema. Neljäs luonto on tämän tutkielman kannalta olennaisin. Se on 

jälkiteollista tai jälkiurbaania sukkessiota. Neljäs luonto on luonnon jälleen haltuun ottama 

alue, jossa kuitenkin näkyvät ihmisen aiemmat toimet. (Desimi 2014, s. 174–5.).

Maisema-arkkitehti Christophe Girot’n mukaan tämä neljäs luonto tarjoaa mahdollisuuden 

ajatella kaupunkimaisemien kehitystä uudella tavalla. Girot’lle (2005, s. 32) kaupunkien 

luonto on dynaaminen rakenne, joka ei näyttäydy välittömästi, vaan kehkeytyy esiin 

vuosikymmenien kuluessa.  Desimi kuvailee tätä uutta olotilaa ajan kulumisen ja 

hylätyn maan hybridiksi. Uusi tapa ajatella urbaania luontoa kyseenalaistaa vanhat 

suunnitteluperiaatteet ja luonnon roolin osana kaupunkia. (Desimi 2014, s.176–7.). 

Ajallinen ja tilallinen yhdistyvät, ja maisemasta tulee siten neliulotteinen. 

Tiivistettynä, joutomaan käsite kytkeytyy elinkeinoihin ja maan hyödyntämiseen. Maa 

on jouten, jos sitä ei käytetä mihinkään. Joutomaa määrittyy sen kautta mitä se tulee 

olemaan, toisaalta sen kautta, mitä se on ollut. Joutomaa on välitilassa, siirtymävaiheessa. 

Joutomaa ei kuitenkaan ole kaupunkia kontrolloivien voimien vaikutuksen ulkopuolelle.  

Joutomaihin kohdistuu painetta ja niiden vapaus on siten väliaikaista ja näennäistä. 

3. JOUTOMAA IHMISEN NÄKÖKULMASTA

Joutomaita löytyy kaikista kaupungeista. Ne ovat ikään kuin kaupungin kääntöpuoli, 

negaatio. Sellaisena ne tarjoavat mahdollisuuden tarkastella omaa jokapäiväistä työn, 

kuluttamisen ja liikkumisen ympärille rakentuvaa kaupunkiamme sisältä päin, mutta 

silti ulkopuolelta. Joutomaat kyseenalaistavat normatiivista tapaa jäsentää kaupunkia ja 

urbaania elämää (Edensor, 1995, s. 166), siis sitä miten kaupungissa pitäisi elää. Joutomaa 

voidaan nähdä vastavoimana rationalistiselle ja estetisoivalle kaupunkisuunnittelulle. 

Joutomaa on paikka, jossa luonto ottaa vallan takaisin. Joutomaa vastustaa 

hyödyttömyydellään myös valtasuhteita. 
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Kaupunkitilan voidaan ajatella olevan perustavalta olemukseltaan sosiaalista. Se on 

sosiaalisten suhteiden ja valtarakenteiden ilmentymä. Henri Lefebvre on fi losofi , joka on 

käsitellyt kirjoituksissaan kaupunkien maantiedettä ja sosiologiaa. Lefebvrelle sosiaalinen 

tila on tuotantosuhteiden materiaalinen tiivistymä (Gottdiener, 1985, s. 128). Sosiaalisen 

tilan luonne on kaksijakoinen: se on samaan aikaan yhteiskunnallisten suhteiden 

uusintamisen ilmentymä ja toisaalta tämä uusintaminen tapahtuu sosiaalisessa tilassa. 

Lefebvre (1991) analysoi edelleen, että abstrakti, matemaattinen (so. kartesiolainen) tila on 

hämäystä. Se on ”peitetarina” joka piilottaa todellisen, valtarakeita heijastavan sosiaalisen 

tilan. Geometrisesti ja visuaalisesti hahmotettu kaupunkitila antaa kuvan todellisuudesta, 

joka on hallittavampi kuin mitä se tosiasiassa on, se piilottaa pinnan alla kytevät ristiriidat. 

Se antaa myös vaikutelman ihmisestä, joka hallitsee luontoa – ja siten myös itseään. 

Luonnon abstrahointi antaa mahdollisuuden myös luonnon tuhoamiselle. Tietyssä mielessä 

länsimainen ajattelumalli johtaa vääjäämättä tuhoamiseen. Lefebvren (1991, s. 93) mukaan 

kaupunki on ”liekehtivä rovio”, joka polttaa ihmisten ja luonnon energiaa. Kaupungin 

laajetessa luonnontila luodaan uudestaan abstraktina tilana. Maasta tulee tonttimaata ja 

kiinteistöjä, tuotannon mahdollistaja tai hyödyke. Lefebvre kirjoitti aikana ennen nykyistä 

akuuttia tietoisuutta ilmastokatastrofi sta, mutta toi kuitenkin esille yksinkertaisen totuuden 

siitä ristiriidasta, joka vallitsee loputtoman kasvun abstraktin ideologia ja planeetan 

rajallisuuden välillä.

Lefebvre peräänkuuluttaa tilallista haltuunottoa. Kaupunkitilan pitäisi olla muutakin 

kuin ylhäältä alaspäin saneltua, niin kutsuttua dominanttia tilaa. Vaihtoehto tälle on 

kaupunkitila, jonka asukkaat itse tuottavat. Tilan tuottaminen on automaattinen prosessi, 

joka ei vaadi mitään erityisiä toimenpiteitä. Pelkästään asuminen, eläminen ja tilassa 

oleminen luovat uusia tulkintoja siitä, mitä kaupunkitila on Tähän ei tarvita osallistavaa 

suunnittelua. Tilallista appropriaatiota tapahtuu aina suunnittelusta huolimatta ja todellinen 

käyttö voi poiketa suunnitellusta käyttötarkoituksesta. (Lefebvre 1991.)
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Lefebvren analyysi on voimakas työkalu, joka tuo näkyville pinnan alla piilevät 

mekanismit. Tila kaupungissa on yksityistä, julkista tai puolijulkista. Kaikkialla näissä 

tiloissa tapahtuva toiminta on kuitenkin kontrolloitua. On olemassa kirjoitettuja ja 

kirjoittamattomia sääntöjä siitä, miten kaupunkitilaa pitää käyttää. Tilassa oleminen 

on myös valvonnan alaisena olemista. Helsingin keskustassa tuskin on paikkaa, johon 

valvontakamera ei näe. Tilassa oleminen on poliittista, halusi sitä tai ei, ja kaupunkitilassa 

oleminen tarkoittaa alisteisessa valta-asetelmassa olemista ja tiettyyn sosiaaliseen roolin 

asettumista. 

Joutomaa antaa vapautuksen tästä. Joutomaat ovat vaihtoehto yksityiselle kaupunkitilalla, 

joka on enenevässä määrin kaupallista, kontrolloitua ja yksityisomisteista (Barron 2014, 

s. 3). Vapaus valvonnasta ja kontrollista mahdollistavat sen, että yksilö voi olla juuri 

sitä, mitä hän haluaa olla, ja tämä kokemus voi olla erittäin vapauttava psykologisesti 

(Jorgensen, 2012, s. 8). 

Sola-Morales (1995) kuvailee joutomaiden olevan ”tekemättömyyden saarekkeita”. Ne 

sijaitsevat kaupungin keskellä, mutta ovat kuitenkin henkisesti kaupungin ulkopuolella. 

Paikkana ne heijastavat ihmisen epävarmuutta sekä ulkopuolisuutta urbaanista rakenteessa 

ja siten ulkopuolisuutta valtarakenteista, joita urbaani ympäristö konkretisoi. Epäpaikkojen 

aiheuttamat tuntemukset kytkeytyvät outouden (unheimlich) kokemukseen maailman, 

kaupungin ja lopulta oman itsen edessä. Yksilön tuntema kaiho joutomaita kohtaan on 

vastareaktio vallan läsnäoloon. (Sola-Morales 1995, s. 120–121.) Kaihon valtaama subjekti 

on sen saman järjestelmän synnyttämä, josta hän pyrkii irtautumaan. Valta luo rakenteita, 

jotka suojaavat, mutta samalla alistavat. Mukavuus, kuri ja järjestys kulkevat käsi kädessä. 

Koiranputkea kasvava kenttä tuntuu virkistävältä kurinalaisesti ladotun aukion jälkeen.

Joutomaa mahdollistaa toimintoja, joita ei yhtä helposti voida harjoittaa tiloissa, joiden 

toiminnallinen kenttä on etukäteen rajattu ylhäältä päin. Joutomaiden käyttö on näin ollen 

performatiivinen kritiikki, joka kohdistuu urbaanin ympäristön estetisointiin. Estetisoitu 

ja formalisoitu ympäristö ei välttämättä vastaa yhteisön tarpeita. (Kamvasinou ja Roberts 

2014, s. 189) Britanniassa joutomaiden lähistöllä asuvien asukkaiden mielipiteitä 
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keränneen kyselytutkimuksen perusteella joutomaihin suhtautuminen on kaksijakoista, 

mutta kuitenkin suurimmaksi osaksi positiivista. Joutomaiden hyviksi puoliksi luetellaan 

mahdollisuus sääntelemättömään leikkiin ja virkistykseen, kasvillisuus ja eläimet sekä 

avoimuus. (Kivell ja Hatfi eld, 1998, s.121–125.)

Avoimuudelle tarkoitetaan aukkoa rakennusten jatkumossa, joka ”rikkoo maiseman 

tiiviyden” (Kivell ja Hatfi eld, 1998, s.122). Ihmisillä vaikuttaa siis olevan tarve 

henkireiälle, joka rytmittää kaupunkitilaa. Siinä missä musiikki tarvitsee taukoja nuottien 

väliin, kaupunki tarvitsee rakentamatonta ja määrittämätöntä tilaa rakennusten ja 

normatiivisen tilan väliin. Tärkeä aspekti tilallisen ja normatiivisen avoimuuden lisäksi on 

ajallinen avoimuus. Kuten elokuvaohjaaja Wim Wenders (1996, s. 99) huomauttaa, tyhjyys 

auttaa näkemään paitsi tilan, myös ajan halki. Joutomaa viittaa vahvasti historiaan; siinä on 

jäljellä häivähdyksiä siitä, mitä joskus on ollut olemassa.

4. JOUTOMAAT JA KAUPUNKILUONTO

Joutomaat voivat auttaa biodiversiteetin ylläpitämisessä, kun luonto ajan myötä 

ottaa vallan takaisin tyhjillä tonteilla. Kaupunkien ekosysteemit ovat tärkeä luonnon 

monimuotoisuuden kannalta. Kaupunkiekosysteemit ovat usein monipuolisempia 

kuin esimerkiksi viljelysmaiden ekosysteemit (Langner & Endlicher 2007, s. 10). 

Monimuotoisuus on tulosta kaupunkimaiseman pirstaleisuudesta, joka luo paljon pieniä ja 

keskenään erilaisia elinympäristöjä (Rink 2009, viitattu teoksessa Desimi 2014, s.178). 

Berliinissä tehty tutkimus osoittaa, että joutomaat tarjoavat merkittävän elinympäristön 

uhanalaisille lintulajeille (Meff ert ja Dziock, 2012) Myös saastuneet alueet kelpaavat 

linnuille, kuten Torsviken Göteborgissa (ks. Saltzman, 2006). Kotimainen esimerkki 

tästä on Suomenojan jätevedenpuhdistamon ja voimalaitoksen kupeessa sijaitseva vanha, 

osittain maalla täytetty saostusallas. Paikkaa on kuvailtu ”Finnoon lintuparatiisiksi”, jossa 

viihtyy muun muassa erittäin uhanalainen mustakurkku-uikku (ks. Ranta ja Mälkönen, 

2017). Alueella tavataan myös yli 600 kasvilajia. 
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Maanpinnan kukkiva kasvillisuus tervehtii ilolla tyhjää tilaa. Kasvillisuuden 

mahdollisuudet jättömailla ovat kuitenkin vaihtelevat ja ne riippuvat maaperän 

koostumuksesta ja saastumisen tilasta. Erikoinen maaperän koostumus voi kuitenkin 

olla hyödyksi joillekin lajeille. Esimerkki tästä ovat muuten harvinaiset orvokit, jotka 

viihtyvät luoteis-Englannin saastuneilla joutomailla (Gemmell, 1977). Vanhoihin 

teollisuuskiinteistöihin – ja oikeastaan kaikkeen rakentamiseen – liittyvät maatäytöt 

edesauttavat osaltaan monimuotoisen kasvillisuuspopulaation syntyä, kun sekalaisia 

siemeniä ja itiöitä sisältävää täyttömaata on tuotu eri puolilta. Myös rautateiden ja satamien 

ympäristöt ovat olleet kasvillisuudeltaan monipuolisia johtuen siitä, että laivojen ja junien 

mukana on kulkeutunut siemeniä (Hakala ja Välimäki, 2003, s. 186). 

Kaupunkikontekstissa rikkain eliöstö löytyy puistojen ja hautausmaiden lisäksi juuri 

joutomailta. Osittain kaupungeissa havaittava lajien runsaus on seurausta tulokaslajeista. 

(Hakala ja Välimäki, 2003, s. 186.) Tulokaslajit ovat itsestään levinneitä lajeja, jotka 

pystyvät hyödyntämään ihmisen luomia uudenlaisia olosuhteita. Kuten Hakala ja Välimäki 

(2003, s. 186) hieman itsestään selvästi toteavat, kaupunkien paikalla aikaisemmin 

sijainneet ekosysteemit ovat yleensä hävinneet. Tietyt pioneerilajit kolonisoivat ensiksi 

joutomaita. Usein nämä ovat niin kutsuttuja jokapaikan lajeja (Hakala & Välimäki 2003, 

s. 186). Tyypillisiä joutomailla viihtyviä jokapaikan lajeja ovat esimerkiksi pujo ja 

nokkonen. Siitä huolimatta, että joutomaita kolonisoivat etupäässä elinvoimaset jokapaikan 

lajit, ei niiden osuutta elonkirjon ylläpitäjänä voi kyseenalaistaa. Joutomaat ovat paitsi 

kaupunkikontekstissa myös laajemmassa tarkastelussa merkittävä monimuotoisuusresurssi. 

Ajan myötä lajisto myös muuttuu sukkession edetessä.

Geuze ja Skjonsberg (2010) ehdottavat, että luonnolle tulisi antaa mahdollisuus ottaa 

joutomaita haltuun ja luoda uusia biotooppeja ja mikroilmastoja, jotka puolestaan voidaan 

myöhemmin ottaa ihmisten toimesta uudelleen haltuun. Tämä ihmisten uusi haltuunotto 

tapahtuisi parin vuosikymmenen päästä. Ajatuksena on hyödyntää ja säilyttää prosessissa 

syntyneiden uusien ympäristöjen ominaisuuksia. (Geuze ja Skjonsberg, 2010, s. 42.)

Desimini (2014) ehdottaa samankaltaista hidasta urbaaniin sukkessioon perustuvaa 

lähestymistapaa maiseman muokkaamiseen. Hänen mukaansa urbaania luontoa voidaan 
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aktiivisesti mahdollistaa sen sijaan, että joutomaat jätetään oman onnensa nojaan. Kyse 

voi olla esimerkiksi istuttamisesti, niittämisestä tai maanmuokkauksesta. Muutokset 

eivät kuitenkaan ole välittömiä, vaan maisemat vaativat aikaa muodostuakseen. Aika 

tuodaan suunnittelussa keskiöön. Aikakeskeinen suunnittelu tarjoaa vaihtoehdon 

perinteisiin kaupunkimaisemaan tehtyihin muutoksiin, jotka staattisia ja ajallisesti 

pistemäisiä. (Desimini 2014, s. 178–9) Koska kaupunki on jatkuvassa muutoksessa, ei sen 
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3. Todellisuus, joka koostuu useista päällekkäi-
sistä muutosprosesseista.

2.  Muutos neliulotteisena prosessina. Alku- ja 
loppupisteet voivat sijaita määrittelemättömissä 
menneisyyden ja tulevaisuuden hetkissä.
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suunnittelussa kannata luoda ratkaisuja tähän tai johonkin kuvitteelliseen tulevaisuuden 

hetkeen; on parempi mahdollistaa muutosta. Näin ollen joutomaiden kasvillisuus ja sen 

edistäminen voi toimia mallina koko kaupunkisuunnittelun toimintakentälle. 

Neljäs luonto voi myös avata mahdollisuuden kokonaan uudelle luontosuhteelle. Desiminin 

mukaan urbaani maisema ja jälkiteollinen tyhjiö korvaavat koskemattoman luonnon. Tämä 

kehitys liittyy osaltaan ilmastonmuutokseen ja luonnon resurssien niukkuuteen. (Desimini 

2014, s. 179) Neljäs luonto voi ottaa ensimmäisen luonnon paikan mielikuvien luontona. 

Neljäs luonto on nykypäivän todellisuus planeetallamme, ensimmäistä luontoa ei enää 

merkittävissä määrin ole olemassa. Tämän omaksuminen osaksi ajattelua voi olla keino 

elää tulevaisuudessa paremmin sopusoinnussa luonnon kanssa. 

5. JOUTOMAIDEN ERITYISOMINAISUUDET

Voidaan ajatella, että joutomailla on erityisiä herkkiä ominaisuuksia, jotka liittyvät 

niiden arvaamattomuuteen ja agendan puutteeseen. Tässä mielessä ne vertaantuvat villiin 

luontoon. Maisema-arkkitehti Anna Jorgensen (2012, s. 5) rinnastaa joutomaat terra 

nulliukseen. Terra nullius on termi, jolla kolonialismin aikana viitattiin uusiin, vielä 

valtaamattomiin alueisiin. Terra nullius oli alkukantaista luontoa ja sellaisena moraalisesti 

arveluttavaa. Nykyaikana arvostus koskematonta luontoa ja erämaita kohtaan on noussut, 

mutta joutomaat säilyttävät edelleen samat negatiiviset mielleyhtymät, joita terra 

nulliuksella alun perin oli. Joutomaa – kuten terra nullius – on valkoinen alue kartalla, 

epäobjekti, joka suorastaan vaatii tulla hyödynnetyksi. (Jorgensen 2012, s. 5.)

Voidaanko joutomaahan ylipäänsä vaikuttaa suunnittelun keinoin? On houkuttelevaa 

ajatella joutomaan olevan niin herkkä entiteetti, että se voi olla olemassa vain omaan 

rauhaansa jätettynä. Jorgensen (2012) kyseenalaistaa tämän ajatuksen. Jorgensenin 

mukaan joutomaa ei ole tavoittamaton, eivätkä yritykset säilyttää tai toisintaa joutomaiden 

villiä kaupunkiluontoa eivät johda automaattisesti sen ominaisuuksien tuhoutumiseen tai 

häviämiseen. Jorgensen peräänkuuluttaa joutomaihin liittyvää teoriaa ja käytäntöä, joita 

maisema-arkkitehtuurin alalta vielä toistaiseksi puuttuu. On määriteltävä ominaisuudet 

ja prosessit, joita urbaani villi tarjoaa. Näitä ominaisuuksia ja prosesseja voidaan pyrkiä 
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toisintamaan ja hyödyntämään. (Jorgensen 2012, s. 11–12.) 

Parhaimmassa tapauksessa joutomaat voivat tarjota ratkaisumalleja ongelmiin, jotka 

liittyvät läheisesti kaupunkisuunnitteluun. Näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, 

resurssipula, sosiaalinen jakauntuneisuus ja taloudellinen epävarmuus. Joutomaat 

tarjoavat myös esimerkkejä siitä, kuinka ekosysteemipalvelut tuodaan uudelleen osaksi 

kaupunkirakennetta. (Jorgensen 2012, s. 11–12.) 

Joutomaat voivat imeä vettä ja sitoa hiiltä. Ne auttavat hulevesien ja tulvien hallinnassa 

sekä hillitsevät ilmansaasteita. Vastaavan infrastruktuurin luominen teknillisten 

järjestelmien, kuten viemäröinnin avulla on sekä hankalampaa että kalliimpaa. Ne luovat 

viherverkostoa ja siten lisäävät monimuotoisuutta kaupungeissa. Joutomaat tarjoavat 

virkistysalueita asukkaille. Joutomaat voivat olla uusi versio kolmannesta luonnosta. 

(Desimini 2014, s. 184–5.) Siinä missä kolmannen luonnon, eli puutarhojen ja puistojen 

– perinteisen maisema-arkkitehtuurin kohteiden –, voidaan ajatella olevat symbolisia 

luonnon kuvia, on joutomaiden tarjoama itsestään tai avustetusti kehkeytyvä luonto sitä 

itseänsä. Joutomaiden luonto tyydyttää parhaimmillaan samanaikaisesti sekä kaupunkien 

infrastruktuuriin, virkistykseen että luontoarvoihin liittyviä tarpeita. 

6. UUTTA IDENTITEETTIÄ LUOMASSA

Jorgensen ja maisema-arkkitehti Lilli Lička (2012, s. 222) kirjoittavat, kuinka 

postmodernia kaupunkia vaivaa paikattomuus. Kaupungit olivat alun perin kaupan ja 

teollisuuden keskittymiä, ilmentymiä paikallisesta kulttuurista, maisemasta ja resursseista. 

Nykytilanne on se, että kaupankäynti ja teollisuus ovat siirtyneet pois kaupungista 

virtuaalitodellisuuteen, syrjäseuduille ja kenties globaaliin etelään. Kaupunkitilaan jääneitä 

toimintoja ovat globaalisti tuotettujen hyödykkeiden kuluttaminen ja vapaa-ajan vietto. 

Tästä syystä kaupunkitilan muodonantoa ei enää ole yhtä helppoa sitoa paikalliseen 

identiteettiin tai maisemaan. 
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Jorgensenin ja Ličkan (2012, s. 222–3) mukaan yleinen tapa luoda postmodernille 

kaupunkitilalle identiteettiä – ja siten hahmotettavissa olevaa ympäristöä – on luoda 

yhteyksiä paikan historiaan. Yhteyksiä luodaan säilyttämällä historiallisia kerrostumia tai 

tuomalla maisemaan objekteja, jotka viittaavat historiaan. Molemmissa tapauksissa paikka 

on eräänlainen hypertodellisuus, viittaus itsensä ulkopuolelle. Jorgensen ja Ličkan (2012) 

mukaan tämä lähestymistapa peittää alleen muut mahdolliset kerrostumat. Ylipäätänsä 

nykykaupunkien suunnittelussa suositaan pysyviä, kiinteitä morfologisia representaatioita 

prosessien sijaan. Luonnollinen, ajallinen ja muuttuva työntyvät marginaaliin. Samalla 

paikan monitulkintaisuus poistuu ja tilalle tulee ennalta määritelty merkitys. (Jorgensen ja 

Lička, 2012, s. 222–3.)

Jorgensen ja Lička (2012, s. 224–6) pyrkivät osoittamaan, kuinka joutomaiden 

ominaisuuksia voidaan hyödyntää kattavamman paikkaidentiteetin luomisessa. 

Joutomaalle on tyypillistä monitoimisuus (multifunctionality) eli monien eri toimintojen 

mahdollistaminen samanaikaisesti. Tämä eroaa monikäyttöisyydestä (mixed-use). 

Monikäyttökohteessa on monta eri käyttötarkoitusta, mutta ne ovat eriteltyinä omissa 

yksiköissään. Joutomaan moneus (multiplicity) puolestaan on päällekkäistä. (Jorgensen 

ja Lička, 2012, s. 224–6.) Deleuzen ja Guattarin termein ilmaistuna tämä moneus on 

intensiivistä moneutta, siis sellaista, jota ei voida jakaa osiin ilman, että kokonaisuuden 

luonne muuttuu (ks. Porokuru, ei pvm.).

Kaupunkitilassa nojaudutaan monesti symboleihin, joihin on ”koodattu” ennalta 

määrätty merkitys. Kuitenkin paikkojen merkitykset hahmottuvat tehokkaimmin 

vuorovaikutuksessa. Joutomaan tarjoama monitulkintaisuus itsessään on kutsu 

vuorovaikutukseen. (Jorgensen ja  Lička, 2012, s. 228.) Paikka kutsuu aktiiviseen 

tulkintaan. Se ottaa avosylin vastaan, mutta ei anna ohjenuoraa. Joutomaa on kutsu 

leikkiin. Näin syntyy merkityksellisiä merkityksiä, henkilökohtainen suhde paikkaan. 

Päällekkäinen vuorovaikutus synnyttää aidon omaleimaisen identiteetin, joka ei ole 

sidoksissa symboleihin, vaan joka viittaa vain paikkaan itseensä ja muovautuu jatkuvasti. 
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Monimuotoisuus ja muovautuvuus eivät ole pelkästään joutomaiden piirteitä. Jorgensenin 

ja  Ličkan (2012, s. 233.) mukaan villin kaupunkimaiseman ominaisuuksia voidaan käyttää 

hyväksi myös kaiken julkisen kaupunkitilan suunnittelussa. Kirjoittajat kyseenalaistavat 

ajattelumallin, jossa kaupunkien elävöittämishankkeet edellyttävät laajamittaista 

uudelleenrakentamista. Tämä on niin kutsuttu tabula rasa -lähestymistapa. (Jorgensen ja  

Lička, 2012, s. 234.) Uusien alueiden kehittäminen perustuu monesti maiseman totaaliseen 

muokkaamiseen. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä kevyempiä toimenpiteitä ja hyödyntää 

olemassa olevia maiseman elementtejä sekä kerrostumia, joko tuomalla niitä esiin tai 

asettamalla niitä uuteen kontekstiin. (Jorgensen ja Lička, 2012, s. 230.) 

7. OPPIA JOUTOMAISTA

Maisema-arkkitehtuuri on geometristä tilan sommittelua. Suunnitelmat on ilmaistu 

tasoon piirretyin viivoin. Siinä missä geometria on maisema-arkkitehtuurin lähtökohta, 

ovat toiminnot sen päämäärä. Toimintojen mahdollistaminen on maisema-arkkitehtuurin 

raison d’être. Otetaan esimerkiksi kaupunkisuunnittelu. Se sijoittaa toimintoja omiin 

lokaatioihinsa ja antaa eksplisiittisen (kaavoitus) ja implisiittisen ohjeistuksen siitä, mitä 

missäkin pitää tehdä. Funktionalismi ei ole pelkästään taidehistoriallinen aikakausi, vaan 

kaupunkisuunnittelu on nykyäänkin funktionaalista. Vastaava toimintoihin suuntautuva 

ajattelu pätee pienemmässäkin mittakaavassa, esimerkiksi puistosuunnittelussa. ”Tässä 

leikkikenttä, tuossa piknik-nurmikko, tuolla jalkapallokenttä” ja niin edelleen. Maisema-

arkkitehtuuri pyrkii usein selkeyteen ja yksitulkintaisuuteen. Näin tehdessään se myös 

painottaa visuaalista muiden aistien kustannuksella. 

Maisema-arkkitehtuurin voidaan myös ajatella olevan valtasuhteita heijastava ja ylläpitävä 

voima. Sola-Morales kirjoittaa maisema-arkkitehtuurin sijaan arkkitehtuurista, mutta 

hänen argumenttinsa pätevät molempiin aloihin. Arkkitehtuurin suhde joutomaihin on 

hankala, koska arkkitehtuurilla on taipumus kolonisoida ja rationalisoida joutomaita ja 

tehdä niistä hahmotettavia ja tuottavia (Sola-Morales, 1995, s. 122). Arkkitehtuuri lakaisee 

epämääräisyyden pois luoden tilalle tavoitteellisuutta sekä keksii keinot, joilla tavoitteet 



15

saavutetaan. Arkkitehtuuri kolonisoi; se valloittaa alueita ja sanelee mitä niille tehdään. 

Paikka itse voi helposti jäädä vaille kuulemista. Paikan olemus ja menneisyys pyritään 

monesti ottamaan huomioon, mutta se on myös helppo sivuuttaa. On myös ongelmallista, 

jos alueen olemuksen huomioon ottaminen typistyy historiaan viittaaviin symboleihin, 

uuden rakentamisen keskelle jätettyyn reliikkiin tai fossiiliin. Tämä on ongelmallista 

siksi, että näin luotu ympäristö on liian helppolukuista ja siten kestää aikaa huonosti – se 

muuttuu nopeasti tylsäksi.

Sola-Morales (1995) kysyy, miten arkkitehtuuri voisi paremmin ottaa kontaktia 

joutomaihin ja välttää olemasta agressiivinen vallan väline? Hän tarjoaa ratkaisuksi 

jatkuvuutta (continuity). Jatkuvuus on selkeyden vastakohta. Jatkuvuus ei suunniteltu ja 

tehokas vaan rytmikäs ja rajaton. (Sola-Morales, 1995, s. 123.) Jatkuvuus on lopullisen 

määrittelyn vastakohta, se on muovautumista ajassa ja paikassa. Sola-Moralesin (1995, 

s. 123) tulkinnan mukaan arkkitehtuuri on fi guratiivista, eli esittävää, kun taas yksilö on 

rihmastollinen (rhizomatic). Rihmasto on fi losofi  Gilles Deleuzen ja psykoanalyytikko 

Felix Guattarin luoma käsite. Sola-Moralesin mainitse rihmastollinen yksilö elää 

todellisuudessa, jonka tulkinnoilla ei ole alku- ja päätepistettä. Rihmastolla on vain 

pelkkä keskikohta. Rihmasto on ei-hierarkinen, toisin kuin puugraafi . Rihmaston jokainen 

rihmaston osa voi kytkeytyä mihin tahansa toiseen. (Ks. Deleuze ja Guattari, 1987, s. 21.) 

4.  Puu 5.  Rihmasto
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Jatkuvuuden ja rihmastollisuuden käsitteet ovat osin päällekkäisiä. Molemmissa on 

eräänlaisen liukumisen ajatus, liukuminen asiantilasta toiseen. Joutomaat ovat nimenomaan 

rihmastollisia oliota. Joutomaat ovat prosessi, pelkkää keskikohtaa. Niiden merkityssuhteet 

ovat päällekkäisiä ja joka suuntaan kurottavia. Joutomailla ei myöskään ole suunnittelijaa 

tai suunnitelmaa, alkupistettä, eikä siten hierarkista rakennetta. 

Jos muutos on välttämätöntä, ei ole syytä pyrkiä luomaan pysyvyyttä. Christopher Wreniltä 

lähtöisin oleva yleisesti toisteltu totuus on, että arkkitehtuurin tulee pyrkiä ikuisuuteen. 

Tämä ei tietenkään käytännössä toteudu. Kaupunki syö paitsi luontoa ympärillään, myös 

itseään. Ikuisiksi tai ei-niin-ikuisiksi suunnitellut rakennukset ja julkistilat korvataan 

uusilla. Sykli on tihenevä, kuten jatkuvan kasvun ideologia vaatii. Antroposeeni on 

wreniläisen ikuisen monumentin irvikuva. Ihminen on muokannut planeetan geologiaa ja 

siten vihdoinkin onnistunut jättämään jäljen, joka puhuttelee kosmisessa mittakaavassa. 

Tämän rajapyykin myötä vuosisadassa olemattomiin maatuva hirsimökki on noussut 

arvoon arvaamattomaan, uudeksi esikuvaksi. Maisema-arkkitehtuuri on arkkitehtuuria 

luontevammin sopusoinnussa luonnollisten syklien ja maatumisen kaltaisten prosessien 

kanssa. Puistoa suunniteltaessa on hyväksyttävä, että puu saavuttaa parhaan ikänsä vasta 

sadan vuoden päästä. Kun kuluu toiset pari sataa vuotta, ei puuta ole enää olemassa. 

Muutos on varmaa.

Kuten Jorgensen ja Lička (2012, s. 232) toteavat, väliaikainen arkkitehtuuri on 

paradoksaalisesti pitkäikäisempää. Väliaikaisuuden pitkäikäisyys tarkoittaa sitä, että uutta 

suunnitellessa pitäisi pystyä ottamaan huomioon menneisyys, ja toisaalta tulevaisuuden 

arvaamattomuus. Maisema-arkkitehtonisen suunnitelman ei siis tule olla paperille 

jäädytetty ajan hetki, vuosi nolla, josta paikan uusi ajanlasku alkaa, vaan silta menneen ja 

tulevaisuuden välillä, savupilvi, joka hajoaa ilmaan. Tässä on opittavaa joutomaista, jotka 

– kuten mainittua – määrittyvät sen kautta, mitä ne ovat olleet ja toisaalta mitä ne tulevat 

olemaan. 
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8. ESIMERKKEJÄ

8. 1 GYLLINS TRÄDGÅRD, MALMÖ

Gyllinsin kauppapuutarhan alue on joutomaa Malmössä. Kauppapuutarha meni konkurssiin 

1970-luvulla. Malmön kaupunki lunasti kauppapuutarhan tontin, joka on kooltaan yli 

60 hehtaaria. Kasvihuoneet ja muut rakennukset purettiin. Suunnittelmissa oli 1980– 

ja 90-luvuilla rakentaa kauppapuutarhan paikalle uusi asuinalue. Suunnitelmat eivät 

kuitenkaan toteutuneet, ja tällä välin alue villiintyi. (Qviström 2012, s. 191–3.) Malmön 

kaupungin (2001) raportti 2000-luvun alusta kuvailee, kuinka Gyllinsin puutarhasta on 

muotoutunut alue, joka on yhdistelmä sekä luontoa että puistoa. Alueen kasvillisuus on 

yhdistelmä kauppapuutarhan aikaisia istutuksia ja villiintynyttä kasvillisuutta. Tilallisesti 

alue on vaihteleva, sisältäen muun muassa avoimia niittyjä ja lehtipuumetsiköitä.

Epämääräisyys ei sovi kaavoituksen juridiseen prosessiin.  Qviström (2012, s. 193) 

kirjoittaa, että Gyllinsin puutarhan monitoimisuus on ristiriidassa kaavoituksen ja 

kartoituksen ylläpitämän tilajaon kanssa. Jos alue ei asetu luontevasti mihinkään 

kaavoituksen kategoriaan, aiheuttaa se ongelmia ja epävarmuutta kaavoitustilanteessa. 

Normista poikkeavat ehdotukset vaativat saatteekseen tavallista suuremman määrän 

argumentointia ja selityksiä. Gyllinsin puutarhan tapauksessa aluetta suunnitelleet 

maisema-arkkitehdit pohtivat, voitaisiinko sitä varten luoda uusi kaavoituksen kategoria. 

Tämä nähtiin kuitenkin liian työläänä ja epävarmana prosessina, joten suunnitelmissa 

puutarhan alue päätettiin jakaa erillisiin luonnonsuojelu- ja puistoalueisiin. (Qviström 

2012, s. 193.)

Alueesta laadittiin Malmön kaupungin toimesta suunnitelmat ja ne esiteltiin 

asukastilaisuudessa vuonna 2010. Yleisön reaktioissa korostui huoli alueen luonteen 

muuttumisesta. Erityistä vastustusta aiheutti suunnitelmaluonnos, jossa alue oli osastoitu 

erilaisia aktiviteetteja silmällä pitäen. Suunnitelmapiirrosta kommentoitiin liian 

holhoavaksi. Qviströmin mukaan uudistamisaikeita tai mitään tiettyä osa-aluetta ei sinänsä 

koettu ongelmalliseksi; ongelma oli suunnitelman sisältämä tilallinen representaatio 
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ja lokerointi, joka koettiin uhkaksi koko alueen ominaispiirteiden säilymisen kannalta. 

Tilannetta ei auttanut suunnitelman sisältämä tyhjä ammattijargon, jossa ”uudistetaan 

tilaohjelma ja hyödynnetään alueen maisema-arkkitehtonisia piirteitä”. (Qviström 2012, s. 

195.) 

Qviström pyrkii tuomaan esiin sen, kuinka maisema-arkkitehtuurin perustyökalu, tapa 

analysoida alueen ominaisuuksia ja tehdä niistä karttaesityksia, jakaa automaattisesti 

aluetta osioihin. Analyysi on sananmukaisesti erittelevä prosessi, ja kartta koostuu 

rastereista ja rajaviivoista. Toisin sanoen ammatin harjoittamisen lähtökohdat, abstrakti 

visuaalisen hahmottamisen tapa ja toisaalta luetteloiva tapa jäsentää asioita, ohjaavat 

prosessia tiettyyn suuntaan. Tämän työskentelytyylin mahdollinen puute on se, että se ei 

pysty tarpeeksi ottamaan huomioon maiseman sisältämiä muun muassa ajallisuuteen ja 

merkitykseen liittyviä päällekkäisyyksiä. 

8.2 NATUR-PARK SÜDGELÄNDE, BERLIINI

Natur-park Südgelänge on 18 hehtaarin kokoinen entinen ratapiha-alue Länsi-Berliinissä. 

Poliittinen ja maantieteellinen tilanne aiheutti sen, että raideliikenne Länsi-Berliinissä 

oli lähes olematonta toisen maailmansodan ja muurin murtumisen välisenä ajanjaksona 

(Kowarik ja Langer 2005, s. 287). Moni vastaava joutomaa on sittemmin hautautunut 

uusien rakennusprojektien alle, mutta Südgelänge on poikkeus. Se on esimerkki alueesta, 

jossa on näkyvillä historia kokonaisuudessaan. Läsnä ovat vanha käyttötarkoitus, luonnon 

uudelleenkolonisaatio sekä myös ne historialliset seikat, jotka johtivat kyseisen villin 

joutomaa-alueen syntyyn. (Kowarik ja Langer 2005, s. 288.) 

1980-luvulla suunnitelmissa oli rakentaa alueelle tavara-asema, mutta projekti hyllytettiin 

asukkaiden vastustuksen seurauksena. Ratapihasta muodostui kiinnostuksen kohde ja 

eräänlainen urbaanin luonnon koelaboratorio, jossa tehtiin vuosikymmenten saatossa 

kartoitusta lajiston kehityksestä. Aineistosta käy ilmi ruohovartisten kasvien suuri määrä 

sukkession alkuvaiheessa. Painopiste siirtyy kuitenkin 1990-luvulle tultaessa kohti 
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puuvartisia kasveja. Puulajeissa kehitys puolestaan kulkee pioneerilajeista, kuten koivu ja 

haapa, hiljalleen kohti alkuperäistä (ensimmäisen luonnon) tammi- ja mäntypainotteista 

metsää. Toisaalta tulokaslajit kuten valeakaasia ovat saavuttaneet jalansijaa, joten uusi 

kehkeytyvä neljäs luonto eroaa selvästi alkuperäisestä luontotyypistä. (ks. Kowarik & 

Langer 2005, s. 288–9.)

Aluetta kehitettäessä suunnittelun lähtökohtana oli kulttuurin ja villin luonnon hybridi. 

Tämä näkyy jo alueen nimen kirjoitusasussa, jossa on epätavallisesti käytetty väliviivaa 

(”natur-park”) Pyrkimyksenä oli tehdä 50 vuoden aikana villiintyneestä joutomaa-alueesta 

käyttökelpoisempi. Südgeländestä tehtiin maiseman- ja luonnonsuojelualue, jota hoidetaan 

vain osittain. Osan alueesta annetaan kehittyä luonnollisen sukkession seurauksena. 

(Desimini 2014, s. 183–4.) Tämän lähestymistavan tavoitteena on antaa tulokaslajeille 

mahdollisuus luoda omaleimaista kaupunkiluontoa. Toisaalta biodiversiteetti on 

suurimmillaan ketoalueilla, joten näitä alueita ylläpidetään maisemanhoidollisin keinoin. 

(Kowarik & Langer 2005, s. 291–2.)

Puisto on saavuttanut suuren suosion. Kehittämisprojektin myötä sinne raivatut polut ovat 

osaltaan mahdollistaneet tämän suosion. Toisaalta polkuverkosto ja maisemanhoito ovat 

vieneet Südgeländeltä pois sen villiä viehätystä, mutta samaan aikaan ne ovat tuoneet 

alueen suurten massojen saavutettavaksi sen sijaan, että alue olisi jäänyt omaehtoisten 

urbaanien seikkailijoiden eksklusiiviseksi salapaikaksi. Natur-park Südgeländeä voidaan 

pitää onnistuneena kompromissina joutomaan ominaisuuksien säilyttämisen ja maisema-

arkkitehtonisen suunnittelun välillä.

9. JOHTOPÄÄTÖKSET

Joutomaista oppia ottavan suunnittelun tavoitteena voisi olla liike ilman päämäärää. 

Toinen mahdollinen pyrkimys on resilienssi, eli mukautuvuus uhkien ja muutosten 

edessä. Resilienssi on sekä ympäristölliseen, sosiaaliseen kuin taloudelliseen muutokseen 

liittyvää joustokykyä (YK, 2020, s. 14). Joustavuutta tarvitaan, jotta voidaan tulla 
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toimeen esimerkiksi muuttuvan ilmaston, luontokadon ja väestökehityksen aiheuttamien 

ongelmien kanssa. Resilientti kaupunki pystyy mukautumaan myös niihin tulevaisuuden 

muutoksiin, joita ei vielä nyt pystytä ennakoimaan. Joutomaat ovat joustavuuden suhteen 

etulyöntiasemassa, koska niiden käyttötarkoitukset ovat jatkuvassa muutoksessa. 

Joutomaiden anti on niiden tarjoama näkökulma siihen todellisuuteen, jossa elämme. Ne 

kannustavat meitä suhtautumaan kriittisemmin elinympäristöömme. Ne pakenevat selkeitä 

määritelmiä ja siten ne vaativat käyttäjiään aktiivisesti luomaan merkityksiä. Ne tarjoavat 

tilan ihmisille olla sitä mitä he haluavat olla, ilman ulkopuolisia paineita. Laajemmassa 

sosiaalisessa ja taloudellisessa kontekstissa joutomaat voidaan nähdä kaupunkien 

varaventtiilinä (Kamvasinou ja Roberts 2014, s. 198). Ne myös tarjoavat tilan kasveille ja 

eläimille ottaa takaisin haltuunsa niiltä kolonisoituja alueita. 

Yksi maisema-arkkitehdin työn kenties olennaisimmista ja haastavimmista tehtävistä on, 

kuinka pystyä suunnittelussa säilyttämään paikan henki ja olla sortumatta pintapuoliseen 

symbolien viljelemiseen tai merkityksen tuputtamiseen. Jorgensen ja Lička (2012, s. 

234) ehdottavat, että kaavoittajien ja maisema-arkkitehtien tulisi joskus osata astua 

sivummalle ja tunnistaa tilanteet, joissa on paras olla tekemättä mitään. Aktiivinen 

suunnittelemattomuus ja suunnitelmallinen hoitamattomuus ovat käsitteitä, jotka 

pulppuavat pintaan.

Alueiden kaavoituksen näkökulmasta tilanne on hankala, koska kaavoituksessa asiat 

pyritään yleensä sementoimaan pitkälle tulevaisuuteen. Mitä lukkiutuneempi ja 

täsmällisempi jokin suunnitelma on, sitä alttiimpi se on muutoksille ja epävarmuuksille. 

Avoimia, vaihtoehtoisia kehityskulkuja mahdollistava suunnitelma on resilientimpi. Tässä 

onkin konkreettinen joutomaihin liittyvä toimenpide-ehdotus: kaavoituksen mekanismeja 

tulee muokata joustavammiksi. Kamvasinou ja Roberts (2014, s. 197) peräänkuuluttavat 

kaavoitukselta niin sanottua kevyttä kosketusta, joka mahdollistaa väliaikaistoiminnan 

laillisuuden samalla taaten maanomistajien tavoitteiden toteutumisen pitkällä aikavälillä. 
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