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Diplomityö sisältää Lohjan Vilniemeen 3,4 hehtaarin kokoiselle rantatontille laaditun, yleissuunnitelmatasoisen taiteilija-atel-
jeen ympäristön suunnitelman. Työ liittyy Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton järjestämään ideakilpailuun Karjalohjan Vil-
niemeen rakennettavasta uudesta taiteilijaresidenssistä. Työ tehtiin itsenäisenä suunnittelutehtävänä yhteistyössä ideakilpai-
luun osallistuneiden arkkitehtiopiskelijoiden kanssa.

Diplomityön tavoitteena on selvittää, miten virallisen määritelmän mukaisen erämaa-alueen ulkopuolella sijaitsevalle suun-
nittelualuelle voidaan luoda mahdollisimman vahva erämaatunnelma maisema-arkkitehtuurin keinoin. Tutkimusten ja kir-
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Työn lopussa annetaan hoitosuositukset toteutetun suunnitelman ylläpitämistä varten.

Työ osoittaa, että erämaatunnelma on mahdollista saavuttaa, vaikka suunnittelukohde ei ole virallisesti erämaa-alueella. Erä-
maisuuden vahvistamista edesauttaa, jos kohdealue sijaitsee lähtökohtaisesti ainutlaatuisessa maisemassa sekä luonnon- ja 
kulttuuriympäristössä. Työssä todetaan Vilniemen olevan kiinnostava alue, jota on mahdollista kehittää Suomen Kuvataide-
järjestöjen Liiton vision mukaiseksi, uudeksi kansainvälisesti tunnetun ateljeeresidenssin ympäristöksi.
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ABSTRACT
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Abstract

This master’s thesis presents a landscape plan for an artist studio in Vilniemi, Lohja. It was done as a part of  an idea compe-
tition organized by Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto for a new artist residence, which will be built on a 3,4 hectare lakeside 
lot. The thesis was made as an independent design project in co-operation with architecture students who participated in 
the idea competition.

The objective of  this master’s thesis is to determine how landscape architectural methods can be used to create a powerful 
wilderness experience on a design area that is not located in wilderness according to official definitions. In this master’s the-
sis a literature review is conducted to define twelve wilderness factors. The created definitions are compared to surroundings 
of  existing artist studios and together with the objectives of  the idea competition they are compiled into the vision of  the 
design.

The results of  the literature review are applied to the landscape plan for the surroundings of  the artist studio, where wil-
derness factors are used to create concrete tools for planning. These tools are used in this master’s thesis in order to create 
a landscape plan for the whole lakeside lot and also recommendations for the design area in order to maintain the created 
landscape plan.

This master’s thesis shows that a wilderness experience can be created even on a design area that is not located in wilderness. 
Enforcing the wilderness is easier when the design area is located on a unique natural and cultural landscape. This master’s 
thesis shows that due to its unique landscape, Vilniemi is an interesting area full of  possibilities to be developed into new, 
internationally renowned artist studio surroundings according to the vision of  the Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto.

Aalto University, P.O. BOX 11000, 00076 AALTO
www.aalto.fi

M.Sc. Landscape Architecture thesis abstract

Avainsanat artist studio, artist residence, wilderness, wilderness experience, wilderness factors, landscape plan
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“Kuka estäisi tilan myymisen ja pystyttäisi uuden ateljeen tähyämään Sigurd 
Wettenhovi-Aspan päilyvälle kotijärvelle?”

 - Ote kirjasta Elämän ja kuoleman kello - Sigurd Wettenhovi-Aspan elämä ja teot
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1. JOHDANTO
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Kuva 1. Vilniemen luonnonhiekkarantaa  ja komeita tervaleppiä.
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Karjalohjalla on erikoisen muotoinen, Lohjanjärvelle työntyvä 
niemi, johon taiteilija ja “Uomo Universale” Sigurd Wettenho-
vi-Aspa rakennutti itselleen erämaa-ateljeen Suomen taiteen 
kultakaudella, 1800-luvun lopussa. Levoton Aspa matkusteli 
maailmalla, mutta palasi aina Vilniemeen, jonka vihreällä ruo-
holla auringossa lepäilyn hän kertoi riitävän poistamaan nälän 
ja huolet. Aspan kuoleman jälkeen vuonna 1946 Vilniemi siirtyi 
testamentilla Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton omistukseen, 
Aspan viimeisen toiveen mukaan käytettäväksi etupäässä “va-
rattomien taidemaalarien työskentely- ja rentoutumispaikkana”.

Vilniemi on siitä asti ollut vaihtuvien vuokralaisten ja kesäasuk-
kaiden käytössä. Ajan saatossa vanha Aspan huvila pääsi rapis-
tumaan, ja lopulta sortumavaarassa oleva rakennus jouduttiin 
purkamaan. Itse tontti kuitenkin säilyi lähes alkuperäisessä laa-
juudessaan Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitolla, vaikka hyvällä 
paikalla sijaitsevan luonnonkauniin niemen lohkominen kesä-
mökkitonteiksi olisi ollut lyhyellä tähtäimellä tuottoisa päätös. 
1990-luvulla Vilniemeen rakennettiin pieni “Aspan ateljeeksi” 
nimetty saunatupa, jota on tähän päivään saakka vuokrattu tai-
teiljoiden kesänviettopaikaksi.

1.1 TAUSTAA
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Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus.
1000 200 300 400 500
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1.2 SUUNNITTELUALUE

Vilniemi, diplomityön suunnittelualue, sijaitsee Länsi-Uudel-
lamaalla Lohjan kaupungissa, noin 85 kilometrin päässä Hel-
singistä. Suunnittelualue on noin 3,4 hehtaarin kokoinen ran-
tatontti Karjalohjanselän luoteisrannalla. Suunnittelualueelta 
on viiden kilometrin ajomatka Karjalohjan taajamaan. Lohjan 
keskustaan on matkaa noin 25 kilometriä. Karjalohja liitettiin 
Lohjaan yhdessä Nummi-Pusulan kanssa vuodenvaihteessa 
2013. Liitoksessa Lohjan pinta-ala kaksinkertaistui ja asukaslu-
ku kasvoi 58 000 asukkaaseen.

Kuvat 3-4. Suunnittelualueen sijainti Uudellamaalla.
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Vilniemi nimisen huvilatilani RN:o 13 Karjalohjan pitäjän Härjänvatsan kylässä määrään Suomen Kuvaamataiteili-
jain Liitto ry:lle käytettäväksi etupäässä varattomien taidemaalarien kesäkotina ja myös talven aikana. Koska sanottu 
huvila on minulla ollut pitkät ajat ja se on minulle erittäin rakas, niin tahtoisin nimeni säilytettävän siihen liittyvänä ja 
että huvilaa senvuoksi kutsuttaisiin nimellä Aspan Kesämökki. Harras toivomukseni on, että Suomen Kuvaamataitei-
lijain Liitto ei myisi ainakaan huvilatilan pääosaa kenellekään, mutta jos se syystä tai toisesta kävisi välttämättömäksi, 
on huvila siirrettävä vastaavalle yhdistykselle tai säätiölle määräämääni tarkoitukseen käytettäväksi.

 - Ote Sigurd Wettenhovi-Aspan testamentista, päivätty 5.2.1946

SKJL
 » Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry 

(SKjL) on vuonna 1938 Helsingissä perus-
tettu valtakunnallinen paikallisten ja alu-
eellisten taiteilijaseurojen kattojärjestö, 
johon kuuluu 53 jäsenyhdistystä ympäri 
Suomea. SKjL on yksi kuudesta Suomen 
Taiteilijaseuran jäsenjärjestöstä. SKjL:n 
keskeisenä tehtävänä on kuvataiteilijoiden 
alueellinen edunvalvonta. Lisäksi se pyr-
kii tasoittamaan eroja maamme eri osissa 
asuvien kuvataiteilijoiden työskentelymah-
dollisuuksissa ja toimeentulossa sekä eri 
kuvataidelajien esille tulemisessa ja kuva-
taidepalveluissa. 

1.3 DIPLOMITYÖ OSANA SUUNNITTELUKILPAILUA

Diplomityö liittyy Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton (SKjL) 
yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa järjestämään ideointikilpai-
luun “Erämaa 2.0”, jonka tavoitteena on suunnitella ja rakentaa 
Vilniemeen uusi erämaa-ateljee. Hankkeessa halutaan yhdistyvän 
luovalla tavalla taiteen, yhteisön ja ympäristön. Kilpailulla aiotaan 
nostaa Vilniemi kansallisesti ja myös kansainvälisesti tunnetuksi 
taiteilijaresidenssiksi, nykyaikaiseksi erämaa-ateljeeksi.

Uusi ateljee toimii taiteilijoille vuokrattavana työtilana ja sen 
tarkoituksena on parantaa taiteilijoiden mahdollisuutta työsken-
nellä rauhallisessa työympäristössä. Lisäksi ateljeessa on tarkoi-
tus järjestää seminaareja sekä kurssitoimintaa. Erämaa-ateljee 
tulee toimimaan osittain myös kansainvälisenä taiteilijavaihto-
residenssinä.

Projektissa mukana olevat kolme maisterivaiheen opiskelijaa 
valittiin Aalto-yliopiston järjestämän hakuprosessin kautta. Kil-
pailuun valittiin yksi maisema-arkkitehtiopiskelija – tämän diplo-
mityön työn tekijä – suunnittelemaan uuden ateljeen ympäristöä 
sekä kaksi arkkitehtiopiskelijaa, Tuuli Kanerva ja Sarita Popta-
ni, ideoimaan uutta ateljeerakennusta. Kilpailuun haluttiin tuoda 
maisema-arkkitehtonista näkökulmaa, sillä Vilniemen maisemal-
liset arvot on tiedostettu kilpailuohjelmassa ja niitä on haluttu 
suojella ja korostaa. Tämä diplomityö on syntynyt itsenäisenä 
työnä kahden ateljeesuunnitelman rinnalla, niitä tukien ja niistä 
inspiraatiota ammentaen. Diplomityöllä ei ole osallistuttu kilpai-

luun, mutta sen tekeminen on noudattanut samaa aikataulua kil-
pailutöiden kanssa ja sitä on ohjannut sama ohjausryhmä.

Kilpailun vetäjänä ja vastuuhenkilönä on toiminut Aalto-yli-
opiston arkkitehtuurin laitoksen johtaja, puurakentamisen pro-
fessori, arkkitehti Pekka Heikkinen. Työn ohjausryhmään 
ovat kuuluneet Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton puheen-
johtaja Minna Kangasmaa, Vilniemi-toimikunnan vetäjä ku-
vataiteilija Ritva Harle, kuvataiteilija ja SKjL hallituksen jäsen 
Laura Melkinen, kuvataiteilija Taina Rasi, valokuvaaja Jan 
Heinonen, kuvataiteilija, muotoilija ja ateljeerakentamisen ko-
kemusasiantuntija Tatu Vuorio sekä SKjL:n toiminnanjohtaja 
Merja Puustinen. Ohjausryhmän asiantuntijajäsenenä on toi-
minut arkkitehti Tuula Pajamäki Ateljeesäätiöstä. Lohjan kau-
pungilta ohjausryhmään ovat kuuluneet yleiskaavoittaja maise-
ma-arkkitehti Iiris Koivula sekä johtava rakennustarkastaja ja 
rakennusarkkitehti Paula Mäenpää. Lisäksi Lohjan kaupungin 
kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku ja kulttuuripäällikkö 
Eero Ahtela ovat toimineet hankeen yhteyshenkilöinä. 

Taiteen edistämiskeskus on tukenut kilpailuhanketta. Kil-
pailun jälkeen SKjL käynnistää varainkeruukampanjan, joka 
mahdollistaa aikanaan ympärivuotiseen käyttöön tulevan, 
kestävän kehityksen periaatteita noudattavan erämaa-ateljeen 
rakentamisen kilpailussa esitettyjen suunnitelmien pohjalta. 
(SKjL 2017)

Kuva 5. Wettenhovi-Aspa.
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Ideakilpailun tavoitteita

Suunnittelutehtävä:
 » Visuaalisesti korkeatasoinen suunnitelma komeal-

le paikalle Lohjanjärven rantaan.

 » Erämaa-ateljee (ympäristöineen) voi olla perin-
teistä ammentava, mutta ehdottomasti tulevaisuu-
teen katsova, ja siinä suomalainen rakentaminen 
ja luonnonmateriaalit kohtaavat kunnianhimoisen 
arkkitehtuurin, uuden teknologian ja muotoilun.

 » Luontoarvoja kunnioittavalla innovatiivisella ra-
kentamisprojektilla luodaan taiteilijoille innostava 
toimintaympäristö, jossa yhdistyvät kansainväli-
syys, monialaisuus, kokeellisuus, kestävä kehitys 
ja ympäristöystävällisyys.

 » Hankkeessa yhdistyvät luovalla tavalla taide, yh-
teisö ja ympäristö.

 » Ateljee (ympäristöineen) on omaleimainen, hou-
kuttava ja haluttava sekä vie suomalaisen osaami-
sen sanomaa muualle maailmaan.

Tavoitteita:
 » Erämaa-ateljee (ympäristöineen) voi olla WAU-ark-

kitehtuuria tai sitten se voi olla konstailematon, 
ympäristöön sopeutuva, mutta huolellisesti yksi-
tyiskohdissaan mietitty ja käytännöllinen.

 » Suunnitteluratkaisuissa on huomioitava käyttö- ja 
korjauskustannukset, jotka halutaan pitää mini-
missään.

 » SKjL olettaa suunnitelmassa olevan uutta luovan 
idean, jolla rakennusteollisuus, sponsorit ja yksi-
tyiset lahjoittajat saadaan houkuteltua mukaan 
luovuttamaan varoja erämaa-ateljeen rakentami-
seen.

 » Erämaa-ateljee profiloi Lohjan kunnaksi, jossa si-
jaitsee kuvataiteilijoiden oma talo.

Erämaa-ateljeen käyttötarkoitus:
 » Toiminnallisesti muuntelukykyinen, ympärivuoti-

seen käyttöön soveltuva erämaa-ateljee (ja atel-
jeen ympäristö), jossa eri alojen kuvataiteilijat 
voivat työskennellä residenssissä, ja jossa SKjL 
yhteistyökumppaneineen voi järjestää koulutus-, 
seminaari- ja muita yleisötilaisuuksia.

 » Erämaa-ateljeen halutaan profiloituvan ”hiljaisuu-
den residenssiksi”, jossa taiteilijat varallisuudes-
ta riippumatta voivat keskittyä työskentelyyn ja 
lomailemiseen.

 » Tavoitteena on viestiä luonnonarvojen vaalimises-
ta sekä mahdollistaa taiteen tekemiseen liittyvien 
prosessien kokeminen.

 » Peruskäyttäjä on suomalainen tai ulkomainen ku-
vataiteilija – maalari, veistäjä, graafikko, ympäris-
tö- yhteisö- tai mediataiteilija – perheineen, jolla 
voi olla mukanaan myös kotieläimiä ja ystäviä.

 » Rakennuksen (ympäristöineen) tulee maksimis-
saan pystyä ottamaan vastaan 50 henkeä.

Kestävän kehityksen tavoitteet:
 » Rakennusta suunniteltaessa on otettava huomioon 

koko rakennuksen elinkaari.

 » Pääsääntöisesti kaikkien materiaalien on oltava 
kierrätettäviä ja ympäristöystävällisiä.

 » Rakennus (ympäristöineen) on voitava rakentaa 
aiheuttamatta kohtuutonta haittaa ympäristölle.

 » Rakennuksen (ja sen ympäristön) hoidon ja huol-
lon on oltava yksinkertaista.

 » Työtilan (ja ympäristön) käytöstä aiheutuva kulu-
minen huomioitava erityisesti, esimerkiksi pinta-
käsittelyjen tulee olla helposti korjattavissa.

 » Historian ja luonnon erityispiirteet sekä “paikan 
henki” otetaan huomioon. Esimerkiksi Sigurd Wet-
tenhovi-Aspan aikainen kasvillisuus, kuten suuri, 
komea mänty Aspan huvilan raunioiden vieressä 
,säilytetään mahdollisuuksien mukaan.

 » Ratkaisujen tulee toteuttaa Hiilineutraali kunta 
-foorumin mukaisia tavoitteita. 

 » Kaikkien ratkaisujen tulee olla esteettömiä ja kes-
tävän kehityksen mukaisia, opiskelijan oman tul-
kinnan mukaan.

Muuta huomioitavaa:
 » Pyritään siihen, että nykyinen tie säilyy paikallaan.

 » Koskematonta luontoaluetta ei saa käyttää paikoi-
tusalueeksi.

 » Vaikka rakennusta käytetään yleisötilaisuuksiin, ei 
kaikille 50 vierailijalle tarvitse olla omaa paikkaa. Nor-
maalitilanteessa pysäköinnin tarve on 4-5 autopaik-
kaa. 50 hengen bussille tulee varata kääntöpaikka.

 » Rakennusalueella ei ole vesijohto- ja viemäriverk-
koa. Sähköverkko on. Suunnitelmissa varaudutaan 
omavaraisiin ratkaisuihin eli esimerkiksi kaivon ra-
kentamiseen sekä viemärivesikaivojen tai jätevesien 
imeytyksen ja kierrätyksen vaativiin tilavarauksiin.

 » Rakennuspaikan ympäristöä tulee käyttää uusien 
ratkaisujen innoituksena.

 » Arkkitehtonisissa ratkaisuissa tulee ottaa huomioon 
tekninen ja taloudellinen toteutuskelpoisuus.

 » Materiaalivalintojen ja teknisten ratkaisujen tu-
lee olla kestävän kehityksen mukaisia, opiskelijan 
oman tulkinnan mukaan. (SKjL 2017).

(Tavoitteet ovat suora lainaus SKjL:n kilpailuohjelmasta. Suluis-
sa olevat kohdat ovat tekijän lisäämiä)
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1.4 TYÖN SISÄLTÖ, TAVOITTEET JA RAJAUS

Kilpailun nimestä ja uuden erämaa-ateljeen perustamisen ta-
voitteesta huolimatta Vilniemi ympäristöineen ei paikkana täytä 
nykyisiä erämaan virallisten määritelmien kriteereitä. Virallisten 
määritelmien mukaan erämaan tulisi olla laaja, syrjäinen ja kos-
kematon, tiettömän tien takana oleva luonnonalue, joita Suomen 
lain luokittelun mukaan on vain pohjoisimmassa Lapissa. Vil-
niemi taas sijaitsee Etelä-Suomessa taajaman läheisyydessä kesä-
mökkialueella, missä lähimmät naapurit ovat kivenheiton päässä.

Työn tavoite on tutkia ja luoda tulkinta siitä, millaisista tekijöis-
tä erämaavaikutelma syntyy. Työssä käydään läpi tutkimuksia, 
jotka osoittavat, että kokemus erämaasta voi syntyä virallisen 
erämaan määritelmän mukaisten alueiden ulkopuolella. Tämä 
nk. erämaakokemus on hyvin monitahoinen ja yksilöllinen ja 
sidoksissa yksilön yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen taustaan, 
niin paikallisesti kuin ajallisesti.

Tunnitettuja erämaatekijöitä hyödyntäen luodaan työkaluja suun-
nitteluun. Työssä tutkitaan, miten virallisen erämaa-alueen ulko-
puolella sijaitsevan suunnittelukohteen erämaavaikutelmaa on 
mahdollista vahvistaa maisema-arkkitehtuurin keinoin. Tutkimusta 
on sovellettu suunnittelutyökalujen määrittelyyn, jonka pohjalta on 
laadittu yleissuunnitelmatasoinen ateljeen ympäristön suunnitelma.

Vaikka diplomityöllä ei osallistuttu itse kilpailuun, haluttiin 
suunnittelutyössä seurata myös kilpailuohjelmassa mainittuja 
tavoitteita. Ne on laadittu ateljeerakennuksen suunnittelun ta-
voitteiksi, mutta suurinta osaa voidaan seurata myös ateljeen 

ympäristön suunnittelussa. Kilpailuohjelmasta poimitut tavoit-
teet on listattu teemalaatikossa sivulla 15.

Kilpailuprojektin maisema-arkkitehtuuriosuuteen ei alussa mää-
ritelty tarkkaa sisältövaatimusta, mikä antoi kohtalaisen vapaat 
kädet valita aihe diplomityölle.  Toiveena oli, että diplomityö 
sisältää suunnitelman Vilniemen käsittelystä ja että maisemaa 
käsittelevä työ tarjoaisi lähtötietoja ateljeen arkkitehtisuunnit-
telulle. Lisäksi tekijä koki tärkeäksi korostaa suunnittelualueen 
ainutlaatuista sijaintia sekä laajassa maisemassa että paikallisesti. 
Työn sisältö on siis muotoutunut pääasiassa diplomityön tekijän 
omien valintojen ja painotuksen perusteella.

Diplomityön ensimmäisessä osassa analysoidaan suunnittelun 
lähtökohtia sekä suunnittelualueella että sen ympäristössä kes-
kittyen paikallisiin erityispiirteisiin. Lohjanjärven ympäristön 
ainutlaatuisuus kävi ilmi jo aivan työn alkuvaiheessa, ja sitä on 
haluttu korostaa laajentamalla analyysien tarkastelualue pelkästä 
suunnittelualueen ympäristöstä kattamaan koko Lohjanjärven 
luoteisosa. Näin on havainnollistettu alueen omaleimaista mai-
semaa, luontoa ja kulttuurihistoriaa. Maastokäynnit tontille (3 
kpl) sekä Lohjanjärven ympäristöön (2 kpl) ovat olleet oleelli-
nen osa työprosessia. Lohjan alue ei ole tekijälle ennestään tut-
tu, joten on vaadittu tavallista enemmän taustatyötä suunnitte-
lualueen lähtökohtien ymmärtämiseksi.

Työn seuraavassa osassa on keskitytty erämaan olemuksen ja erä-
maatunnelmaa vahvistavien maisemaelementtien tutkimiseen. 

Tutkimuksen tulokset yhdistettyinä kilpailuohjelman tavoittei-
siin muodostavat suunnittelutyön vision. Visiota on peilattu 
olemassa oleviin taiteilijaresidensseihin Suomessa ja maailmalla. 
Suomen taiteen kultakauden ateljeehuviloihin ja myöhemmän 
ajan ateljeetiloihin on tutustuttu osana diplomityön prosessia.  
Näiden ateljeiden ulkotiloista on etsitty inspiraatiota suunnitte-
lussa, mutta taiteilija-ateljeiden historia ja erilaisten ateljeetyyp-
pien analysointi on kuitenkin rajattu diplomityön ulkopuolelle 
työhön käytettävän ajan rajallisuuden vuoksi ja myös siksi, että 
kilpailuryhmässä on työskennellyt kaksi aiheeseen perehtynyttä 
arkkitehtiopiskelijaa.

Suunnittelmaosuudessa esitellään taiteilija-ateljeen ympäristön 
suunnitelma. Luvussa esitetään suunnitelman yleiset periaatteet, 
minkä jälkeen suunnittelualueen suunnitteluratkaisut esitetään 
osa-aluekohtaisissa suunnitelmissa. Lisäksi on otettu kantaa 
ateljeen työmaan aikaisiin järjestelyihin. Työn lopussa annetaan 
hoitosuositukset toteutuneen suunnitelman ylläpitämiseksi.

Hankkeeseen liittyvät kolme työtä – kaksi ateljeesuunnitelmaa 
ja tämä ateljeen ympäristön suunnitelma – on tehty itsenäises-
ti yksilötyönä, mutta prosessin etenemisen aikana ajatuksia on 
vaihdettu puolin ja toisin väliseminaareissa, opiskelijoiden ta-
paamisissa, sähköpostitse sekä epävirallisissa “kopiohuonekes-
kusteluissa” Otaniemessä. 
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Kuva 7. Aloitusseminaaripäivänä opiskelijat ja ohjausryh-
män jäsenet vierailivat suunnittelualueella Vilniemessä. 

1.5 TYÖN AIKATAULU

Diplomityön aiheen valinta tuli ajankohtaiseksi loppukesästä 
2017. Kiinnostava aihe löytyi nopeasti ja työ pääsi alkamaan 
syyskuun 2017 alussa.

Työn etenemisen aikataulu on ollut ennalta määrätty. Suun-
nittelua ovat rytmittäneet syyskuussa Lohjalla pidetty aloitus-
seminaari, kolme lukukauden aikana Otaniemessä järjestettyä 
väliseminaaria sekä 5. huhtikuuta Lohjalla Laurentius-salissa 
järjestetty loppuseminaari. Aloitus- ja väliseminaareihin osallis-
tuivat projektin parissa työskentelevät opiskelijat sekä ohjaus-
ryhmän jäseniä. Loppuseminaari oli avoin tilaisuus, johon oli 
kutsuttu myös median edustajia. Kaikki seminaariesittelyt on 
dokumentoitu SKjL:n toimesta. Prosessin lopussa työn tulok-
set koottiin diplomityöksi.

Ateljeerakennuksen suunnittelukilpailun voittajaa ei julkistettu 
diplomityön tekemisen aikana, vaan voittaja paljastetaan tou-
kokuussa 2018.
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TÖLMÄN TILA

Tontti-
kaupat
1898

1898: Taiteilija Wetten-
hovi-Aspa ostaa 4 ha 
maapalan Vilniemestä 
rustitilallinen Johan 
Edvard Johanssonilta

1899: Tontti lohkotaan Tölmän emäti-
lasta. Aspa alkaa pystyttää suunnit-
telemaansa pyramidikattoista ateljee- 
ja asuinrakennusta

1901: Aspa ja 
hänen ranskalainen 
vaimonsa Marie 
Sophie (Divina) 
Paillard asettuvat 
asumaan Vilniemeen

1907: Divina muuttaa 
pois Vilniemestä 
saamaan hoitoa mielen-
terveysongelmiin

1912: Aspa kihlautuu 
saksalaisen viulutaitei-
lija Gertrude (Gerty) 
Jendritzkyn kanssa

1928: Rahapulassaan 
Aspa tekee sopimuksen 
kiinteistövälittäjä Amanda 
’Mandi’ Aution kanssa. 
Vilniemi siirtyy nimel-
lisesti Mandi Aution 
omistukseen näennäisellä 
kauppakirjalla

1918: Aspa toimii Karja-
lohjan suojeluskunnan 
päällikkönä. Hän ottaa 
vangiksi jääneitä punaisia 
naisia työskentelemään 
Vilniemeen. Punaiset 
suorittavat kotitarkas-
tuksen Vilniemeen

1928: Aspa teettää 
korjaustöitä huvilassa

1936: Vuoden 1928 
kauppakirja mitätöidään 
hovioikeuden päätöksellä. 
Vilniemi siirtyy jälleen 
Aspan hallintaan.

1947-48: Vilniemestä 
myydään metsätukkeja 
ja halkoja yli 150 000 
markalla

1947: Kuvataiteili-
joiden suuri tulojuhla

2.3.1946: Perunkirjoitus 
Vilniemessä 1955: “Säkki-

järven polkka” 
-elokuvan 
kuvaukset

1949: Talkoilla rakennettu 
tanssilava
1949: “Orpopojan valssi” 
-elokuvan kuvaukset 

1929: Kertomuksen mukaan 
Aspa joutuu lähtemään 
Vilniemestä yönselkään 
Mandin ajamana

1937-38: Vilniemi kunnos-
tetaan Aspan uskollisen 
ystävän ja hyväntekijän, 
proviisori Hanna Lappa-
laisen toimesta. Sauna, 
pumppuhuone ja liiteri 
rakennetaan

1942: Aspan kirje Vilniemestä: 
“Terveisiä erämaalta! Täällä on 
täydellinen syyskuupimmennys, ilman 
sähkö, lamppuöljyä tai kynttilänvalo”

Muutto
Vilniemeen

1901

Sisällis-
sota
1918 1928 1936

Aspa
kuolee

18.2.1946

SIGURD WETTENHOVI ASPA MANDI AUTIO

Vilniemen tarina

Radikaalien muutosten 
aikakaudet
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1967: Tilan lainhuu-
datus, Vilniemi siirtyi 
SKjL:n lopulliseen omis-
tukseen

Taiteilijoita kesänvie-
tossa, kesäleirejä

Taiteilijoita kesäkausina 
”Aspan ateljeen” vuokra-
laisena

1970: Kunnan rakennustar-
kastaja toteaa pääraken-
nuksen olevan osittaisessa 
sortumavaarassa

1980: SKjL hyväksyy 
huvilan purkutar-
jouksen 1994: Vilniemen 

rantaan rakennetaan 
uusi saunatupa, jota 
aletaan vuokrata 
kuvataiteilijoille 
kesänviettopaikaksi

2009: Aspan veisto-
päivät järjestetään 
ensimmäisen kerran

2017: Uuden atel-
jeen suunnittelukil-
pailu käynnistyy

2016: SKjL:n syys-
vuosikokous 2016 
päätti järjestää 
erämaa-ateljeen 
suunnittelusta opis-
kelija-arkkitehtuuri-
kilpailun

2011: Divina-kiinteistö 
lohkotaan Vilniemen 
länsiosasta ja myydään. 
Tontille rakennetaan 
mökki

1975 -> : 
Päärakennus 
seisoo tyhjil-
lään. Ilkivaltaa 
huvilan sisällä

Saunamökki/tupa
“Aspan ateljee”

1994

Uusi
ateljeeprojekti

2018

?

Huvila
puretaan

1981

SUOMEN KUVATAIDEJÄRJESTÖJEN LIITTO SKjL, ASPAN ATELJEE

Kuva 8. Aikajanassa on esitetty Vilniemen yli sata vuotta 
pitkän historian vaiheita. (Halén & Tukkinen 1984, SKjL 
2017-2018).
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“Salpausselän pohjoispuolella on Karjalohjan pitäjä, seutu, joka on täynnä vuo-
ria, järviä, mäkiä ja hiekkaisia harjuja. Tämä muutoin kova ja ankara Suomen 
luonto on heitellyt runsaalla kädellään lahjojaan näihin onnellisiin laaksoihin. 
Täällä ei ole koskaan hallaa. Täällä menestyvät monet jalompien hedelmäpui-
den lajit ja harvinaiset kasvit: kasvi- ja eläinkunta näyttää täällä rehoittavan 
kauniimpana kuin muualla maassamme.”

 - Sakari Topelius Maamme kirja
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Toisessa luvussa tutkitaan suunnittelun lähtökohtia eri mittakaavoissa. Tavoit-
teena on havainnollistaa suunnittelualueen sijaintia Lohjanjärven luoteisosan 
ainutlaatuisessa maisemassa sekä luonnon- ja kulttuuriympäristössä. Suunnit-
telualueen kaavoitus- ja maanomistustiedot sekä Lohjan kaupungin maankäytön 
strategia esitellään ja niiden vaikutukset suunnitteluun arvioidaan. Suunnitte-
lualueen nykytilaa analysoidaan kokonaisuutena. Lisäksi tontin nykytilaa kartoi-
tetaan osa-alueittain.

2. SUUNNITTELUN
LÄHTÖKOHDAT
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Kuva 9. Karjalohjan nauhamainen taajama ilmakuvas-
sa vuodelta 2007. 
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Kuva 10. Suunnittelukohde sijaitsee kahden Salpausselän 
välissä, II Salpausselän eteläpuolella.

2.1 KARJALOHJAN MAISEMAN JA YMPÄRISTÖN ERITYISPIIRTEITÄ

Maisema
Suunnittelualue on Salpausselkien välistä järvi- ja viljelyseutua 
sekä Lohjan järvi- ja selänneseutua. Alueella on Salpausselkien 
patoamana suuria ja sokkeloisia järviä, jotka luovat Järvi-Suo-
men tunnelmaa Etelä-Suomeen. (Uudenmaan liitto 2012, 12.)

Hallitseva elementti tarkastelualueen topografiassa on geologi-
nen reunamuodostuma, koillisesta lounaaseen kulkeva toinen 
Salpausselkä. Reunamuodostuma jakaa tarkastelualueen voi-
makkaasti kahtia. Sen länsipuoli poikkeaa maastoltaan kallioi-
sena selännealueena itäpuolesta, jossa maisemassa vallitsevat 
vaihtelevat järvialueet. Kokonaisuudessaan maisemassa erot-
tuvat harju, alavammat laakso- ja ranta-alueet, lukuisat kallio-
selänteet ja järvialtaat. Matalimmat maastonkohdat sijaitsevat 
tarkastelualueen eteläosissa, Lohjansaarelta ja Karjalohjan taa-

jaman eteläpuolella, kun taas pohjoisessa maasto on keskimää-
räistä korkeampaa. Suunnittelualue on Toisen Salpausselän ja 
Lohjanjärven välissä alueella, missä maasto on kumpuilevaa ja 
pienipiirteistä.

Karjalohjan seutu kuuluu Etelä-Suomen liuskevyöhykkeeseen. 
Alueella on runsaasti kasvillisuudelle edullisia emäksisiä kivila-
jeja. Erityisen tyypillisiä ovat runsaat kalkkikiviesiintymät. Not-
kojen savikot ja hiesumaat ovat pääosin viljeltyjä. Peltojen rajaa-
milla kallioytimisillä kumpareilla on moreenimaita, mutta pieniä 
kalliopaljastumia  ja  jyrkänteitä esiintyy yleisesti. Turvemaita on 
vähän ja ne ovat lähinnä pieniä soistumia laaksojen pohjilla ja 
kalliopaljastumissa. (Siitonen 2001, 2.)

2018-03-08

1km

Kuva 11. Tarkastelualuen kallioperä. Suunnittelualueen 
sijainti merkitty karttaan oranssilla.

2018-03-08

1km

Kuva 12. Tarkastelualuen maaperä. Suunnittelualue on 
kalliomaata. Suunnittelualueen sijainti merkitty karttaan 
oranssilla.
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Laakso /
ranta-alue
-45 metriä mpy

Vaihettumis-
vyöhyke
45-60 metriä 
mpy

Selänne
60-75 metriä 
mpy

Selänteen
lakialue
+75 metriä mpy

II Salpausselkä Murroslinja Maiseman
solmukohta

Puujärvi

Karjalohjan 
taajama

Tammisto

Karjalohjanselkä

Lohjansaari

Karkalinniemi

Suunnittelu-
alueen sijainti

Panoramanäkymä
ks. viereinen sivu

P1

P1

P2

P3

Kuva 13. Tarkastelualueen maisemarakenne.
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Kuva 14. Suunnittelualueen sijainti Karjaan- eli Mustion-
joen vesistössä.

Suunnittelualue sijaitsee Karjaanjoen vesistön varrella, Lohjan-
järven rannalla. Vesistö saa alkunsa Salpausselän harjualueelta, 
josta vesi kerääntyy Hiidenveden kautta Lohjanjärveen. Lohjan-
järvestä vesistö laskee Mustionjokea pitkin Suomenlahteen.

Lohjanjärvi on Uudenmaan suurin järvi. Sen pinta-ala on yli 88 
km². Järvi on syvä ja sen keskisyvyys on lähes 13 m ja suurin 
syvyys melkein 55 m. Lohjanjärven valuma-alue on suuri ja sillä 
on paljon peltoa ja asutusta. Järven muoto on epäsäännöllinen. 
Järvestä voidaan nimetä kaksi suurta selkäaluetta, Isoselkä sekä 
yli 12 kilometriä pitkä koillis-lounaissuuntainen Karjalohjansel-
kä, jonka luoteisrannalla suunnittelualue sijaitsee. Lohjanjärveen 
kohdistuu erittäin paljon virkistyskäyttöä. Järvi on suosittu kalas-
tuskohde ja alueella on useita uimarantoja. (Vesientila.)

Karjalohjanselän vesipinta muodostaa laajan ja avoimen maise-
matilan, jonka yli aukeaa pitkiä järvinäkymiä. Karjalohjanselän 
rannat ovat suurimmaksi osaksi tiiviisti rakennettuja. Vilniemen 
sijainti on paikallisesti ainutlaatuinen, sillä se sijaitsee suoraan 
vastapäätä Karkalinniemeä, joka on Karjalohjanselän ainoa laa-
ja täysin rakentamaton ranta.

Kuva 17. Panoramanäkymä P3 Lohjantaipalonlahden laivarannasta itään.

Kuva 16. Panoramanäkymä P2 Karkalinniemestä Vilniemeen päin.

Kuva 15. Panoramanäkymä P1 Tammistonniemestä kohti Vilniemeä.
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Luonnonpuisto
- Karkalin luon-
nonpuisto

Luonnonsuoje-
lualue

Natura 2000
-verkostoon
kuuluva alue

II Salpausselkä Pelto Suunnittelu-
alueen sijainti

Luonnonmuisto-
merkki,
rauhoitettu puu

Luonnonmuisto-
merkki,
muu kohde

Härjänvatsan 
luontoselvityksen 
selvitysalueen
rajaus

Kuva 18. Tarkastelualueen arvokkaat luontokohteet.
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Kuva 19. Pitkospuureitti Karkalin luonnonpuistossa.

Kuva 20. Ikivanha tammi Heponiemessä Puujärven ran-
nalla. 

Kuva 21. Torholan luola on yksi Lohjanjärven ympäristön 
luonnonmuistomerkeistä ja nähtävyysistä.

Luonto
Lohjanjärven lähiseutu on luonnonympäristöltään erityisen 
kiinnostava. Kalkkipitoisen kallioperän ja edullisen ilmaston 
vuoksi Karjalohjan luonto on harvinaisen runsaslajinen ja eli-
nympäristöltään vaihteleva. Karjalohjan alue edustaa Lohjan 
seudun luontoa parhaimmillaan (Siitonen 2001, 2-3). Suunnit-
telualueen ympäristössä on valtakunnallisesti tunnettuja luonto-
kohteita, kuten Karkalinniemi ja Lohjansaari.

Härjänvatsan alueelle on tehty luonto- ja maisemaselvitys vuon-
na 2001 Härjänvatsan osayleiskaavan laatimisen yhteydessä (Sii-
tonen 2001). Selvityksessä kartoitettiin tärkeitä elinympäristöjä, 
joita ovat luonnonsuojelulain mukaiset suojeltavat luontotyypit, 
metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt, vesilain mukaiset 
suojeltavat kohteet sekä muut tärkeät kohteet sisältäen vanhan 
metsän, rehevien kosteikkojen ja kulttuuriympäristöjen alueita 
ja kohteita, jotka melkein täyttävät luonnonsuojelulain tai met-
sälain kriteerit. Lisäksi on kartoitettu lajistokohteita: uhanalais-
ten ja suojeltujen lajien esiintymispaikkoja, muiden harvinaisten 
tai erityisen vaateliaiden lajien esiintymiä ja erilaisia yksittäis-
kohteita, kuten suuria puita ja puuryhmiä.

Luonto- ja maisemaselvityksen mukaan merkittävät kohteet 
keskittyvät selvitysalueen tiettyihin osiin muodostaen useiden 
luontoarvojen luonnehtimia ekologisia vyöhykkeitä. Tällaisia 
vyöhykkeitä ovat erityisesti ranta-alueet sekä metsän ja kulttuu-
riympäristön rajapinnat.

Tarkastelualueen kasvillisuudelle tyypillistä on lehtomaisuus 
(Uudenmaan liitto 2012, 12) sekä tammen ja pähkinäpensaan 
runsaus. Tammen ja pähkinäpensaan ekologinen merkitys on 
huomattava, sillä monet kasvi-, sieni- ja eläinlajit ovat riippu-
vaisia niiden esiintymistä. Suunnittelualueen läheisyydessä on 
myös yksi Suomen suurimmista luonnonvaraisista vuorijalavae-
siintymistä. (Siitonen 2001, 3.)

Varsinaiset ikimetsät ja niissä esiintyvät hyönteislajit ovat hävin-
neet suunnittelualueen lähiympäristöstä. Erityisesti kuusilaho-
puun vähyys nykyisissä vanhoissa kuusikoissa estää uuden aar-
niometsälajiston vakiintumisen alueelle. Kololintujen ja monien 
epifyyttilajien asemaa on parantanut vanhoja haapoja ja raitoja 
suosiva jättöpuupolitiikka. (Siitonen 2001, 3.)

Ikimetsien tapaan myös vanha laidun- ja ketokasvillisuus sekä 
harjukasvillisuus ovat hävinneet luontoselvityksen selvitysalu-
eelta. Syynä on metsien sulkeutuminen, kulojen loppuminen ja 
metsälaidunnuksen päättyminen. Vanhaa perinneympäristöjen 
kasvillisuutta tapaa enää vain karuilla, hiekkaisilla tienpientareil-
la. Vaikka Lohjanseutu tunnetaan arvokkaasta kalkkikallioiden 
kasvillisuudestaan, luontoselvityksen selvitysalueelle ei osunut 
erityisen hyviä kohteita. (Siitonen 2001, 3.)

Lohjanjärven ja Puujärven rannat on rakennettu tehokkaasti. 
Jäljellä oleva rakentamaton rantaviiva on luontoarvojen kannal-
ta merkittävää. (Siitonen 2001, 3.)

[Academic use only] 
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Valtakunnallisesti 
merkittävä raken-
nettu kulttuuriym-
päristö, RKY

Maakunnallisesti
arvokas kulttuuri- 
ympäristö

Valtakunnallisesti 
arvokkas perinne-
maisema

Kiinteä muinais-
jäännös
Alue-/pistemäiset
kohteet

II Salpausselkä Pelto Suunnittelualueen 
sijainti

(Numerointi viittaa Uudenmaan 

kulttuuriympäristöselvitykseen)

Kuva 22. Tarkastelualueen arvokkaat kulttuurikohteet.
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Kulttuuriympäristö
Karjalohja on kulttuurihistoriallisesti rikasta aluetta. Se on ollut 
suosittua huvila-aluetta ja kesänviettopaikka monille kulttuurin, 
politiikan ja tieteen vaikuttajille. Suunnittelualueen  välittömäs-
sä läheisyydessä on monia valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaita kohteita.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 
kulttuuriympäristöt (RKY)
Tarkastelualueelle osuu kaksi valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Niistä suun-
nittelualuetta lähimpänä, noin puolentoista kilometrin päässä 
Vilniemestä lounaaseen, on Karjalohjan kirkonkylän kulttuuri-
maiseman valtakunnallisesti merkittävä  rakennettu kulttuuriym-
päristö. Kirkonkylän kulttuurimaisema asettuu Lohjanjärven ja 
Puujärven väliselle kapealle maakaistaleelle, Pukkilanharjulle, 
joka on osa toista Salpausselkää. Alueen maisemallinen sijainti 
on poikkeuksellinen, ja maantien varteen rakentunut ja suoma-
laiselle kirkonkylälle tyypillinen rakennuskanta on yhtenäinen ja 
hyvin säilynyt. Pukkilanharjun itärinteellä kulkee harjun suun-
tainen kirkonkylän raitti, jonka varrella on pääasiassa 1900-lu-
vun alkupuolella rakennettuja julkisia rakennuksia, asuinraken-
nuksia sekä vanhojen kantatilojen päärakennuksia. 1860-luvulla 
valmistunut Karjalohjan kirkko sijaitsee Pukkilanharjun satu-
lakohdassa ja näkyy sekä Karjalohjanselälle että Puujärvelle. 
Lohjanjärven rannassa sijaitsevat Karjalohjan vanha pappila ja 
Kourijoen tilakeskus. Tarkastelualueen toinen valtakunnallises-
ti merkittäviä rakennettu kulttuuriympäristö on Nummijärven 
kylä- ja kulttuurimaisema lähellä Lohjan ja Salon rajaa.

Kuva 23. Karjalohjan nykyinen kirjasto on Kirkonseudun 
vuonna 1875 valmistunut koulurakennus (Kallio 2005, 
148).
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Kuva 24. Vilniemi ja lähiseutu esitettynä Senaatin kartas-
tossa, joka perustuu vuonna 1871 tehtyyn mittaukseen. 
Vilniemen pohjoispuolella on Härjänvatsan kylä. 
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Muut Karjalohjan maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaik-
si määritellyt kulttuuriympäristöt sijaitsevat kauempana Vil-
niemestä. Lohjanjärven rannalla Vilniemestä lounaaseen on 
Tammiston Tallaan kulttuurimaisema (kohde nro 114), jonka 
keskeisimpiä arvoja ovat avoimina säilyneet peltonäkymät ja 
Tammiston tilan 1900-luvun alussa perustettu vanha arbore-
tum. Arboretum on päässyt rappeutumaan, mutta sen parhaim-
millaan parin tuhannen kasvilajin valikoimasta on jäljellä vielä 
lukuisia Suomen oloissa viihtyviä lajeja. 

Karstusta Lohjanjärven koillispäästä luoteeseen levittäytyy 
Sammatin kulttuurimaisema (kohde nro 153), joka on Kars-
tusta Sammatin kirkonkylän kautta pohjoiseen Haarjärvelle 
pienten järvien lomassa jatkuva maisemakokonaisuus. Sen kes-
keisiä osia ovat perinteisen rakenteensa säilyttänyt Sammatin 
kirkonkylä ja sen vanhat rakennukset sekä Haarjärven alueen 
kumpuileva kylämaisema viljelyksineen, vanhoine kyläteineen 
ja Elias Lönnrotin vaiheisiin liittyvine monine rakennuksineen. 
Lohjanjärven rannalla maisemaa hallitsee Linnanmäen muinais-
linna, joka muodostaa 1700-luvulta nykypäivään rakennettujen 
tilakokonaisuuksien ja pihapiirien sekä niihin liittyvien viljely-
maisemien kanssa mielenkiintoisen kulttuurimaiseman. Kars-
tunlahden etelärannalla on vanhojen kulttuurisukujen huviloita 
1900-luvun alkupuolelta.

Lähiseudulla sijaitsevat myös 1800-luvun ruukkiyhdyskunta Kär-
kelän ruukkialue ja kulttuurimaisema (kohde nro 112), nauha-
mainen 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun rakennuskulttuuria 
edustava Nummijärven kulttuurimaisema (kohde nro 113) sekä 
Uudenmaan ja koko Suomen mittakaavassa harvinainen sisäve-
sien tiheään asuttu alue Lohjansaaristo (kohde nro 157).

Mainitsemisen arvoinen on myös Sammatissa sijaitseva, valta-
kunnallisesti merkittäviä rakennettu kulttuuriympäristö Elias 
Lönnrotin Sammatti, joka jää tarkastelualueen rajauksen ul-
kopuolelle. Se sisältää kolme Lönnrotin eri aikaista kotitaloa 
ympäristöineen: Valkjärven maisemassa sijaitseva lapsuuden-
koti Paikkarin torppa, vanhuudenkoti Lammin talo Haarjärven 
kylässä ja Nikun talo, jossa Lönnrot asui vuosina 1862-1876. 
RKY-kokonaisuuteen kuuluu lisäksi Lönnrotin elämänvaihei-
siin liittynyt Sammatin kirkonkylän puukirkko, jonka kirkkotar-
haan hänet on myös haudattu. (RKY 2009.)

Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat 
kulttuuriympäristöt 
Suunnittelualueen Karjalohjanselälle työntyvä niemi on maa-
kunnallisesti ja seudullisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen 
ympäröimä. Kohteet on kartoitettu Uudenmaan liiton 2012 te-
kemässä Uudenmaan kultturiympäristöselvityksessä.

Karjalohjan kirkonkylän, Lohjantaipaleen ja Härjänvatsan 
suunnista suunnittelualueen läheisyyteen ulottuu Kirkonkylän 
– Lohjantaipaleen kulttuurimaisema (kohde nro 111), joka on 
II Salpausselän yhteyteen muodostunut, hyvin säilynyt raitti-
mainen kirkonkylä ympäröivine viljelymaisemineen. Koko-
naisuuteen kuuluu Karjalohjan kirkonkylän kulttuurimaisema 
(RKY-kohde, ks. yllä), Särkijärven ja Immolan kylät sekä Här-
jänvatsa. Särkijärven ja Immolan kylät ovat säilyneet maisemal-
taan yhtenäisinä ja niiden pellot sekä hyvin säilyneet rakennuk-
set vuorottelevat kumpuilevassa järvimaisemassa. Vilniemen 
koillispuolella olevassa Härjänvatsan kylässä on vanhojen maa-
tilojen ja niiden 1800-luvulta peräisin olevien päärakennusten 
rinnalla 1900-luvun alun kesähuviloita ja mökkejä.

Kuva 25. Suunnittelualueen lähellä Sammatissa on Paik-
karin torppa, Elias Lönnrotin lapsuudenkoti.
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Kuva 26. Lohjan maankäytön rakenne 2013-2037. 

Kuva 27. Härjänvatsan lainvoimainen osayleiskaava.
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Kuva 28. Maanomistustilanne Vilniemen lähiympäristössä. Loh-
jan kaupungin omistamat kiinteistöt on merkitty karttaan vihre-
ällä rajauksella. Muut alueet ovat yksityisomistuksessa. Lohjan 
karttapalvelu.

2.2 KAAVA-, SUUNNITTELU- JA MAANOMISTUSTILANNE

Maankäytön rakenne 2013-2037
Lohjan kaupunki on laatinut koko kaupungin alueelta raken-
nemallin (2014), joka kuvaa Lohjan maankäytön tavoitetilaa 
ja kehitystä vuosina 2013-2037. Rakennemalli on Lohjan kau-
pungin ympäristötoimen kaavoitus-tulosalueella laadittu hyvin 
yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka tukee Lohjan 
kasvustrategiaan liitettyjä maankäytön painotuksia ja tavoitteita. 
Rakennemalli perustuu maankäytön vyöhykkeisiin, joista kul-
lekin on esitetty suositeltava maankäyttö, suunnittelun reuna-
ehtoja, ohjauskeinot ja alueen kehityksestä kertovia mittareita.

Suunnittelualue kuuluu rakennemallissa “Sininen Lohja” -vyö-
hykkeeseen, joka on määritelty omaleimaiseksi, luonnon- ja kult-
tuuriympäristöltään arvokkaaksi vapaa-ajan alueeksi. Tähän vyö-
hykkeeseen on luokiteltu koko Lohjanjärvi saaristoineen. Alueen 
asukasmäärän kasvu on osoitettu suuntautumaan ns. sinisten kyli-
en alueille, joita ovat Karstu ja Lohjansaari. Rakennemallin mukaan 
alueelle suositeltavaa maankäyttöä ovat virkistys- ja retkeilyalueet ja 
palvelut, hallittu vapaa-ajan asuminen ja sen palvelut, maaseutuasu-
minen, väljä omatoiminen maaseutuasuminen sinisissä kylissä, lo-
makylät, matkailupalvelut, luontoalueet, luontopolut, uimarannat, 
vesiliikenteen rantautumispaikat ja leirintäalueet. Suunnittelun reu-
naehtoja ovat keskustan ja alakeskusten palvelujen saavutettavuus, 
liikkuvat palvelut, monimuotoisen ja arvokkaan luonnon säilyttä-
minen, alueen ympäristön omaleimaisuuden ja kulttuuriympäris-
tön säilyttäminen, kevyen liikenteen yhteys Lohjanjärven ympäri, 
vesiliikenne ja vapaa-ajan asumisen kestävyys.

Vilniemi sijaitsee kolmen maankäytön vyöhykkeen yhtymäkohdas-
sa: itse alue on sinisen Lohjan vyöhykettä, mutta sen länsipuolella 
vyöhyke vaihtuu välittömästi palvelutaajaman läheiseksi maaseu-
duksi, kun taas pohjoispuolen alueet ovat osa maaseutulohjaa. Sekä 
Härjänvatsan kyläalue että Karjalohjan taajama ovat merkittäviä 
kulttuuri- ja/tai luonnonmaiseman muodostamia kokonaisuuksia.

Suunnittelualueen luoteispuolella oleva Seututie 104 on kunta-
rakenteen kannalta merkittävä tieyhteys. Suunnittelualueen edit-
se on merkitty mahdollinen Lohjanjärven ympäristön keskus-
taa, nauhataajaman alakeskuksia, palvelutaajamia, sinisiä kyliä ja 
matkailukohteita yhdistävä vesireitti.

Osayleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa Härjänvatsan oikeusvaikut-
teinen osayleiskaava vuodelta 2005. Vilniemi on merkitty lo-
ma-asuntoalueeksi (RA). Rakennuspaikan rakennusoikeus 
määräytyy tehokkuudella 0,05 mukaanlukien talousrakennukset 
ollen kuitenkin enintään 250 k-m2. Tontilla on nykyinen sau-
narakennus ja lisäksi sinne on osoitettu ohjeellinen sijoitus-
paikka uudelle asuin- tai lomarakennukselle. Tontin koillisosan 
ranta-alueella on merkintä MY-1, maa- ja metsätalousvaltainen 
alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Kaavamerkinnän mu-
kaan maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen 
tai muu näihin verrattava toimenpide on tällä alueella kielletty 
ilman MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa. Loppu tontista 
on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Tontille johtava ajotie 
on kaavassa merkitty yhdystieksi.

Kaava-alueen rannat kuuluvat rannan mitoitusvyöhykkeeseen 
(rv). Merkinnän mukaan alueelle ei saa rakentaa niin, että vai-
keutetaan yleiskaavan toteuttamista (MRL 43 §). Alueen ra-
kennusoikeus on siirretty RA-, RM-1, RM-2, AP ja LV-alueille. 
Olemassa olevaa venevajaa saa tarpeen mukaan korjata, mutta 
uuden rakentamista ei sallita. Suunnittelualue on myös ranta-
vyöhykettä, jolla loma-asunto voidaan sallia rakennettavaksi tai 
muutettavaksi ympärivuotiseen asumiseen edellyttäen, että ylei-
sissä määräyksissä mainitut ehdot täyttyvät (RA/AO).

Rantakaava
Suunnittelualueelle ei ole laadittu rantakaavaa. Loppuseminaa-
rissa 5.4.2018 esitettiin, että rantakaava laaditaan tarvittaessa 
toteutettavan ateljeesuunnitelman valinnan jälkeen.

Maanomistus
Suunnittelualue ympäristöineen on yksityisomistuksessa. Loh-
jan kaupungin omistamia maita on Härjänvatsan kylän pohjois-
puolella.
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Kuva 29. Suunnittelualueen nykytila ilmakuvassa vuo-
delta 2016.
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Tasainen (0-5%)

Loiva (5-10%)

Viettävä (10-20%)

Jyrkkä (yli 20%)

Kuva 31. Rinnekaltevuus 1:3000.

Kuva 30. Topografia 1:3000.

2.3 TONTIN NYKYTILA

Tontin nykytilaa on kartoitettu loppukesästä 2017 alkutalveen 
2018 ajoittuneilla maastokäynneillä, joita on tehty yhteensä kol-
me kappaletta. Saunan ja huvilan raunion väliseltä alueelta on 
tehty mittaus syksyllä 2017 (mittausalueen rajaus on merkitty 
karttaan X) ja mittausta on hyödynnetty tontin nykytilan kartoi-
tuksessa. Puiden paikat on arvioitu silmämääräisesti keskittyen 
rakennusten, huvilan raunion ja tien läheisyyteen. Metsäalueilta 
ei ole kartoitettu kaikkia puita, vaan esiin on nostettu iäkkäitä, 
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita tai muuten 
näyttäviä puuyksilöitä. Tontin nykyiset rakenteet, kalusteet ja 
varusteet on merkitty kartalle, mitatun alueen ulkopuolella ra-
kenteiden paikat on arvioitu silmämääräisesti.

Kallioperä ja maaperä
Karjalohjanselän luoteisrannan kallioperä, myös suunnitte-
lualue, on graniittia (mikrokliinigraniitti) (GTK 2015). Koko 
tontti on kalliomaata (GTK 2010). Tarkempien maaperätieto-
jen saamiseksi tulisi tontilla teettää maaperätutkimukset ennen 
rakentamisen aloittamista.

Topografia
Suunnittelualueen topografia on vaihteleva, mutta suurin osa 
alueesta viettää kohti rantaa. Viettokaltevuus vaihtelee loivasta 
rinteestä lähes pystysuoriin jyrkänteisiin. Loivia, lähes tasaisia 
alueita on tontin sisääntulon läheisyydessä ja saunan länsipuo-
lella. Tontin korkein kohta on hieman yli 46,0 metriä meren-
pinnasta ja sijaitsee suunnittelualueen rajalla Vilniementien 
koillispuolella. Korkeusero tontin korkeimman kohdan ja Loh-
janjärven pinnan välillä on noin 14 metriä.

Vesiolosuhteet
Suunnittelualue on pääosin viettävää kalliomaata, ja tontin hu-
levedet imeytyvät maaperään ja valuvat järveen nopeasti. Ton-
tin pohjoisosan hakkuuaukealla on paikoin kosteampia kohtia, 
missä vesi jää seisomaan kuoppiin, samoin vetisiä kohtia on 

myös rantavyöhykkeen alavimmilla osuuksilla. Tontti ei ole 
pohjavesialuetta. Lähin pohjavesialue on tontista pohjoiseen 
Toisen Salpausselän suuntaisesti Lohjantaipaleelta Härjänvat-
saan ulottuvalla alueella. (SYKE 2017).

Ilmasto
Tontti suuntautuu suotuisaan ilmansuuntaan ja sen rinteet viet-
tävät itään, kaakkoon ja etelään. Rannassa on suojaisia lahtia ja 
pieniä reheviä lehtolaikkuja, toisaalta rannassa on myös tuulisia 
niemenkärkiä ja karuja kalliorantoja. Karjalohjan alueen sade-
määrät ovat maan suurimmat. Keskimääräinen tuulen suunta 
vuoden aikana on idän ja etelän välillä. Harvemmin tuulee poh-
joisen suunnasta, ja läntinen tuulen suunta on ollut vallitseva 
vain viitenä kuukautena kymmenen tarkasteluvuoden aikana. 
Etelä- ja lounaissuuntaiset tuulet voimistuvat puhaltaessaan 
Karjalohjanselän poikki. (Ilmatieteen laitos 2017.)

Kasvillisuus
Suurin osa suunnittelualueesta on kasvupaikkatyypiltään tuoret-
ta kangasta. Seassa on lehtomaista kangasta ja yksittäisiä leh-
tolaikkuja. Rannan läheisyydessä on yksittäisissä kohdissa kui-
vahkoa kangasta sekä kalliomaata ja hietikkoa. Tontti sijaitsee 
kasvuvyöhykkeellä 1B, joka on Manner-Suomen suotuisin.

Vilniemessä on monen ikäistä puustoa iäkkäistä yksittäismän-
nyistä avohakkuualueen nuoreen taimikkoon. Vanhin puusto 
painottuu ranta-alueille, jossa on komeita yksittäismäntyjä sekä 
järeitä tervaleppiä. Vanhimmat männyt ovat yli satavuotiaita, 
arviolta 110-vuotiaita puita on Kakkaraniemen eteläosassa. 
Kauempana rantaviivasta metsiköiden puusto on nuorempaa, 
keskimäärin 50–70-vuotiasta. Rakennusten ympärillä ja tontille 
johtavan tien varressa on nuorempaa, paikoin alle kymmenen 
vuotta vanhaa puustoa ja vesakkoa (Metla 2013).
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Lämmin rinne

Kylmä rinne

Vallitseva tuulen-
suunta

Tuulinen paikka

Suojaisa lahti

Aallokkoranta

Kuva 32. Pienilmasto ja suunnittelualueen tuulen suhteel-
liset osuudet eri suunnista.

Kuva 33. Tilallisuus ja näkymät.

Vilniemen metsiä ei uskalleta kutsua luonnontilaiseksi edes van-
himman puuston osalta, sillä niemi on historiallisissa kartoissa 
merkitty kaskimaaksi ja sieltä on myyty metsää todennäköisesti 
useampaan kertaan tontin lohkomisen jälkeen niin Aspan kuin 
Suomen Kuvataidejärjestöen liiton toimesta (Halén & Tukki-
nen 1984, 388; SKjL 2017-2018).

Rantatyypit
Suunnittelualueella on rantaviivaa noin 670 metriä. Ranta on 
hyvin vaihtelevaa avoimuudeltaan, kasvillisuudeltaan ja maape-
rältään. Rantaviivan polveilu muodostaa niemiä ja lahtia. Vilnie-
messä on loivia avokalliorantoja, jyrkkää kalliorantaa tontin koil-
lisosassa, hiekkarantoja ja metsäisiä rantoja. Rantojen kasvillisuus 
vaihtelee kuivasta kankaasta ja kalliomaasta lehtomaiseen. Järven 
pohja syvenee loivasti kaikkialla paitsi koillisosan kallioiden koh-
dalla, jossa ranta syvenee lyhyellä matkalla kuusi metriä.

Tilallisuus ja näkymät
Suunnittelualue on Lohjanjärvelle ulkoneva niemi, josta on 
hienoja näkymiä Karjalohjanselälle sekä ympäröiviin saariin ja 
niemiin. Erityisesti kallioisista niemenkärjistä avautuu laajoja 
näkymiä ympäristöön. Tontille saavuttaessa järvi ei näy tiheän 
kuusivaltaisen sekametsän peittäessa näkymän. Vedenpinta pil-
kistää paikoin puuston lomasta, mutta järvinäkymä aukeaa vasta 
vanhan huvilan paikalta, josta järven rantaan saakka on lähes 
avoin vyöhyke. Saunarakennuksen ikkunasta ja terassilta on hie-
not, puiden kehystämät järvinäkymät.

Ranta on monin paikoin puustoista ja tiheän risukkoista, kesä-
aikaan järvelle ei ole näkymiä vaikka olisi aivan rannassa. Naa-
puritalolle on avoin näkymä saunarakennuksen itäpuolella. Puita 
on kaadettu rakennusten välistä. Länsipuolen naapuri jää piiloon 
metsän taakse. Tontille saavuttaessa on pitkä näkymä avohak-
kuualueelle, mikä vähentää metsäistä ”erämaan”-vaikutelmaa. 

Kohokohtia ovat vanhat puut, niemenkärjistä avautuvat näkymät 
ja suojaisat hiekkapohjaiset poukamat. Taideteoksia/veistoksia 
on sijoitettu tontin eri puolille. Teokset merkitsevät paikan ja saa-
vat pysähtymään esimerkiksi vaikuttavan järvinäkymän äärelle. 
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Nykyinen käyttö
Tontilla on vuonna 1994 rakennettu työtupa, “Aspan ateljee”, 
jota vuokrataan SKjL:n jäsentaiteilijoille ja myös muille taitei-
lijoille työskentelyyn ja lomailuun. Mökki koostuu tuvasta, jos-
sa on keittiö, takkahuone ja makuuparvi sekä saunasta, johon 
on erillinen sisäänkäynti järvelle avautuvalta kapealta terassilta. 
Työtupa on käytössä keväästä syksyyn. Syksyllä 2017 viimeinen 
vuokralainen lähti Vilniemestä 15.10. ja työtupa laitettiin talvi-
teloille lokakuun lopussa. 

Vilniemessä taiteilijat voivat työskennellä tuvassa ja ympäröi-
vässä luonnossa. Tuvan koko ja samassa tilassa olevat ruuan-
laitto- ja nukkumistoiminnot rajoittavat tilan käyttöä työskente-
lyyn. SKjL:ta saatujen tietojen mukaan työskentely Vilniemessä 
on ollut usein teosten luonnostelua ja inspiraation etsimistä, ja 
itse teokset valmistuvat muualla kuin Vilniemessä. Toisaalta Vil-
niemessä on syntynyt myös valmiita teoksia, joista osassa ympä-
röivä luonto on ollut oleellisessa roolissa työn valmistumisessa.

Yksittäisten taiteilijoiden työskentelyn lisäksi Vilniemessä on 
järjestetty Aspan veistopäivät -nimistä tapahtumaa, jossa taitei-
lijat Suomesta ja ulkomailta toteuttavat yhteistyössä veistoksia, 
jotka tapahtuman yhteydessä sijoitetaan tontille.

Työskentelyn lisäksi lomailu ja rentoutuminen ovat oleellinen osa 
Vilniemen tarjoamaa kokemusta. Saunominen, uiminen ja pienet 
retket lähimaastoon ovat käyttäjien suosituimpia aktiviteetteja. 
Työtuvan ja järven välissä on grillipaikka. Lisäksi tontin koillis-
osan kallioilta löytyi epävirallinen nuotiopaikka. Rannassa on 
vapaasti vuokralaisten käytössä oleva soutuvene. Työtuvan pää-
dyssä on pieni kukkapenkki, jota kesällä 2017 oli käytetty yrttien 
viljelyyn.

Vuokralaisten kerrotaan myös arvostavan mahdollisuutta osal-
listua tontin ylläpitoon ja pienten arkiaskareiden hoitamiseen 
Vilniemessä oleskellessaan. Saunan lämmitys ja polttopuiden 
tekeminen ovat olleet vuokralaisten hoidettavana.

Kuva 34. Vilniemessä syysviikon aikana tapahtunutta. 
Ote Aspan ateljeen vieraskirjasta syksyltä 2013.
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Tähän mieluummin ilmakuva
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Mitatun alueen 
raja

Kuva 35. Suunnittelualue on jaettu kymmeneen osa-aluee-
seen. Osaan alueesta on tehty mittaus, jonka rajaus on 
merkitty kuvaan.

Tontin nykytila osa-alueittain

Alueen nykytilan kartoituksen perusteella suunnittelualue on 
jaettu kymmeneen osa-alueeseen. Suunnittelun lähtökohdat 
-luvun lopussa on kuvattu näiden osa-alueiden nykytilaa sekä 
ominaispiirteitä, arvoja ja mahdollisia ongelmia.



39

Kuva 36. Vanhan huvilan kivijalka on peittymässä kasvillisuu-
teen. Osa-alue 1 rajautuu tummaan kuusikkoon.

Kuva 37. Osa-alueen 2 avoin näkymä järven suunnasta kohti 
vanhaa ateljeen paikkaa. ”Aspan mänty” on näkymän kiintopiste.

Kuva 38. Näkymä osa-alueen 2 keskiosasta kohti Lohjanjärveä 
on osittain puuston peittämä. Etualalla komealupiinikasvustoa.

1. Vanhan huvilan ympäristö

Nykytila

Osa-alue 1 on avoin, lähes puuton alue, jonka hallitseva ele-
mentti on alkuperäisen Wettenhovi-Aspan huvilan kivijalka. 
Alueen itä- ja eteläreunaa rajaa sorapäällysteinen Vilniementie. 
Raunion vieressä on pysäköintipaikka kahdelle autolle.

Osa-alueen kasvillisuus on pääasiassa paikalle levinnyttä pio-
neerikasvillisuutta. Huvilan kivijalan ympäristössä ja sen pääl-
lä kasvaa heinikkoa, maitohorsmaa ja lupiinia. Lisäksi paikalla 
kasvaa vadelmaa sekä nuorta koivu-, tuomi- ja pajuvesakkoa. 
Osa-alueen pohjoisosa on rehevän saniaiskasvuston peittämä. 
Vanhan kivijalan pohjoiskulmalla kasvaa terttuselja. Osa-alueen 
katseenvangitsija on avoimen alueen reunassa kasvava komea 
mänty, joka näkyy osa-alueelta järvelle saakka. Mänty on vuo-
sien saatossa saanut kutsumanimen “Aspan mänty”. Osa-alueen 
muuta puustoa ovat nuorehko vaahtera pysäköintipaikan poh-
joispuolella sekä osa-alueen länsireunassa kasvavat kuuset. 

Ominaispiirteet, arvot ja ongelmat

Osa-alue 1 on lähes yhdeksän metriä rantaviivaa korkeammal-
la oleva kohta, josta aukeaa hieno näkymä järvenselälle. Se on 
alkuperäinen Wettenhovi-Aspan huvilan paikka. Säilynyt huvi-
lan kivijalka on mielenkiintoinen kulttuurihistoriallinen rakenne 
ja kiinnostava tontin historiasta kertova kerrostuma (Tiitinen 
2017, Saukkoniemi 2017). “Aspan mänty” on komea katseen-
vangitsija.

Nykyisellään osa-alue on hoitamattoman oloinen. Huvilan ki-
vijalan päälle kasvaneet nuoret lehtipuut peittävät raunion ja 
puiden juuristo saattaa jatkossa hajottaa kivijalkaa. Osa-alueella 
oleva pysäköintipaikka lisää joutomaan omaista vaikutelmaa.

2. Vanhan huvilan paikalta rantaan laskeva 
rinne

Nykytila

Osa-alue 2 on vanhan Wettenhovi-Aspan huvilan paikalta Loh-
janjärven rantaan viettävä rinne, joka rajautuu pohjoisessa ja 
lännessä Vilniementiehen, idässä osa-alueiden 8 ja 9 metsään ja 
etelässä Lohjanjärveen. Lounaassa osa-alue rajautuu noin met-

rin korkuiseen kalliojyrkänteeseen. Alue on itäreunastaan avoin 
ja sen länsireunassa on pieni metsikkö. Rantaviiva on alueen 
kohdalla polveileva ja kivikkoinen. Alueen lounaiskulmassa on 
etelään työntyvä niemi. Rinteessä ja rannassa on avokalliopaljas-
tumia. Suurimman avokallioalueen päällä sekä niemen juuressa 
on puiset taideteokset. Osa-alueella on vanhoja, mahdollisesti 
Wettenhovi-Aspan aikaisista kivipengerryksiä, jotka ovat to-
dennäköisesti jäänteitä huvilaan liittyneen puutarhan rakenne-
tuista osista (Halén & Tukkinen 1984, 355).

Osa-alueella on muusta tontista poiketen vanhaa puutarhakasvil-
lisuutta. Alueen pohjoisosassa tien reunassa on iäkäs omenapuu 
(Malus) ja syreenipensaat. Omenapuita on myös kalliojyrkän-
teen ja rinteen avokallioalueen reunoissa. Avoimessa rinteessä 
on kriikunapuita (Prunus domestica subsp.) ja niiden juurivesak-
koa sekä jokin toinen Prunus-suvun puu, mahdollisesti kirsikka, 
joka jäi työtä tekiessä tunnistamatta. Avoimen alueen reunassa 
kasvaa ruusupensaita (Rosa) ja villiintynyttä rusopajuangervoa 
(Spiraea x billiardii). Osa-alueen länsireunassa olevassa metsikös-
sä kasvaa kuusta ja muutamia mäntyjä. Rannan läheisyydessä 
on harvempaa puustoa: haapaa, koivuja ja yksittäisiä havupuita. 
Kallioisella niemenkärjellä kasvaa mäntyjä. Alueen avoimessa 
osassa kasvaa heinikkoa ja komealupiinia (Lupinus polyphyllus). 
Kalliojyrkänteen päällä kasvaa kallioimarretta. 

Ominaispiirteet, arvot ja ongelmat

Osa-alueella on merkkejä paikalla sijainneesta puutarhasta. 
Vähäisen dokumentoinnin vuoksi kasvillisuutta ja rakenteita 
on vaikeaa ajoittaa, mutta osa niistä saattaa olla peräisin Wet-
tenhovi-Aspan ajalta. Osa-alueen läpi avautuu näkymä järvelle 
osa-alueelta 1. Avokalliot ja luonnonranta sekä hyväkuntoiset 
puut ovat säilyttämisen arvoisia. 

Rannan puusto kasvaa tiheässä ja vaatisi harvennusta. Osa kas-
villisuudesta on levinnyt hallitsemattomasti ja rantavyöhyke on 
vaarassa muuttua tiheiköksi. Haapa, kriikuna ja rusopajuanger-
vo ovat levinneet juurivesoista melko laajalle alueelle. Avoimes-
sa rinteessä leviävä lupiini on haitallinen vieraslaji.
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Kuva 39. 1990-luvulla rakennettu saunatupa ja rantapuustoa 
osa-alueella 3.

Kuva 40. Sorapäällysteinen tie ja punaiset ulkorakennukset 
osa-alueella 3. Kuuset muodostavat ”pylväikön” tien molemmin 
puolin.

Kuva 41. Osa-alueen 4 puustoa. Kuvassa oikealla yksi alueen 
pähkinäpensaista.

3. Saunatuvan ja piharakennusten ympäristö

Nykytila

Osa-alueelle 3 keskittyvät kaikki tontilla olevat nykyiset ra-
kennukset, joita ovat vuonna 1994 rakennettu sauna-/ateljee-
mökki (nk. “Aspan ateljee”) ja niin ikään uudehkot puucee ja 
puuvaja. Sorapintainen Wettenhovi-Aspan tie johtaa viettävää 
rinnettä alas saunalle kuvion itäreunassa. Saunan ja rannan vä-
lissä maasto laskeutuu jyrkästi kohti rantaa. Rannassa on gril-
lauspaikka. Saunan kaakkoispuolella on rantaan saakka ulottuva 
avokalliokumpare, johon on rakennettu betoniset porrasaskel-
mat. Rantakallion länsipuolella on hiekkarantaa, josta nykyään 
mennään uimaan ja jossa säilytetään Vilniemen soutuvenettä. 
Osa-alueella on kaksi kaivoa. Vanhempi kaivo sijaitsee metsässä 
osa-alueen pohjoisosassa ja uudempi saunan kulmalla. Saunan 
pohjoispuolella on sähköpylväs.

Osa-alueen pohjoisosassa on kuusivaltaista metsikköä. Rannan 
puolella on yksittäispuina mäntyjä, koivuja ja tervaleppiä. Kuu-
simetsikön pohjakerroksessa on sammalta ja kenttäkerroksessa 
heiniä ja nuorta pihlajavesakkoa. Ulkorakennusten ympäriltä 
metsänpohja on osittain kulunutta. Rannassa kasvillisuus on 
karumpaa ja koostuu niitty- ja kallioympäristön lajeista. Saunan 
itäpuolella on rehevämpi kohta, kasvaa vadelmaa ja maitohors-
maa. Saunan seinustalla on kapea kukkapenkki, jossa syksyn 
maastokäynnin aikaan kasvoi yrttejä. 

Ominaispiirteet, arvot ja ongelmat

Osa-alue muistuttaa tavallista kesämökkiympäristöä melko uu-
sine rakennuksineen ja sorateineen. Saunan terassilta ja rannas-
ta aukeaa hieno järvinäkymä. Varsinkin rannan puuyksilöt ovat 
elinvoimaisia ja näyttäviä. 

Reitti suunnitellulta ateljeerakennukselta saunalle on liian jyrkkä 
täyttääkseen esteettömyyden vaatimukset. Kuusikko on karsiu-
tunut melko korkealle ja sen alla ei kasva nuoria puita. Saunan 
ympäristö vaikuttaa viimeistelemättömältä sekä rakenteiden 
että kasvillisuuden osalta. Reitti saunasta veden ääreen on vai-
keakulkuinen. 

4. Tontin länsirajan metsikkö

Nykytila

Osa-alue 4 on kuusivaltainen naapuritonttiin rajautuva metsik-
kö, jossa maasto viettää kohti rantaa. Etelässä osa-alue rajautuu 
osa-alueen 5 avoimeen alueeseen. Osa-alueen pohjoisosassa on 
vanha, jo lahonnut puucee. Osa-alueen eteläosan läpi kulkee 
naapuritontilta saunan kulmalla olevaan sähköpylvääseen me-
nevä ilmajohto. 

Kuvion puusto on kuusivaltaista, mutta seassa on myös mänty-
jä, haapaa ja yksittäisiä pihlajia. Osa-alueen keskiosassa on ryh-
mä haapoja, joista osa on varttuneita ja paksurunkoisia. Alueella 
on myös yksittäisiä pähkinäpensaita, jotka saattavat olla paikalle 
itsestään kylväytyneitä. Koko osa-alueella on luontaista metsän 
pohjakasvillisuutta. Monin paikoin pohjakasvillisuus on tosin 
hyvin niukkaa tai puuttuu lähes kokonaan, todennäköisesti ti-
heän  kuusikon varjostuksen ja happamoittavan vaikutuksen 
vuoksi. Osa-alueen eteläosassa on elinvoimainen pohja- ja 
kenttäkerros, jossa kasvaa sammalta ja mustikkaa. Etelämpänä 
osa-alueella kasvaa kieloja. Osa-alueella on kaatuneita runkoja, 
kantoja ja maassa lahoavaa risukkoa. 

Ominaispiirteet, arvot ja ongelmat

Osa-alue on tontin reunan metsäalue, joka luo Vilniemen län-
siosaan metsän tuntua ja katkaisee visuaalisen yhteyden naapu-
rimökkiin. Osa-alueella oleva lahopuusto sekä avainlajina toi-
mivat suuret haavat edistävät tontin lajiston monimuotoisuutta. 
Osa-alueella kasvavat pähkinäpensaat ovat seudulle tyypillisiä.

Paikoin metsän pohjakasvillisuus puuttuu kokonaan. Osa kas-
vukilpailun hävinneistä kuusista on karsiutunut lähes latvaan 
saakka.
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Kuva 42. Avoin, jo vesakoitua alkanut kaistale saunatuvan ja 
naapuritontin rajan välisellä osa-alueella 5. 

Kuva 43. Nuorta, tiheässä kasvavaa puustoa osa-alueen 6 met-
sikössä.

Kuva 44. Vilniementie ja avohakkuualueen reuna osa-alueella 7.

5. Rantavyöhyke tontin länsiosassa

Nykytila

Osa-alue on itä-länsisuuntainen rantavyöhyke tontin länsiosas-
sa. Osa-alue rajautuu lännessä naapuritonttiin, etelässä Lohjan-
järveen, idässä saunan ympäristöön ja pohjoisessa osa-alueen 
4 metsikköön. Osa-alueen keskiosassa on avoin alue, josta on 
kaadettu kaikki puut. Maasto on loivapiirteistä lukuun ottamat-
ta rantavyöhykettä, jossa on aaltojen kuluttama pengerrys. Ran-
nassa on kapea vyöhyke hiekkaa. Aivan alueen länsireunassa on 
vanha käytöstä poistettu pumppuhuone.

Osa-alueella kasvaa rannassa komeita, iäkkäitä tervaleppiä sekä 
mäntyjä ja koivuja. Aivan tontin rajalle on jätetty kapea puusto-
vyöhyke, jossa kasvaa koivuja, mäntyjä ja tervaleppiä. Avoimella 
alueella on kenttäkerroksessa heiniä, leskenlehteä ja maitohors-
maa sekä pensaskerroksessa lehtipuuvesakkoa. 

Ominaispiirteet, arvot ja ongelmat

Osa-alueella on yli 60 metriä rantaviivaa. Rannassa olevien iäk-
käiden tervaleppien muodostama ryhmä on yksi tontin kas-
villisuuden kohokohdista - vastaavia tervaleppiä kasvaa muun 
muassa läheisellä Tammistonrannan luonnonsuojelualueella.

6. Sisääntuloalueen metsikkö

Nykytila

Osa-alue on tontin rajalla kahden tien kulmaukseen jäävä ti-
heäkasvuinen metsikkö, joka rajautuu eteläreunastaan vanhan 
huvilan ympäristöön (osa-alue 1). Osa-alueen luoteisreunassa 
oleva tie johtaa naapuritontille, mutta kulkee rasitetienä suun-
nittelualueella. Osa-alueella on Aspan veistopäivillä tehty tai-
deteos. Alueen eteläosassa on vanhan ateljeen purkutyömaasta 
jäänyttä jätettä, muun muassa ikkunalaseja. 

Osa-alueella on tiheäkasvuista sekametsää, jossa kasvaa koivua, 
mäntyä, kuusta ja pihlajaa. Metsikön puut ovat melko nuoria, 
täysikasvuisia puita ovat ainoastaan muutamat yksittäiset koivut 
ja männyt. Osa-alueen eteläosassa on nuorta pajuvesakkoa, jon-
ka seassa on joitakin vanhempia raitoja. Koko osa-alueella on 
rehevä kenttä- ja pensaskerros, joissa kasvaa mm. mustikkaa, 
heiniä, sananjalkaa ja saniaisia sekä lehtipuuvesakkoa. 

Ominaispiirteet, arvot ja ongelmat

Osa-alue on tonttia pohjoisen suunnasta suojaava nuori met-
sikkö. Vanhat raidat edistävät avainlajina luonnon monimuo-
toisuutta

7. Avohakkuualue

Nykytila

Osa-alue on tontin pohjoisosassa oleva laaja avoin alue, johon 
on hiljattain tehty avohakkuu. Osa-alue rajautuu pohjoisessa 
naapuritonttiin, lännessä Vilniementiehen ja etelässä sekä idäs-
sä osa-alueen 8 rinnemetsään. Maasto viettää loivasti kaakkoon 
lukuun ottamatta osa-alueen koillisreunaa, jossa maasto viettää 
jyrkemmin koillisen suuntaan. 

Avohakkuussa on jätetty pystyyn muutamia yksittäisiä puita, 
koivuja, haapoja, kuusia ja pihlajia. Aukean eteläreunalla kasvaa 
muutama pähkinäpensas. Kenttäkerroksen kasvillisuutta ovat 
mustikka, heinät sekä kosteilla paikoilla vihvilä (Juncus). Pen-
saskerroksessa nuorta lehtipuuvesakkoa (koivuja, pihlajaa) sekä 
kuusen ja männyn taimia. Alueelle on istutettu koivuntaimia 
avohakkuun jälkeen (SKjL 2017-2018).

Ominaispiirteet, arvot ja ongelmat

Osa-alue on hiljattain voimakkaasti muokattu entinen metsä-
alue, jonka läpi on avoin näkymä naapurimökin pihaan. Sen 
kenttä- ja pensaskerroksen kasvillisuus on rehevää.

Osa-alue on merkittävä tontin ensivaikutelman kannalta ja tuo 
nykyisellään mieleen vain avohakkuun. Korjaamaton hakkuujä-
te tekee osa-alueella kulkemisen paikoin vaikeaksi.
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Kuva 45. Rinnemetsän kenttäkerros on erittäin elinvoimainen 
rannan läheisyydessä ja metsän aukkokohdissa.

Kuva 46. Rantakalliot ja eri-ikäisiä mäntyjä osa-alueella 9. Män-
tyjen ikä vaihtelee ikivanhoista keloista nuoriin taimiin.

Kuva 47. Kakkaraisniemen järeitä koivuja. Nykyinen polku joh-
taa niemen kärjessä olevalle kalliolle. 

8. Yhtenäinen rinnemetsä

Nykytila

Osa-alue 8 on yhtenäinen kuusivaltainen metsä paikoin jyrkästi 
rantaan viettävässä rinteessä. Se rajautuu pohjoisessa osa-alueen 
7 avohakkuualueeseen sekä naapuritonttiin, idässä ja etelässä 
osa-alueen 9 rantavyöhykkeeseen ja lännessä Vilniementiehen 
ja osa-alueen 2 avoimeen rinteeseen. Alue on rakentamaton 
lukuun ottamatta vanhaa maakellaria osa-alueen eteläosassa. 
Osa-alueella on metsäpolkuja. 

Osa-alueen puusto on vanhaa ja kuusivaltaista. Joukossa on joita-
kin todella hienoja puuyksilöitä. Rinteen yläosissa kasvillisuus on 
tuoretta lehtoa, jonka lajistona on luontokartoituksessa havaittu 
muun muassa jänönsalaatti (Mycelis muralis), sinivuokko (Hepatica 
nobilis), taikinamarja (Ribes alpinum) ja lehtokuusama (Lonicera xy-
losteum). Osa-alueella on runsaasti kookasta lahopuuta.

Ominaispiirteet, arvot ja ongelmat

Osa-alue on yhtenäinen metsäalue, jossa voimakas metsän tun-
tu. Metsä on Vilniemessä aikaa viettävien kuvataiteilijoiden ja 
heidän perheidensä suosima retki-, marjastus- ja sienestyspaik-
ka. Metsä tarjoaa suojapaikkoja eläimille, ja vanha puusto toimii 
elinympäristönä uhanalaisille lajeille, mm. pikkutikalle (Siitonen 
2001, 4). Osa-alueella on jännittäviä elementtejä, kuten vanha 
maakellari, kalliojyrkänne ja kaatuneita puunrunkoja, jotka luo-
vat alueelle omanlaisensa tunnelman.

Paikoin metsä on hyvin läpinäkyvä, sillä vanhojen kuusien ok-
sisto on karsiutunut melko korkealle eikä kuusien varjostuksen 
vuoksi niiden alla ole muuta kasvillisuutta. Läpinäkyvyys hei-
kentää metsän tuntua osa-alueen pohjoisreunalla.

9. Rantametsä

Nykytila

Osa-alue 9 on monipuolinen ja polveileva rantavyöhyke, jossa on 
vaihtelevia rantatyyppejä - kalliojyrkänteitä, hiekkarantoja, avo-
kallioita ja laguunimaisia poukamia. Alue rajautuu idässä ja eteläs-
sä Lohjanjärveen ja Kakkaraisniemeen (osa-alue 10) sekä liittyy 
osa-alueen 8 rinnemetsään pohjoisessa ja lännessä. Osa-alueella 
kulkee tallautunut metsäpolku lähes koko rantaviivan mitalla.

Osa-alueella on lukuisia komeita, iäkkäitä ja ulkonäöltään mie-
lenkiintoisia yksittäispuita. Lähellä Kakkaraisniemeä on tervalep-
pävaltainen rantalehto, jonka puusto on alueen luontoselvityksen 
mukaan järeää ja luonnontilaista. Rannassa on paljon kookasta 
lahopuuta, ja osa-alueella havaittiin vuonna 2001 Uudellamaalla 
uhanalainen lakkakääpä (Ganoderma lucidus). Osa-alueen koillis-
kulman kallioilla on kuivan-/karukkokankaan kasvillisuutta. Ranta-
kallioilla kasvaa vanhoja “pöytälatvaisia” mäntyjä, mutta myös nuo-
rempia mäntyjä ja männyn taimia. Lisäksi kalliolla kasvaa katajaa. 
Kenttä- ja pensaskerroksessa on jäkälää, sammalta ja puolukkaa.

Ominaispiirteet, arvot ja ongelmat

Osa-alueella on arvokasta rantametsää, jossa on monipuolisia 
elinympäristöjä ja joka tarjoaa tontin käyttäjille ainutlaatuisia 
luontoelämyksiä. Osa-alueelta aukeaa hienoja järvinäkymiä. 

Ranta-alueen edustavat puuyksilöt ovat paikoitellen jääneet 
nuorempien puiden puristuksiin. Ranta on monin paikoin to-
della tiheäkasvuisen kasvillisuuden peitossa, eikä edes aivan 
rannasta ole näköyhteyttä järvelle.

10. Kakkaraisniemi

Nykytila

Osa-alue 10 on erikoisen muotoinen niemenkärki Lohjanjärven 
rannassa metsän keskellä. Se rajautuu kolmelta suunnalta Loh-
janjärveen ja liittyy osa-alueen 9 rantametsään. Niemen kärjessä 
on avokallioranta ja näköala järvelle. Osa-alueen länsiosan avo-
kalliolla on puinen veistos. Niemen kärkeen johtaa polku. 

Niemen kallioilla ja notkelmissa kasvaa hyvin vanhaa mänty-, koi-
vu- ja tervaleppäpuustoa. Lähellä osa-alueen 9 rajaa on komea 
mänty, joka vetää näyttävyydessään vertoja huvilan kivijalan vieres-
sä kasvavalle, osa-alueen 1 “Aspan männylle”. Niemessä on paljon 
lahopuustoa. Kallioilla on kuivan-/karukkokankaan kasvillisuutta.

Ominaispiirteet, arvot ja ongelmat

Osa-alue on maisemallisesti mielenkiintoinen niemi, jossa on arvo-
kasta ja näyttävää puustoa sekä avokalliota. Niemen sijainnin ja muo-
don ansiosta Kakkaraisniemeen syntyy veden ympäröimä rauhalli-
nen tila, josta avautuu pitkiä näkymiä eri suuntiin järven yli. Komea 
maisemamänty on piilossa nuoremman puuston puristuksissa. 
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Erittäin herkkä - Alueella tehdään 
vain varovaisia muutoksia

Herkkä - Mahdollisten alueella tehtä-
vien muutosten on oltava harkittuja 
ja alueen ominaispiirteitä tukevia

Kestää muutoksia - Alueella tehtä-
vät muutokset tukevat suunnittelun 
tavoitteita

Vaatii muutoksia - Alue muutetaan 
vastaamaan suunnittelun tavoitteita

Herkkyys

Suunnittelualueen analysoinnin yhteenvetona on laadittu neli-
portainen herkkyysluokitus, jossa on arvioitu suunnittelualueen 
eri osioiden sietokykyä muutoksille. Herkkyysluokittelussa on 
huomioitu alueiden maisema- ja luontoarvot sekä alueilla ole-
vien elementtien harvinaisuusarvo. Herkkyysluokittelu määrit-
telee suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden laatua niin, että 
muutoksia kestävillä alueille voidaan esittää voimakkaampia toi-
menpiteitä kuin herkille alueille.

Alueet, joissa on tehty lähiaikoina voimakkaita muutoksia, esi-
merkiksi puuston hakkuita, on luokiteltu muutoksia kestäviksi 
ja kohennusta vaativiksi. Näillä alueilla olisi tehtävä toimenpitei-
tä, jotta ne vastaisivat paremmin Vilniemen ympäristön toivot-
tua tasoa tulevaisuudessa. Alueet, jotka eivät nykyisellään erotu 
häiritsevästi muusta ympäristöstä, mutta joilla ei ole erityisiä 
merkittäväksi tunnistettuja arvoja, on luokiteltu muutoksia kes-
täväksi. Tähän herkkyysluokkaan kuuluvat esimerkiksi nuoret 
metsiköt. Harkittuja muutoksia kestäviksi on luokiteltu alueet, 
joilla on arvokkaita elementtejä ja ominaisuuksia ja jotka voi-
sivat kärsiä liian rajuista muutoksista. Näitä alueita kehitetään 
paikan lähtökohtia kunnioittaen. Huonosti muutoksia kestä-
viksi on luokiteltu suunnittelualueen kaikista arvokkaimmat ja 
ainutlaatuisimmat osat, joiden luonne säilyy parhaiten, kun alue 
jätetään lähes koskemattomaksi. 

Kuva 48. Herkkyys 1:3000.
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It is in vain to dream of  a wilderness distant from ourselves.

 - Henry David Thoreau, The Journal, 1837-1861
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Kolmannessa luvussa pohditaan erämaata käsitteenä. Erämaat ovat aina olleet 
arvokkaita suomalaisille, ja sana “erämaa” herättää tunteita jokaisessa. Erämaalla 
on kuitenkin vaihteleva merkitys niin eri aikakausilla kuin yksittäisten ihmisten 
mielikuvissa. Suunnittelutehtävää pohjustamaan on tutustuttu lyhyesti erämaa-
termin merkitykseen eri aikakausina Suomessa sekä termin nykyisiin määri-
telmiin. Seuraavaksi on pohdittu erämaakokemuksen ja ns. sosiaalisen erämaan 
käsitettä. Tutkimusten ja kirjallisuuden avulla on koostettu tulkinta erämaatun-
nelmaa vahvistaviasta tekijöistä.

3. ERÄMAA
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Kuva 49. Koskematonta taigametsää Yugud Van 
kansallispuistossa Komin tasavallassa. Taustalla 
Ural-vuoristo.
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3.1 TAVOITTEENA ERÄMAA-ATELJEE?

Kilpailuohjelmassa Vilniemeen rakennettava uusi ateljee on ni-
metty “erämaa-ateljeeksi”, mikä asettaa korkeita odotuksia niin 
ateljeen arkkitehtuurille kuin sen ympäristölle. Ensimmäinen 
maastokäynti suunnittelualueelle paljasti kilpailun tavoitteen 
toteuttamisen haasteellisuuden. Vilniemen sijainti Etelä-Suo-
messa, Karjalohjan taajaman läheisyys ja kivenheiton päässä 
olevat naapurimökit tekevät sen lähiympäristöstä rakennetun ja 
asutun. Alueelle johtaa ajotie ja siellä on uudehko, melko tavan-
omainen mökki sekä ulkorakennuksia. Metsää on hakattu eri 
aikoina, viimeisimpänä tontin pohjoisosaan tehty avohakkuu. 
Ihmisen vaikutus on selkeästi havaittavissa sekä tontilla että sen 
ympäristössä. Suomen kaupunkimaisimpaan ympäristöön, Hel-
singin kantakaupunkiin, on matkaa vain 85 kilometriä. ”Erä-
maa-ateljeen tulisi olla erämaassa eikä keskellä Etelä-Suomen 
suosituimpia mökkialueita”, oli suunnittelutehtävään tarttuvan 
maisema-arkkitehtiopiskelijan ensimmäinen ajatus. 

Kuitenkin jokin Vilniemessä saa uskomaan kilpailun tavoitteen 
erämaa-ateljeesta olevan mahdollista saavuttaa. Tunnelma ton-
tilla vaihtelee. Surumielinen avohakkuualue ja suorat näkymät 
naapuriin unohtuvat syvemmälle vanhaan rinnemetsään kul-
jettaessa. Rannassa avautuu laajoja näkymiä Lohjanjärven yli ja 
paikoin vastarannalla ei näy lainkaan muita mökkejä. Karkalin 
kaunis, koko Vilniemen vastakkaisen rannan kattava luonnon-
puisto on suurin osatekijä rakentamattoman ympäristön vai-
kutelman syntymisessä. Alue on ollut kaikilla maastokäynneillä 
myös erikoisen hiljainen, lieneekö syynä sen eristäytynyt sijainti 
järvelle työntyvässä niemessä. Vaihtelevat rantatyypit ja moni-
puolinen kasvillisuus saavat tontilla kuljettavan matkan tuntu-
maan todellista pidemmältä. Erämaa-ateljeen tavoittelua tukee 
myös tontin historia: onhan Vilniemen alunperin hankkinut 
itselleen taiteilija Wettenhovi-Aspa juuri erämaa-ateljeen pys-
tyttämistä varten. Suunnittelualueella koetut tunnelmat saavat 

työn tekijän toiveikkaaksi siitä, että Vilniemen uudessa ateljees-
sa taiteilija voisi saavuttaa tunteen erämaassa työskentelystä.

Syntynyt vaikutelma siitä, että erämaisuuden luominen Vilnie-
meen on mahdollista korostamalla nykyisiä maisemaelementte-
jä sekä luomalla uusia, rohkaisi valitsemaan työn näkökulmaksi 
näiden maisemaelementtien tutkimisen. Suunnittelun haasteena 
on selvittää, millaisilla ratkaisuilla voidaan vahvistaa eteläsuo-
malaisen, lähtökohdiltaan lupaavan mutta ei kuitenkaan erä-
maisen suunnittelualueen erämaatunnelmaa. Ateljeekilpailun 
nimeksi valitun “erämaa-ateljee”-sanan alkuosa – “erämaa” – 
on myös luonnollinen maisema-arkkitehtuurin tutkimuskohde, 
sillä sanan jälkimmäinen osa – “ateljee” – on monitahoisen 
pohdinnan kohteena projektin parissa työskentelevien  arkki-
tehtiopiskelijoiden töissä.
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3.2 ERÄMAA

Erämaan merkitys on vaihdellut eri aikakausina. Niin ikään suo-
malaisten suhde erämaahan on poikennut keski- ja eteläeuroop-
palaisesta erämaasuhteesta. Suomessa on säilynyt kohtalaisen 
koskemattomia alueita paljon pitempään kuin tiheästi asutussa 
Keski- ja Etelä-Euroopassa, ja suomalaiset elinkeinot ovat pit-
kään olleet riippuvaisia suoraan erämaan tarjoamista antimista.

Keskiajalla ja uuden ajan alussa “erämaa” on suomen kielessä 
tarkoittanut asutuksesta erillään olevaa pyytöaluetta. Suomen 
asutus oli keskittynyt pääasiassa maan eteläosiin ja rannikolle, ja 
asutuksen ulkopuolelle jäi laajoja luontoalueita, jossa liikkuivat 
eränkävijät metsästäen ja kalastaen. Lähes kaikki erämaa-alueet 
aivan kaukaisempia kohteita lukuun ottamatta olivat yksityiso-
mistuksessa ja ns. “erämaanautinto” oli omistajalleen tärkeä 
tulonlähde, sillä toisin kuin maanviljelyksestä, erämaasta saata-
vat tuotot olivat melko säännölliset ja vuosittaista vaihtelua oli 
vähemmän. Erämaiden omistaminen päättyi vasta myöhemmin 
alueiden asuttamiseen. (Jalkanen 1892, 24.) Vaikka erämaa tar-
josi elannon, ei erämaamaisemaa arvostettu samalla tavalla kuin 
nykyään, ja asumattomia alueita saatettiin pitää jopa pelottavina. 
Toisaalta erämaata ei ole eurooppalaisen ja kristillisen ajattelu-
tavan mukaan pidetty pahana asiana, jonka tarkoituksena on 
ollut tulla ihmisen voitettavaksi, kesytettäväksi ja muutettavaksi. 
(Hallikainen 1998, 13-16.)

Kansallisromanttinen suuntaus muutti suhtautumista villiin 
luontoon ja erämaahan 1800-luvun loppupuolella. Suomalaisen 
kansan juuria ja erämaita arvostettiin ja alkuperäisyyttä etsittiin 
niin maiseman kuin kansankuvauksen kautta. Taiteilijat alkoivat 
rakentaa ateljeitaan erämaihin, syrjemmäksi kaupungin ihmisvi-
linästä. Seurattiin kansainvälisiä, erityisesti Pariisista omaksut-
tuja virtauksia, joissa halu “palata takaisin luontoon” innosti 
erämaa-ateljeiden rakentamiseen. Oleskelu erämaassa koettiin 

merkittäväksi luomisvoiman herättäjäksi. Luonnon kaipuun li-
säksi taiteilijoiden ateljeehuvilamuotia vauhditti myös 1860-lu-
vulta alkaen vahvistunut, Ruotsista Suomeen rantautunut hu-
vilakulttuuri, jossa herrasväen oli tapana lähteä kesänviettoon 
kaupungista maalle. (Hovi-Wasastjerna 2005.)

Akseli Gallén-Kallella oli erämaa-ateljeemuodin pioneereja pys-
tyteäessään ateljeensa Ruoveden Pöytäniemeen vuonna 1985 
(Linnilä 1982, 15). Myöhemmin suosittuihin kesänviettopaik-
kohin syntyi kokonaisia taiteilijayhteisöjä, joita oli muun muassa 
Tuusulanjärven ympäristössä, Ruovedellä sekä Kirkkonummen 
Vitträskissä.

Vilniemen menneisyys linkittyy vahvasti Suomen taiteen kul-
takauden erämaa-ateljeeperinteeseen. Vilniemessä sijainneen 
huvilan suunnitteli ja rakennutti alun perin asunnokseen ja 
työtilakseen kuvataiteilija Sigurd Wettenhovi-Aspa. Hänelle jär-
jestettiin tontti Lohjanjärven komeisiin maisemiin, tavoitteena 
ilmeisesti saada levoton taiteilija asettumaan ja työskentelemään 
Suomeen maailmanmatkoiltaan. Myöhemmin Wettenhovi-As-
pa on ilmaissut kiintymyksensä Vilniemeen kaikista huvilaan 
liittyneistä vaikeuksista huolimatta. (Halén & Tukkinen 1984.)

Urbanisaation kiihtyessä ja ihmisvaikutuksen muovaamien 
alueiden kasvaessa erämaa on saanut merkityksen näiden aluei-
den vastakohtaisena ja ulkopuolisena, positiivisesti virittyneenä 
alueena (Hallikainen 1998, 17). 

Erämaa-termille on esitetty erilaisia virallisia määritelmiä. Erämaa-
laissa (62/1991) on listattu Suomen kaksitoista  erämaa-aluetta. 
Metsähallitus kuvailee näiden Lapin erämaiden olevan “laajoja, 
asumattomia, tiettömiä ja lähes luonnontilaisia alueita. Ne on tarkoitus säi-
lyttää sellaisina. Siksi vain perinteiset elinkeinot kuten metsästys, kalastus 
ja poronhoito ovat mahdollisia.” Kaikki erämaa-alueet sijaitsevat poh-

Kuva 50. Pekka Halosen maalaus Ilveksen hiihtäjä (1900) 
esittää suomalaista eränkävijää.
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joisimmassa Lapissa ja niiden pinta-ala on yhteen laskettuna hie-
man vajaat 15 000 km2 (Metsähallitus). Erämaat ovat merkittäviä 
virkistyskäytön kohteita ja avoimia vaeltajille, jotka haluavat nauttia 
näiden laajojen alueiden hiljaisuudesta ja luonnosta (Luontoon.fi).

Euroopan komissio on määritellyt erämaan seuraavasti rapor-
tissaan “Guidelines on Wilderness in Natura 2000”: “A wilder-
ness is an area governed by natural processes, it is composed of  native 
habitats and species and it is large enough for the ecological functioning of  
natural processes and the shaping of  natural structures. It is untouched, 
and appears to be primarily affected by the forces of  nature. It is undevelo-
ped without settlements, roads or visual disturbance.” 

Yhdysvaltain erämaalaki (Wilderness Act 1964) puolestaan 
määrittelee erämaan seuraavasti: ”A wilderness, in contrast with 
those areas where man and his works dominate the landscape, is hereby 
recognized as an area where the earth and its community of  life are unt-
rammeled by man, where man himself  is a visitor who does not remain. 
An area of  wilderness is further defined to mean in this Act an area of  
undeveloped Federal land retaining its primeval character and influence, 
without permanent improvements or human habitation, which is protected 
and managed so as to preserve its natural conditions and which (1) gene-
rally appears to have been affected primarily by the forces of  nature, with 
the imprint of  man’s work substantially unnoticeable; (2) has outstanding 
opportunities for solitude or a primitive and unconfined type of  recreation; 
(3) has at least five thousand acres of  land or is of  sufficient size as to 
make practicable its preservation and use in an unimpaired condition; and 
(4) may also contain ecological, geological, or other features of  scientific, 
educational, scenic, or historical value.

Viralliset erämaan määritelmät painottavat ekologisia ominai-
suuksia, pinta-alaa ja koskemattomuutta. Edellä mainittujen 
määritelmien mukaan diplomityön suunnittelualuetta ei voida 
missään nimessä luokitella erämaiseksi ympäristöksi.

Kuva 51. Emil Danielssonin Kivilinna Karkun Pirunvuorella 
on yksi Suomen jylhimmistä erämaa-ateljeista. Kansanta-
ru kertoo ateljeen viereisestä luolasta ”Pirunpesästä” ole-
van tunneli Laukon kartanon kellariin (Seppälä  2004, 24).
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Kuva 52. Albert Bierstadtin maalaus ’Looking Down Yose-
mite Valley, California’ (1865) kuvaa ihannoitua erämaa-
maisemaa.
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3.3 ERÄMAAKOKEMUS

Tutkimusten mukaan erämaan virallinen määritelmä poikkeaa 
siitä, millainen ympäristö koetaan erämaaksi. Niin sanottu sosi-
aalinen erämaa on monitahoinen, yksilöllinen mielikuva aluees-
ta, jolla on mahdollista aistia erämaakokemus. Se on sidoksisssa 
yksilön yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen taustaan, niin paikalli-
sesti kuin ajallisesti. (Mielonen 1995). Erämaakokemuksen mää-
rittelemisessä sivutaan myös pohdintoja luonnon ja estetiikan 
käsitteistä (Mielonen 1995), samoin ajatusta romantiikasta ja 
ylevyydestä. (Kivi 2004, 31-49). Erämaakokemukseen liittyvät 
uskonnolliset ja terapeuttiset merkitykset on rajattu tämän työn 
ulkopuolelle.

Erämaakokemusta on tutkittu eri näkökulmista Suomessa ja 
maailmalla. Sitä on kartoitettu muun muassa monivalinta- ja 
avoimien kysymysten kyselylomakkeilla, paikan päällä maastos-
sa suoritetuilla erämaakokemuksen voimakkuuden arvioinneilla 
ja jopa avoimilla esseekilpailuilla. (mm. Hallikainen 1998, Smith 
& Kirby 2015). Tutkimukset osoittavat erämaakokemusten 
olevan hyvin henkilökohtaisia, mutta toisaalta esimerkiksi Suo-
messa satunnaisella otannalla suoritettu kysely antoi melko sa-
mansuuntaisia tuloksia vastaajan asuinpaikasta, iästä ja taustasta 
riippumatta (Hallikainen 1998, 219). Yhdysvalloissa suoritettu 
suppea, mutta havainnollistava tutkimus osoittaa perinteisten 
erämaakäsitysten (wilderness tradition) elävän vahvana milleni-
aalisukupolven keskuudessa, vaikka nuoret vaikuttavat olevan 
myös vanhempaa väkeä avoimempia erämaa-käsitteen merki-
tyksen laajentamiselle (Smith & Kirby 2015, 9).

Eri lähteistä on mahdollista tunnistaa tiettyjä tekijöitä, jotka to-
teutuessaan tuottavat tunteen erämaisuudesta eli ns. erämaakoke-
muksen. Tutkimusten ja kirjallisuuden pohjalta diplomityössä on 
koostettu näitä erämaatekjöitä maisemanäkökulmaa painottaen. 
Toiset erämaatekijät ovat helpommin arvioitavissa, toiset taas 
hyvin abstrakteja ja henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvia. 
Vaikka erämaatekijöiden luettelo perustuu osittain tutkimuksista 
saatuun tietoon, on se pohjimmiltaan tekijän oma tulkinta.

Koostettujen kahdentoista erämaatekijän mukaan erämaakoke-
mus saavutetaan ympäristössä, joka on:

Laaja

Erämaat käsitetään laajoiksi alueiksi. Mittasuhteiltaan erämaan 
määritelmän täyttäviä alueita, ja erämaisia, tiettömiä metsiä on 
vain Pohjois-Suomessa (Kivi 2004, 103). Pelkkä laajuus ei riitä, 
jos muut erämaatekijät ovat puutteellisia. Kyselytutkimuksen 
mukaan ihmiset mieltävät erämaiksi alueita, jotka ovat noin kol-
masosan pienempiä kuin erämaalaissa määritelty erämaan pin-
ta-ala. (Hallikainen 1998, 186).

Luonnontilainen

Erämaa on vaikutelmaltaan mahdollisimman luonnontilainen. 
Erämaa voi koostua monenlaisista luontotyypeistä, mutta Hal-
likaisen (1998) tekemän kyselytutkimuksen mukaan suomalais-
ten voimakkain erämaakokemus saavutetaan aarniometsissä 
ja soilla. Myös varttuneissa hoitometsissä erämaakokemuksen 
saavuttaminen on mahdollista, sillä hoitotoimenpteiden muok-
kaama metsä pystyy esimerkiksi peltoa tai laidunmaata parem-
min säilyttämään luonnonmukaisuutensa (Rolston 2003, 43).

Hallikaisen kyselytutkimuksen mukaan metsän puulajisto ei 
vaikuta merkittävästi erämaakokemuksen voimakkuuteen, mut-
ta kuusivaltaiset metsät koetaan kaikista erämaisimpina, mah-
dollisesti niiden tiheyden, hämäryyden ja suurimman puuaines-
massan vuoksi. Erämaavaikutelma voimistuu, jos metsässä on 
paljon järeää ja iäkästä puustoa sekä keloja. Metsien uudistami-
nen vähentää huomattavasti erämaavaikutelmaa eikä sukkesion 
alkuvaiheessa oleva metsä luo erämaatunnelmaa. Hallikaisen 
mukaan kevyet hoitotoimenpiteet kuten metsän harventaminen 
eivät heikennä merkittävästi erämaakokemusta.

Järvet, virtavedet ja lammet ovat tärkeitä luonnonelementtejä, 
jotka lisäävät erämaatunnelma. Luontoelämykset, kuten maise-

mien, kasvien ja eläinten näkeminen ovat tärkeä osa erämaako-
kemusta. (Hallikainen 1998, 206).

Paikan näennäinen luonnontilaisuus voidaan monessa tapauk-
sessa kyseenalaistaa. Esimerkiksi eurooppalaisten vuonna 1851 
löytämä, koskemattomana ja luonnonkauniina ihannoitu Yose-
miten laakso oli todellisuudessa ”kaikessa neitseellisessä koske-
mattomuudessaan” laaksossa asuneen alkuperäiskansan muok-
kaamaa maisemaa. He polttivat laakson metsiä säännöllisesti 
pitääkseen metsästystä varten avoimena. (Kivi 2004, 128-129.)
Myös taiteen kultakauden taiteilijoiden on sanottu hakeutuneen 
koskemattoman luonnon sijaan pikemminkin illuusioon koske-
mattomasta luonnosta (Lukkarinen & Waenerberg 2004, 13).

Syrjäinen

Erämaassa ollessaan ihminen kokee olevansa erillään kulttuu-
rista (Laitinen 2005, 60). Syrjäisyyden ja eristyneisyyden tunne 
kuuluu siis erottamattomasti erämaakokemukseen. Erämaassa 
ihminen sitoutuu tilanteeseen, jonka luonnonelementtejä ei voi 
kokea rakennetussa kulttuuriympäristössä (Kivi 2004, 197).

Matka erämahan on osa erämaakokemusta. Saapuminen kuop-
paista hiekkatietä pitkin luo erilaisen odotushorisontin kuin asfal-
toituun parkkipaikkaan päättyvä katu. Tiheä metsäautotieverkko 
vähentää erämaisuutta huomattavasti (Hallikainen 1998, 186) sil-
lä se pakottaa kulkijan tietylle reitille, ja vaikka tie kulkisi metsän 
läpi, on silti eri asia kulkea tiellä kuin metsässä (Kivi 2004, 197).

Vaikka itse paikka olisi syrjäinen ja tiettömän tien takana, voi 
tunne syrjäisyydestä rikkoontua herkästi mikäli ihmisvaikutuksen 
merkkejä havaitaan. Työn tekijä on saanut kokea tämän ilmiön 
keskellä koskematonta taigametsää, kolmen päivämatkan päässä 
lähimmästä asutuksesta olevalla vuorella, joka sattui sijaitsemaan 
Euroopan ja Aasian välisen lentoliikenteen vilkkaimman väylän 
kohdalla.
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Kuva 53. John Bauerin teoksessa ’Sagan om äldtjuren Skutt 
och lilla prinsessan Tuvstarr’ (1913) on erämaan mystiikkaa.

Asumaton

Erämaa on asumaton ja ihmisen vaikutus on siellä mahdollisim-
man pieni. Erämaihin soveltuvat parhaiten perinteisiksi mielletyt, 
kevyet rakenteet, joita on käytetty pitkään suomalaisessa luonnon-
maisemassa. Tällaisia ovat esimerkiksi pitkospuut, nuotiopaikat ja 
alkeelliset suojat. Kohtuullisessa määrin erämaaympäristöön so-
veltuvat myös opasteet ja merkityt polut. Uudet mökit sen sijaan 
häiritsevät ihmisten erämaakokemusta. (Hallikainen 1998, 195.)

Hiljainen

Rauhan ja hiljaisuuden kokeminen on yksi tärkeimmäksi koettu 
syy hakeutua erämaiseen ympäristöön (Hallikainen 1998, 204). 
Erityisesti luovaa työtä tekevät ja ihmisten kanssa työskentele-
vät näyttävät kaipaavan hiljaisuutta. Tyypillisimmin hiljaisuus 
määritellään luonnon rauhalliseksi ääniympäristöksi, josta puut-
tuvat ihmisten toiminnasta aiheutuvat äänet. Hiljaisuus ei ole 
kuolemanhiljaisuutta: luonnonäänien lisäksi se saattaa sisältää 
hieman mieluisia kulttuurisia ja teknologisia ääniä, jotka eivät 
ole jatkuvia ja voimakkaita. (Ampuja 2016.)

Yksinäinen

Erämaa mielletään paikaksi, jossa ei ole muita ihmisiä. Smithn ja 
Kirbyn (2015) tutkimuksessaan keräämissä esseevastauksissa sel-
keänä teemana toistuu yksinäisyys. Heidän saamiensa vastauksien  
perusteella erämaa koetaan pakopaikaksi, jossa yksilö saa ajatella 
ilman häiriöitä ja olla yksin olematta kuitenkaan yksinäinen. Erä-
maa koetaan lohdulliseksi ja turvalliseksi, vaikka se on ympäristö-
nä nykyihmiselle vieras.

Erämaasta etsitty yksinäisyyden tunne voi luoda myös yhteisölli-
syyttä. Esimerkiksi Mustarinda-residenssissä asuva, hidasrytmistä 
ja hiljaista elämää viettävä taiteilija kertoo haastattelussa olevansa 
yksinäisempi keskeisellä paikalla sijaitsevassa kaupunkiasunnos-
saan kuin syrjäisessä residenssissä, jossa asuu myös muita (Penti-
käinen 2015). Erämaakokemus voi siis olla yhteisöllinen häiritse-
mättä yksilön henkilökohtaista kokemusta.
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Askeettinen

Erämaahan liitetään vahvasti askeettisuus. Siellä ollaan koske-
tuksissa raakoihin ja puhtaisiin alkuelementteihin (Rolston 2003 
35).

Henry David Thoreau, yhdysvaltalainen kirjailija, filosofi ja yh-
teiskuntakriitikko, joka vietti kaksi vuotta asuen yksin metsässä 
Walden Pondissa vuosina 1845-47 kirjoittaa ”I went to the woods 
because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of  life, 
and see if  I could not learn what it had to teach, and not, when I came to 
die, discover that I had not lived. --- I wanted to live deep and suck out all 
the marrow of  life, to live so sturdily and Spartan-like as to put to rout all 
that was not life, to cut a broad swath and shave close, to drive life into a 
corner, and reduce it to its lowest terms ---” 

Erämaassa koettu miellellään poikkeaa normaalielämästä. Esi-
merkiksi maastoyöpymisen kokeminen mainittiin kyselyissä 
syyksi hakeutua erämaahan. Riisutuilla mukavuuksilla on nyky-
päivänä vahva yhteys myös vapauden tunteen saavuttamiseen. 
Liialliset mukavuudet heikentävät erämaakokemusta. (Hallikai-
nen 1998, 196.)

Muinainen

Erämaassa on mahdollista aistia olevansa osa ajallista jatkumoa. 
Arkisten rakenteiden ulkopuolella voi kuvitella, millaista elämää 
muinoin on eletty, ja inspiroitua vanhoista kansantaruista.

Vaikka erämaa ei ole ihmisten tekemä, sitä voidaan pitää ar-
tefaktina. Se on osa kulttuuria ja ”elävää historiaa”. Ihmisten 
päätös arvostaa ja suojella sitä on antanut sille kulttuurisen ar-
von, jonka perusteella sitä voidaan ajatella samanlaisena mui-
naisjäännöksenä kuin museoesineitä. (Hallikainen 1998, 23-24.)

Mystinen

Erämaassa todellisuus vääristyy ja mielikuvitus ottaa vallan. 
Erämaa on kautta vuosisatojen ollut kansantarujen ja satujen 
tapahtumien näyttämönä. 

Virkistävä

Erämaahan hakeudutaan monesti hakemaan vastapainoa kulut-
tavalle arkielämälle. Kunnon kohottaminen ja yhteisten hetkien 
viettäminen ovat syitä hakeutua erämaahan. Erämaahan hou-
kuttelee myös luonnontuotteiden kerääminen kuten marjastus, 
sienestys ja kalastus. (Hallikainen 1998.)

Vaarallinen

Erämaakokemukseen kuuluvat jännitys ja jopa pelko. Erämaas-
sa kulkija voi menettää suuntavaistonsa ja eksyä. Esimerkiksi 
hämärässä kuusimetsässä voi menettää paikan- ja ajantajun ja 
mielikuvitus voi päästä valloilleen. Tunnetta eksymisen vaarasta 
on mahdollista kokea jopa pinta-alaltaan kohtalaisen pienissä 
metsissä. (Hallikainen 1998, 187.)

Tunne luonnontilaisen metsän tuntemattomuudesta ja pelot-
tavuudesta periytyy länsimaisessa kulttuurissa jo keskiajalta, ja 
vaikka nykyisin metsiin liitetään myös kauneus ja kiehtovuus, 
tietynlainen hallitsemattomuudesta kumpuava pelko on yhä 
läsnä (Kivi 2004, 85). Smith & Kirbyn (2015) tutkimuksessa 
esseistit kertoivatkin kokevansa erämaan ”kaaoksen, vaaran ja 
koetusten paikaksi”. Koettelu näyttäytyy kuitenkin seikkailuna, 
jossa ihminen voi oppia jotakin itsestään.

Vapaa

Oleellinen osa erämaakokemusta on tunne vapaudesta. Erä-
maassa liikkuessa voi tuntea olevansa ulkopuolisen kontrollin 
ulottumattomissa ja heittäytyä osaksi ympäröivää luontoa. Ko-
kija voi tehdä mitä haluaa ja rentoutua ilman muiden asettamia 
paineita. Erämaassa voi kulkea mihin haluaa ja pystyttää leirin 
valitsemalleen paikalle. Tätä vapautta kaipasi jo taiteilija Pekka 
Halonen, joka ”tunsi kaupungin puristuksen ja teknisen sivili-
saation kuristavan tukahduttavana” (Linnilä 1982, 17).

Toimintaa ohjaavat rakenteet kuten pitkospuut, nuotiopaikat ja 
autiotuvat saattavat siten heikentää vapauden tunnetta. (Halli-
kainen 1998, 196.)

Erämaan mystisyys liittyy tiiviisti vaaran tunteeseen. Suomalai-
sessa kansanperinteessä kerrotaan tarinaa ns. metsänpeitosta, 
jossa eksynyt joutuu lumotunkaltaiseen tilaan, jossa hän on etsi-
jöiltä näkymättömissä ja mahdoton löytää, vaikka itse pystyykin 
näkemään etsijänsä.  Metsän olentojen, kuten haltijoiden, piru-
jen ja maahisten sanotaan elävän syrjäisillä seuduilla ja käyvän 
taistelua eksyttämistään ihmisistä. (Knuutila 2003, 139-141.)
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4. VISIO
Neljännessä luvussa esitellään suunnittelutyön visio. Sen tavoitteena on, että Vilnie-
messä yhdistyvät erämaatunnelma, taide ja kestävät ratkaisut tontin historiaa 
unohtamatta. Visiossa Vilniemi nähdään tulevaisuuden ateljeeresidenssinä kulttuurin 
ja luonnon kohtaamispisteessä.
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ERÄMAAKOKEMUS

UUSI ERÄMAA-ATELJEE 
LUONNON & KULTTUURIN

RAJAPINNASSA

KESTÄVYYS
TA

ID
E

 » Luontoarvojen 
kunnioittaminen

 » Voidaan toteuttaa osissa

 » Uusiutuvat / kierrätys-
materiaalit

 » Ympärivuotisuus

 » Paikallisuuden 
korostaminen

 » Helppo ylläpitää 
ja korjata

 » Talkootyö / työllistämisohjelmat

 » Eri tilanteisiin muuntuva

 » Hiljainen

 » Laaja

 » Luonnontilainen

 » Syrjäinen
 » Asumaton

 » Virkistävä

 » Inspiraatio

 » Yhteisöllisyys

 » Työskentelypaikat

 » Mahdollisuus asettaa 
töitä näytteille

 » Ajattelu ja ideointi

 » Seminaarit

 » Palautuminen

 » Esteettömyys

 » Yksinäinen

 » Vaarallinen

 » Vapaa

 » Askeettinen

 » Muinainen

 » Mystinen

+ Aspan henki

Kuva 54. Ateljeen ympäristön suunnitelman visio.
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4.1 VISIO

Diplomityön visiossa vastataan tavoitteisiin alueen tunnel-
masta, käytöstä ja kilpailuohjelmassa mainituista kestävän ke-
hityksen periaatteista unohtamatta suunnittelualueen sijaintia 
Karjalohjan ainutlaatuisessa ympäristössä. Alueen menneisyyt-
tä taiteilija Wettenhovi-Aspan ateljeena kunnioitetaan ja siitä 
inspiroidutaan, mutta Aspan aikaista tilannetta ei yritetä jäljitellä 
tai palauttaa. Sen sijaan vision erämaa-ateljeesta ympäristöineen 
halutaan luoda nykyaikainen tulkinta taiteilijan työskentely- ja 
virkistäytymispaikasta.

Vision ajatus on lähtöisin tekijän omista kokemuksista ja poh-
dinnoista, SKjL:n tavoitteista ja ohjausryhmän kanssa käydyistä 
keskusteluista. Työn aikana on tutustuttu olemassa oleviin tai-
teilijaresidensseihin.

Alueen tunnelmassa tavoitellaan erämaisuutta. Edellisessä lu-
vussa esitetään, että erämaakokemuksen saavuttaminen on mah-
dollista, jos tietyt erämaatekijät toteutuvat. Vision tavoitteena 
on, että näitä erämaatekijöitä vahvistetaan suunnittelun keinoin. 
Työssä tiedostetaan suunnittelulla tuotetun erämaakokemuksen 
olevan kyseisellä paikalla puhtaasti illuusio. Tämän illuusion halu-
taan tuottavan myönteisen elämyksen ateljeen käyttäjille.

Visio tukee suunnittelualueen tulevaa käyttöä taiteen tekemisen 
ja taiteilijan virkistäytymisen paikkana. Tavoitteet on määritel-
ty kilpailuohjelmassa ja ne ovat tarkentuneet väliseminaareissa 
käydyissä keskusteluissa (SKjL 2017-2018). Visiossa Vilniemi 
on toisaalta intiimi työskentelyn, palautumisen ja rentoutu-
misen maailma, toisaalta kansainvälisesti tunnettu pienimuo-
toisten tapahtumien järjestämispaikka. Ateljeen ympäristöllä 
halutaan antaa hienot raamit taiteen luomiselle ja tarjota mah-
dollisuus jalkautumiseen ateljeen “kaikkein pyhimmästä” työs-
kentelemään ulos. Visiossa koko Vilniemi on taiteen luomisen 
lisäksi myös taiteen näyttämisen tila, jossa töitä voi asettaa esille 
muiden koettavaksi. Lisäksi ympäristön elementit – esimerkiksi 
rakenteet ja kalusteet – itsessään voivat olla taiteilijoiden luomia 
teoksia.

Kilpailuohjelmassa mainittu kestävä kehitys on sisällytetty työn 
visioon. Se on laaja ja moniulotteinen käsite, jonka toteutumi-
sesta Vilniemessä on kilpailuohjelman ohjeen mukaan muodos-
tettu tekijän oma tulkinta. Kestävän kehityksen monista mää-
ritelmistä lainataan tässä työssä Ympäristöministeriötä (2016): 
“Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville suku-
polville hyvät elämisen mahdollisuudet.” 

Visiossa kestävä kehitys on tulkittu niin, että suunnitelmalla 
tarjotaan Vilniemen ateljeehankkeelle hyvät toteutumisen mah-
dollisuudet ja turvataan sen omistajalle ja käyttäjille edellytykset 
käyttää ja ylläpitää paikkaa myös tulevaisuudessa. Jotta rakenne-
tusta uudesta ateljeesta ja sen ympäristön potentiaalista saadaan 
mahdollisimman paljon irti, suunnitellaan Vilniemi ympärivuo-
tiseen käyttöön.

Visiossa Vilniemen ympäristön suunnitelma kunnioittaa paikan 
henkeä ja luontoarvoja sekä korostaa paikallisia piirteitä. Se ot-
taa huomioon kaikki käyttäjät noudattamalla esteettömyyden 
periaatteita. Ympäristö on ateljeerakennuksen tavoin muuntau-
tuva erilaisiin käyttötarkoituksiin ja ylläpitoresursseihin. Rat-
kaisut ovat yksinkertaisia ja ne voidaan rakentaa tarvittaessa 
talkoovoimin tai työllistämisohjelman kautta. Koko ympäristöä 
ei tarvitse rakentaa kerralla, vaan se voidaan toteuttaa osissa 
kustannuksia jakaen. Materiaaleissa suositaan luonnonmateri-
aaleja, jotka ovat joko kestäviä (esim. luonnonkivi) tai helposti 
korjattavia (esim. puu). Kierrätysmateriaaleja käyttämällä voi-
daan vähentää kustannuksia sekä rakentamisesta ympäristölle 
aiheutuvaa kuormaa.
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4.2 VISION TOTEUTUMINEN NYKYISISSÄ TAITEILIJARESIDENSSEISSÄ

Mustarinda

Outlandia

Rabbit Island

Diplomityön tekemisen aikana on tutkittu, miten vision tavoit-
teet toteutuvat olemassa olevissa taiteilijaresidensseissä. Tutki-
tuista taiteilijaresidensseistä on valittu kolme esimerkkikohdet-
ta: Muostarindan taiteilijaresidenssi Suomessa, Rabbit Island 
-saari Yhdysvalloissa ja Outlandia Skotlannissa.

Tarkasteltavissa kohteissa on havaittavissa potentiaalia toteuttaa 
edellisessä kappaleessa esitetyn vision kolme lähtökohtaa: paikas-
sa on löydettävissä useampi alaluvussa 3.3 listatuista erämaateki-
jöistä, siellä toiminnan pääpainona on taiteen tekeminen ja taitei-
lijan virkistäytyminen. Lisäksi paikan suunnittelussa ja käytössä 
pyritään kestäviin ratkaisuihin. Työssä keskitytään tällä vuositu-
hannella rakennettuihin tai perustettuihin kohteisiin.

Jotta mahdollisuutta erämaatekijöiden esiintymiseen muual-
la kuin virallisten erämaan määritelmien mukaisissa paikoissa 
voidaan arvioida, on tutkittavat kohteet valittu alueilta, jotka 
Vilniemen tapaan ovat kulttuurin ja ihmisen vaikutuksen raja-
pinnassa, mutta joita kuitenkin leimaa tietynlainen syrjäisyys ja 
irrallisuus arkiympäristöstä. Paikoissa on kulttuurihistoriallisia 
tai luonnon arvoja, mielellään molempia. Referenssikohteiden 
tutkimisessa keskitytään alueisiin, joissa on työn suunnitte-
lualueen tapaan neljä vuodenaikaa.

Vaikka referenssikohteiden tutkimuksessa pääpaino on mai-
seman ja erämaatekijöiden arvioinnissa, kiinnitetään kohteissa 
huomiota myös erilaisiin työskentelyn ja majoittumisen ratkai-
suihin. Tarkasteltaviksi valitut kohteet ovat ympärivuotisessa 
käytössä ja niiden tiloja on mahdollista käyttää muuhunkin kuin 
taiteilijan työskentelyyn, esimerkiksi seminaarien ja näyttelyiden 
järjestämiseen. Kaikki tarkasteltavat kohteet ovat työtiloja, jois-
sa työskennellään ja/tai asutaan väliaikaisesti.

Kuva 55 (yllä). Tarkasteltavaksi valittujen referenssikoh-
teiden sijainti.

Kuvat 56-58 (viereisellä sivulla). Mustarinda-residenssi 
Suomessa, Rabbit Island -saari Yhdysvalloissa ja Outlan-
dia-työskentelytila Skotlannissa.
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Mustarinda Hyrynsalmi, Kainuu, Suomi

Perustamisvuosi: 2009

Perustaja: Mustarinda-seura ry. Taiteilijoiden ja tutkijoiden 
ryhmittymä, jonka tarkoituksena on edistää yhteiskunnan eko-
logista jälleenrakennusta, kulttuurin ja luonnon monimuotoi-
suutta sekä taiteen ja tieteen yhteyttä.

Paikka: Entinen kansakoulu Paljakkavaaran laella, 23 km Hy-
rynsalmen keskustasta. Lähellä on Paljakan luonnonpuisto.

Käyttäjät: Taiteilijat, kirjailijat ja tutkijat. Vuokrattavana on nel-
jä taiteilijoille sopivaa studiota sekä kolme kirjailijalle tai tutki-
jalle sopivaa huonetta. Vuokraamalla useamman huoneen tila 
sopii myös perheille.

Työskentely: 1–3 kuukauden jakso, myös lyhyemmät jaksot.

Tilat ja ylläpito: Suurin osa ylläpidosta tapahtuu vapaaehtois-
voimin. Asukkaat osallistuvat siivoamiseen, puutarhanhoitoon ja 
lumenluontiin. Suurin osa ylläpidosta tapahtuu vapaaehtoisvoi-
min. Asukkaat osallistuvat siivoamiseen, puutarhanhoitoon ja 
lumenluontiin.

Taide: Mustarinda tarjoaa taiteilijalle yksityisen tilan luoda teok-
sia, ja työtilasta voi lähteä tapaamaan muita asukkaita yhteistiloi-
hin tai hakemaan inspiraatiota ympäröivästä luonnosta. Residens-
sissä järjestetään myös työpajoja ulkopuolisille, esim. koululaisille.

Kestävyys: Taiteilijoiden toivotaan matkustavan Mustarindaan 
ekologisesti. Residenssi on energiataloudessaan lähes omavarai-
nen ja painottaa ratkaisuissaan kestävyyttä.

Erämaakokemus: Mustarinda on syrjässä asutuskeskittymistä. 
Paljakan luonnonpuistossa voi kokea luonnontilaisen, asumattoman, 
virkistävän ja vapaan erämaan. Muinaisuutta ja mystisyyttä luovat 
lähellä olevat Hossan Värikallion kalliomaalaukset. Elämä residens-
sissä ei ole täysin askeettista, ja lisäksi työpajat ja vierailut saattavat 
häiritä tilan hiljaisuutta ja yksinäisyyttä. Vanha koulurakennus on pe-
rinteinen harjakattoinen talo ja muistuttaa rakennetusta kyläympäris-
töstä, mikä osaltaan heikentää erämaisuutta. (Mustarinda.)

Rabbit Island Keweenaw Peninsula, Michigan, USA

Perustamisvuosi: 2014

Perustaja: Rabbit Island Foundation. Yhdistys tarjoaa alustan 
luovuuden tutkimiselle, laajentamiselle ja haastamiselle syrjäi-
sessä ympäristössä.

Paikka: Syrjäinen 36 ha kokoinen metsän peittämä saari Lake 
Superiorissa, noin 5 km päässä Keweenawn niemimaasta.

Käyttäjät: Monialainen joukko osaajia: esim. taiteilijoita, raken-
tajia, puuseppiä, muusikoita ja säveltäjiä, videotaiteilijoita ja elo-
kuvantekijöitä, valokuvaajia, kuvittajia, muotoilijoita, kokkeja, 
geologeja ja luonnontieteilijöitä.

Työskentely: 2–4 viikkoa

Tilat ja ylläpito: Majoitustiloina kaksi laavua, lisäksi sauna ja 
ulko-wc. Ei sähköä tai juoksevaa vettä. Juomavesi suodatetaan 
järvestä. Suunnitelmissa on perustaa läheiseen Calumetin ky-
lään tilat, joissa olisivat järjestön toimisto, taidegalleria ja mu-
seo. Kaikki varusteet kuljetetaan paikalle veneellä. Residenssi 
saa materiaalia lahjoituksina.

Taide: Saarella oleilun sanotaan muuttavan taiteilijoiden tietoi-
suutta ympäristöstään. Laaja järven pinta ympäröi saarta alati 
luonnonilmiöiden mukaan muuttuvana elementtinä. Vähäinen 
suoja luonnonvoimia vastaan luo tunteen altistumisesta luonnon 
mielivaltaisuudelle. Taiteen tekemisen lisäksi saari toimii alustana 
tieteelle, alueen suojelulle ja virkistäytymiselle. (Billock 2015).

Kestävyys: Residenssitoiminta tähtää samalla saaren luonnon säi-
lyttämiseen ja suojeluun. Saaressa oleilevien määrä on rajattu, jotta 
alueen herkkä luonto ei vahingoitu. Asukkaita ohjeistetaan kulke-
maan saarella vaihtelevia reittejä, jotta polkuja ei muodostuisi.

Erämaakokemus: Saari on syrjäinen, eikä siellä ole koskaan 
ollut hakkuita tai kaivostoimintaa. Saari on rakentamaton lu-
kuun ottamatta 1800-luvulta peräisin olevaa kalastajan mökkiä 
ja uusia kevyitä rakennuksia. Saarella on rikas eläimistö. (Billock 
2015). (Rabbit Island.)

Perustamisvuosi: 2010

Perustaja: London Fieldworks. Taiteilijoiden Bruce Gilchristin 
ja Jo Joelsonin muodostama taidekollektiivi, jonka tarkoitus on 
edistää monitieteisiä taiteen yhteistyöprojekteja. Suunnittelija 
Malcolm Fraser Architects.

Paikka: Puumajasta inspiraationsa saanut pieni työtila metsän 
keskellä jyrkässä, kaltevuudeltaan 45 asteen rinteessä Ben Nevis 
vuorella Skotlannin Ylämaalla.

Käyttäjät: Paikalliset ja kutsutut taiteilijat

Työskentely: 1–2 viikon vuokrausjaksot

Tilat ja ylläpito: Itse työtila on ”yksinkertainen laatikko” (War-
mann 2011), taiteilijoiden pitää itse hankkia majoitus läheisestä Fort 
Williamin kylästä (Transartists). Patikointi kylästä työtilaan kestää 
noin 45 minuuttia. Ylläpidosta vastaa tilan omistaja.

Taide:  Outlandia on kokonaan taiteilijoista lähtöisin oleva 
projekti. Siellä taiteilijat voivat kokea olevansa yhteydessä luon-
toon, ympäröivään seutuun sekä sen historiaan ja kansaan. Työ-
tila luo linkin luovuuden ja erämaan välille. (Warmann 2011.)

Kestävyys: Outlandia rakennettiin osittain ympäristöystäväl-
lisistä materiaaleista, mm. projektin takia kaadetuista puista 
(Warmann 2011).

Erämaakokemus: Erämaakokemusta vahvistavat paikan syrjäi-
syys ja matka, joka sen saavuttamiseen tulee patikoida. Kävely luon-
nossa luo tunteen myös virkistymisestä ja vapaudesta. Vapautta ja 
askeettisuutta vahvistavat wifi- ja matkapuhelinverkon sekä muiden 
modernien mukavuuksien puute. Työtila on hyvin hiljainen, ja ym-
päristössä voi aistia seudun muinaisuuden ja mystisen kulttuuripe-
rinnön. (Tough 2017.) Erämaakokemusta heikentäviä tekijöitä ovat 
maisemassa näkyvät reitit ja modernit rakenteet, kuten leirintäalueet 
ja teollisuuden rakennukset. Näkymät ovat kaukana luonnontilaisis-
ta. (Warmann 2011.) Lisäksi yksinäisyyttä häiritsevät turistisesongin 
ulkopuolellakin ovelle koputtelevat vierailijat (Tough 2017).

Outlandia Glen Nevis, Lochaber, Skotlanti
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Ruskeaa, vihreää, okraa, harmaata,

vähän ultramariinia.

Tuulta tuulta tuulta

vähän sadetta, vielä vähemmän aurinkoa.

Suppilovahveroita kantarelleja orakkaita.

Huikaiseva linnunrata.

Akryylimaaleja levitetty pohjille.

 - Ote Aspan ateljeen vieraskirjasta
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Viidennessä luvussa esitellään Vilniemen uuden ateljeeympäristön suunnitelma. 
Tavoitteena on esittää yleissuunnitelmatasoisia ratkaisuja inspiroivan, toimivan 
ja helposti ylläpidettävän ateljeetontin rakentamista varten. Aluksi selostetaan 
yleisiä suunnitteluperiaatteita, joiden tavoitteena on vahvistaa luvussa 3 selos-
tettuja erämaatekijöitä suunnittelukohteessa. Seuraavaksi havainnollistetaan 
koko tonttia koskevia suunitteluratkaisuja. Tontin käsittely on esitetty yksityiskoh-
taisemmin kymmenessä osa-aluekohtaisessa suunnitelmassa. Luvun lopussa on 
selostettu lyhyesti ateljeen ja sen ympäristön rakentamisen aikaisia käytäntöjä.

5. SUUNNITELMA
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Kuva 59. Vilniemen kallio ja vanhoja mäntyjä.
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Kuva 60. Vilniemen yleiset suunnitteluperiaatteet kaaviokuvina.

5.1 YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET

Suunnitelman yhtenä tavoitteena on erämaatekijöiden synnyttä-
män erämaakokemuksen vahvistaminen Vilniemessä. 

Suunnitelman erämaisuuden vahvistamisen periaatteita ovat:

1. Rakennusten keskittäminen mahdollisimman 
pienelle alalle ja niiden ulkoasun yhtenäistä-
minen

2. Toimintojen painottuminen rakennusten lä-
heisyyteen

3. Liikenteen ja huollon keskittäminen sisääntu-
loalueen läheisyyteen

4. Metsäalueiden laajentaminen ja olemassa 
olevien metsäalueiden rikastuttaminen

5. Oleskelu- ja työskentelypaikkojen luominen 
nykyisiä paikalle ominaisia luonnonelement-
tejä sekä tontin historiaa korostamalla.

6. Kaukonäkymien avaaminen ja korostaminen sekä 
naapuriin avautuvien näkymien sulkeminen.

Nykyiset rakennukset ovat pieniä ja niitä on tontilla useissa eri 
paikoissa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa rakennuksia on 
vain kahdessa paikassa: uuden ateljeen paikalla sekä nykyisen 
saunatuvan yhteydessä. Muu tontti jätetään rakentamatta. Ra-
kennuksia keskittämällä vahvistetaan asumattomuuden illuusio-
ta, sillä mitä vähemmän rakennuksia on ja mitä tiiviimmin ne si-
jaitsevat, sen vähemmän ne ovat havaittavissa tontilla liikkuessa.

Painottamalla jokapäiväiset toiminnot rakennusten läheisyyteen 
vähennetään ihmisen läsnäoloa muualla tontilla. Näin voidaan 
maksimoida alue, jossa voi vaellella yksin ja nauttia hiljaisuudesta.

Liikenteen ja huollon keskittäminen sisääntuloalueelle vahvistaa 
vaikutelmaa syrjäisyydestä ja lisää hiljaisuutta. Lisäksi on tarkoi-
tus luoda henkinen siirtymä, jossa pysäköintialueelta ateljeeta 
kohti liikuttaessa syntyy tunne arkiympäristöstä poikkeavalle 
alueelle siirtymisestä.

Metsäalueiden laajentaminen ja rikastuttaminen lisäävat pitkällä 
tähtäimellä vaikutelmaa Vilniemen luonnontilaisuudesta. Lisäk-
si suuremmat metsäalueet saavat alueen tuntumaan laajemmalta. 
Metsäalueiden laajentaminen ja niiden rikastuttaminen lisäävät 
alueen virkistysarvoja ja mahdollisuus jännittävään retkeilyyn ja 
jopa eksymiseen kasvaa.

Oleskelu- ja työskentelypaikkojen luominen lähtökohtana ton-
tin luonnonelementit ja historia lisää alueen virkistysarvoja. Pai-
kan lähtökohdilla voidaan myös korostaa Vilniemen tunnelmaa 
ja sen ajallisia kerrostumia. Tontin piirteet, esimerkiksi vanhat 
puut tai Aspan ajalta peräisin olevat elementit luovat myös erä-
maavaikutelmaa rikastuttavaa mystiikkaa taiteilijoiden inspiraa-
tion lähteeksi.

Kaukonäkymien säilyttäminen ja avaaminen lisää vaikutelmaa 
laajuudesta. Tontti saadaan vaikuttamaan todellista laajemmalta, 
kun se liitetään näköyhteydellä niemeä ympäröivään laajaan jär-
vialtaaseen ja vastapäiseen Karkalinniemen rakentamattomaan 
rantaan. Naapuriin avautuvien näkymien sulkeminen vahvistaa 
vaikutelmaa syrjäisyydestä ja asumattomuudesta.

1 2 3 4 5 6
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Kuva 61. Leikkaus B-B 1:500.
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photari 40% 1:200->1:500

UUSI
NIITETTÄVÄ
ALUE LOHJANJÄRVI

4%

UUSI ATELJEE

N
A
A
PU

R
IN

 
PI

H
AT

IE

KUNNOSTETTAVA 
SAUNATUPA

HIEKKARANTA

PURETTAVA
PUUCEE

UUDET KUUSI- JA 
PÄHKINÄPENSAS-
ISTUTUKSET

SÄILYVÄ
‘ASPAN MÄNTY’ UUSI TAIDEGALLERIA METSÄSSÄ

SÄILYVÄ
LUONTAINEN
POHJAKASVILLISUUS

UUSI
KIVITUHKA

SÄILYVÄ
LUONTAINEN
POHJAKASVILLISUUS

SÄILYVÄ
LUONTAINEN
POHJAKASVILLISUUS

ISTUTETTAVAT 
KUUSET

UUSI SISÄÄNTULOALUE: 
PYSÄKÖINTI JA LINJA-
AUTON KÄÄNTÖPAIKKA

OSA-ALUE 7 OSA-ALUE 6 OSA-ALUE 1 OSA-ALUE 4 OSA-ALUE 3 OSA-ALUE 3

UUSI LUONNON-
NURMI U

U
S
I 

ES
TE

ET
Ö

N
 R

EI
TT

I

U
U

S
I 

ES
TE

ET
Ö

N
 R

EI
TT

I

U
U

S
I 

ES
TE

ET
Ö

N
 R

EI
TT

I

U
U

S
I 

ES
TE

ET
Ö

N
 R

EI
TT

I

S
Ä
IL

YV
Ä

LU
O

N
TA

IN
EN

PO
H

JA
K
A
S
V
IL

LI
S
U

U
S

S
Ä
IL

YV
Ä

LU
O

N
TA

IN
EN

PO
H

JA
K
A
S
V
IL

LI
S
U

U
S

U
U

S
I 

K
U

N
TT

A

IS
TU

TE
TT

AV
AT

M
Ä
N

N
YT

TO
N

TI
N

 R
A
JA

NYKYINEN
MAANPINTA

NYKYINEN
MAANPINTA

5.2 TAITEILIJA-ATELJEEN YMPÄRISTÖN SUUNNITELMA

Seuraavaksi esitellään suunnittelun yleisten periaatteiden poh-
jalta tehty taiteilija-ateljeen ympäristön suunnitelma. Suunnitel-
massa on käsitelty teemoittain rakennukset, toiminnot, reitit ja 
pysäköinti, kasvillisuuden käsittelyn periaatteet sekä rakenteet 
kalusteet ja varusteet.
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KASVILLISUUS JA YMPÄRISTÖ KULKUREITIT JA -PINNAT

Merkintöjen selitykset

korkeuskäyrä, 1,0 m

poikkileikkauskuvanto

suunnittelualueen / tontin raja

nykyinen täydennettävä taimikko

uusi perennaistutus

uusi kuntta

uusi niitty

uusi luonnonnurmi

säilyvä hiekkainen ranta-alue

avokalliopaljastuma / kivenlohkare

kalliojyrkänne

kunnostettava ajotie

uusi kivituhkapintainen pysäköintialue
ja linja-auton kääntöpaikka

huoltoreitiksi kunnostettava tie

uusi esteetön puurakenteinen reitti

uusi esteetön kivituhkareitti

uusi kiveys luonnonkivestä

nykyinen kunnostettava metsäpolku

uusi metsäpolku

RAKENNUKSET, RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

kunnostettava nykyinen saunatupa, Aspan ateljee

uusi ateljeerakennus, VE:t ”Suoja” ja ”Tervapääsky”

oleskeluterassiksi kunnostettava vanhan ateljeen kivijalka

uusi kevytrakenteinen puupaviljonki ~10-20 m2

purettava ulkorakennus

uusi jäteaitaus, sekajäte ja pikakompostori

uusi kompostikehikko puutarhajätteelle

säilyvä taideteos

poistettava / siirrettävä taideteos

tilavaraus jätevesijärjestelmälle, 40 m2

maakaapelien ja putkien asennuspaikka

uusi esteetön nuotiokehä

uusi esteetön laituri

säilyvä lehti- / havupuu

maisemallisesti erityisen arvokas puuyksilö

säilyvä nykyinen metsäalue

uusi metsäalue

luontainen metsän pohjakasvillisuus

poistettava lehti- / havupuu

nykyinen säilyvä pensas

istutettava lehti- / havupuu

istutettava omenapuu

istutettava pensas

uusi muuntuva istutusalue

uusi korotettu istutusalue

uusi istutettava /
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Kuva 62. Ateljeen ympäristön suunnitelma 1:1000

[Academic use only] 
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Rakennukset
Molemmissa ateljee-ehdotuksissa uuden ateljeerakennuksen 
paikaksi on valittu vanhan Wettenhovi-Aspan huvilan kivijalan 
koillispuoli (Kanerva 2018, Poptani 2018). Ateljeet sijoittuvat 
osittain kivijalan päälle. Se on otettu käyttöön kivettynä oles-
keluterassina. Ateljee-ehdotukset ovat hyvin erilaisia, mutta 
molemmissa tärkeänä elementtinä korostuu etelään aukeava 
järvinäkymä.

Saunatuvan käsittely sisältyi kilpailun tehtävänantoon. Kilpai-
luehdotuksissa saunatupaa on esitetty laajennettavaksi niin, että 
nykyisten erillään olevien ulkorakennusten tilat sisällytetään 
saunatuvan tiloihin. Myös saunatuvan terassia esitetään laajen-
nettavaksi. Rakennus maalataan nykyisen mintunvihreän sijaan 
paremmin ympäristöön sulautuvalla värillä. Tämän diplomi-
työn suunnitelmassa on tehty keskustelun pohjaksi kilpailueh-
dotuksista poikkeava vaihtoehto, jossa saunan luoteispuolelle 
rakennetaan uusi erillinen ulkorakennus.

Toiminnot
Suunnitelmassa jokapäiväiset toiminnot keskittyvät pysäköinti-
paikalta saunalle ulottuvalle, pohjois-eteläsuuntaiselle akselille. 
Muualla tontilla on toiminnan paikkoja, joiden käyttötarkoitus-
ta ei ole ennalta määritelty. Tarkoitus on, että mahdollisimman 
suuri osa tontista jää niin sanotuksi vapaan vaeltelun alueeksi. 
Huolto keskittyy sisääntuloalueelle ja rakennusten läheisyyteen.Kuva 63. Toiminnot.

Keskitetty aktiivisten toimintojen 
alue

Huoltotoimintojen alue

Pistemäistet rauhoittumisen ja 
oleskelun alueet

Muu alue: Vapaan vaeltelun alue
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photari 40% 1:200->1:500
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Kuva 64. Leikkaus A-A 1:500.
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Reitit ja pysäköinti
Vilniemen reitit on jaettu neljään kategoriaan: 1. ajoneuvoille 
tarkoitetut reitit, 2. satunnaisessa ajoneuvokäytössä oleva huol-
toreitti, 3. esteettömät käytävät sekä 4. polut. Reittien käyttöaste 
sekä rakennekerrosten vahvuus on suurin ajoneuvoille tarkoite-
tuilla reiteillä ja pienin poluilla. Reiteistä kokonaan esteettömiä 
ovat ajoneuvoille tarkoitetut reitit ja esteettömät käytävät. Huol-
toreitti on esteetön lukuun ottamatta rantaan johtavaa jyrkkää 
osuutta. Polkuja ei rakenneta esteettömiksi.

Ajotiet ja pysäköintialue
Ajoneuvoliikenteelle varataan alue tontin sisääntulon läheisyy-
destä. Se koostuu sisääntuloväylästä, naapuritontille johtavasta 
rasitetiestä, linja-auton pysäköintipaikasta sekä henkilöautojen 
pysäköintipaikasta. Tälle vyöhykkeelle keskittyy henkilöauto- ja 
bussiliikenne ja raskas huoltoajo kuten jäte- ja jätevesisäiliöiden 
tyhjentäminen. Reitin pinta on kivituhkaa. Linja-auton kään-
töpaikka on mitoitettu 15 metriä pitkälle ajoneuvolle niin, että 
ajoneuvo mahtuu kääntymään peruuttamalla. 

Huoltoreitti
Huoltoreittiä pitkin hoidetaan ateljeehuvilan ja saunatuvan yllä-
pito. Huoltoreitti kantaa raskaat ajoneuvot, esimerkiksi traktorin. 
Reitin kantava osuus rakennetaan noin kolme metriä leveäk-
si. Huoltoreitti sulautetaan maastoon lisäämällä reitin reunoille 
orgaanista ainesta, esim. kuorihumuskatetta ja antamalla reitin 
sammaloitua tai nurmettua reunoistaan. Mikäli halutaan vähentää 
houkutusta ajaa aivan tontin perille autolla, huoltoreitti voidaan 
erottaa ajoneuvoliikenteelle varatusta alueesta esimerkiksi portilla 
tai muulla siirrettävällä/avattavalla ajoesteellä. Huoltoreitti palve-
lee myös pelastusta (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 2010).

Esteettömät käytävät
SKjL:n toiveena on ollut, että pysäköintipaikalta ateljeehuvilalle 
sekä saunatuvalle järjestetään esteetön kulku. Tämä edistää ta-
sa-arvoa käyttäjien kesken. Esteettömissä reiteissä noudatetaan 
Invalidiliiton suosituksia (Invalidiliitto). Esteettömät reitit ovat 
kivituhkapäällysteisiä tai puurakenteisia.

Kohti rantaa viettävään kuusimetsään rakennetaan puuraken-
teinen reitti. Reitiltä kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus kokea 
välitöntä metsän tunnelmaa. Puurakenteinen reitti on perus-
tamistavaltaan kevyt ja voidaan toteuttaa käsityönä ilman kai-
vinkonetta, jolloin metsäpohja ja puiden juuristot saadaan 
säilytettyä reitin kohdalla mahdollisimman koskemattomana. 
Puurakennetta tasanteineen voi käyttää myös taiteilijan työs-
kentelypaikkana. Lisäksi metsässä mutkittelevan reitin varrelle 
voidaan asettaa taideteoksia, jolloin metsä reitteineen muuttuu 
mielenkiintoiseksi taidegalleriaksi.

Polut
Polut ovat metsissä ja kallioilla kulkevia reittejä, joiden linjauk-
sessa ja suunnittelussa tavoitteena on vahva luontokokemus ja 
elämyksellisyys. Polkujen rakentamisessa pyritään säilyttämään 
metsä polun ympärillä ja sovittamaan polku maastoon hienova-
raisesti. Polkujen avulla ohjataan kulku kiinnostaville paikoille ja 
vähennetään metsänpohjan vahingoittumista. Polut ovat kapeita, 
kivituhkapinnoitteisia, mutta orgaanisella pinta-aineksella, esi-
merkiksi karikkeella metsänpohjaan sulautuvia. Metsäpolkujen 
tasaus muotoillaan niin, ettei polkujen pinnalle keräänny lammi-
koita. Polun ympäriltä poistetaan kaatumisvaarassa olevat puut.

Metsäpoluilla kulkua voidaan ohjata esimerkiksi maastoon pys-
tytettävillä taideteoksilla. Epätoivottuja kulkusuuntia voidaan 
katkaista asentamalla maastoon lahopuutukkeja tai kiviä.

[Academic use only] 

[Academic use only] 

Ajoneuvoille tarkoitettu reitti

Huoltoreitti

Esteetön käytävä

Polku

Kuva 65. Reitit.
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Kuva 67. Ympäristöön sulautuva huoltoreitti Karkalin 
luonnonpuistossa. Samanlaista vaikutelmaa tavoitellaan 
Vilniemessä.

[Academic use only] 

Nykyisen tien pintaan levitetään 
kivituhkaa noin 100-150 mm 
kerros. Pinta tiivistetään niin, että 
reitin pinta viettää reunoja kohti.
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Säilyvä metsän 
pohjakasvillisuus

Kunnostettava huoltoreitti
leveys 3 m

Reitin reunoille levitetään 
noin metrin matkalle n. 50 
mm kerros kariketta, esim. 
kuorihumusta

Kuva 66. Periaateleikkaus 1:50, nykyisen tontilla kulke-
van tien kunnostus huoltoreitiksi. Reitti mitoitetaan niin, 
että tarvittaessa saunatuvalle pääsee ajamaan traktorilla.
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photari 40% 1:200->1:500

AVOKALLIO LOHJANJÄRVI

3%

S
Ä
IL

YV
Ä
 

LU
O

N
N

O
N

-
H

IE
K
K
A
R
A
N

TA

SUOJAISA 
PUOKAMA

KUNNOSTETTAVA 
POLKU

SÄILYVÄ
LUONTAINEN
POHJAKASVILLISUUS

SÄILYVÄ
LUONTAINEN
POHJAKASVILLISUUS

SÄILYVÄ
METSIKKÖ

ISTUTETTAVAT 
KUUSET

UUSI KUNTTA

UUSI POLKU

TO
N

TI
N

 R
A
JA

K
U

N
N

O
S
TE

TT
AV

A
H

U
O

LT
O

R
EI

TT
I

TO
N

TI
LL

A
 K

U
LK

EV
A
 

R
A
S
IT

ET
IE

 N
A
A
PU

R
IM

Ö
K
IL

LE

LI
N

JA
-A

U
TO

N
 P

YS
Ä
K
Ö

IN
TI

OSA-ALUE 1 OSA-ALUE 8 OSA-ALUE 9 OSA-ALUE 10OSA-ALUE 6

Kuva 68. Leikkaus C-C 1:500.
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photari 40% 1:200->1:500
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Kasvillisuus

Metsät
Suunnitelman tavoitteena on metsäalueiden pinta-alan kasvat-
taminen metsittämällä nykyiset avohakkuut. Hakattu metsä 
pystyy peltoa ta laidunmaata paremmin säilyttämään luonnon-
mukaisuutensa ja palautua (Rolston 2003 43). Tätä prosessia 
nopeutetaan Vilniemessä istuttamalla hakkuukohtiin uutta tai-
mikkoa. Ennen taimien hankkimista kartoitetaan alueet, joihin 
on jo istutettu taimikko tai joissa kasvillisuuden luontainen uu-
distuminen on riittävän voimakasta. Tarvittaessa näitä kohtia 
täydennetään uusilla taimilla. Paikoissa, joissa puuston halutaan 
olla suurikokoisempaa heti istutuksen jälkeen käytetään kook-
kaampia yksittäistaimia (Kiuru 2005 58).

Istutettavina puulajeina suositaan suomalaisia luonnonlaje-
ja kuten mäntyä, koivua ja kuusta. Mäntyjä istutetaan alueen 
korkeimpiin kohtiin ja ateljeen ympäristöön. Koivujen istutus 
on nopeimpia tapoja saada maisemaa täyttävää puustoa (Kiu-
ru 2005 56). Koivuja istutetaan pysäköintipaikan itäpuolelle 
ja  rantaan saunatuvan länsipuolelle. Koivikot voidaan istut-

Niityt
Vilniemeen ei haluta viikoittaista hoitoa vaativaa nurmikkoa, 
vaan avoimet alueet toteutetaan niittynä. Niittyalueita on suun-
niteltu rinteisiin, avokallioalueiden läheisyyteen sekä rantavyö-
hykkeelle. Niityt perustetaan kahdella tavalla: Vieraskasvilaji lu-
piinin valtaamassa rinteessä uuden ateljeen eteläpuolella, saunan 
länsipuolella ja pysäköintialueen ympäristössä poistetaan nykyi-
nen pintamaa ja tilalle tuodaan niitylle sopivaa, vähäravinteista 
kasvualustaa. Toimenpiteellä voidaan siten myös korjata muun 
rakennustyön aikana aiheutuneita vaurioita. Alueelle kylvetään 
niittysiemenseosta. Rantavyöhykkeellä ja avokalliopaljastumien 
läheisyydessä olemassa oleva pintamaa säilytetään ja nykyistä 
kasvillisuutta aletaan hoitaa niityn hoitosuositusten mukaan.

Puutarha
Vilniemen erämaailluusiossa metsän vastakohtana sekä kuvain-
nollisena järjestyksen ja hedelmällisyyden symbolina on etelään 
avautuvaan kalliotaskuun perustettava puutarha. Puutarhan 
puitteet rakennetaan järeistä graniittipaasista, joiden sisään is-
tutukset rajautuvat. Puutarha on muistuma Aspan ajasta Vil-
niemen vanhasta hyötytarhasta. Puutarha saattaa voimakkaalla 
muodollaan herättää ihmetystä - onko se kenties jonkin muinai-
sen pyramidin raunio? Puutarha tarjoaa vuokralaisille aktiviteet-
teja ja toimii suojaisana oleskelupaikkana. Hedelmät ja marjat 
tuottavat iloa sadonkorjuuaikaan.

taa myös visakoivusta. Kuusia istutetaan tontin rajalle näkö- ja 
tuulensuojaksi sekä pysäköintialueen ympäristöön. Paikallisen 
erikoisuuden pähkinäpensaan määrää lisätään istuttamalla muu-
taman nykyisen, todennäköisesti luontaisesti paikalle kylväyty-
neen yksilön läheisyyteen lisää pähkinäpensaita.

Metsäalueiden laajentamisen lisäksi olemassa olevien metsien 
monimuotoisuutta halutaan säilyttää tai rikastuttaa. Puuyksilöt 
tarvitsevat tilaa ympärilleen, jotta niiden latvukset saavat valoa 
ja pääsevät kehittymään (Kiuru 2005 45). Näyttävien maisema-
puiden ympäriltä poistetaan puusto ja vesat. Vanhat lahopuut ja 
kelot säästetään. Lahopuun määrää lisätään jättämällä maastoon 
kaatuneita runkoja. Avainlajeja kuten vanhoja haapoja ja raitoja 
säästetään. Alavien ja kosteiden paikkojen lehtomaisuutta yl-
läpidetään poistamalla lehtipuiden sekaan kylväytyvät kuuset. 
Saunan ja uuden puutarhan kohdalla rantapuusto harvennetaan 
valoisaksi koivikoksi, jonka seassa kasvaa valossa leveälatvaisek-
si kehittyviä mäntyjä.
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Rakenteet, kalusteet ja varusteet
Vilniemen rakenteet ja kalusteet ovat kevytrakenteisia ja niissä 
käytetään luonnonmateriaaleja. Kalusteissa huomioidaan es-
teettömyys ja helppohoitoisuus. Kalusteista ja rakenteista teh-
dään mahdollisuuksien mukaan uniikkikappaleita – ne ovat osa 
Vilniemen taidekokemusta.

Opastus
Vilniemessä tulee olemaan paljon käyttäjiä, jotka vierailevat 
tontilla ensimmäistä kertaa ja viipyvät vain lyhyen aikaa. Siksi 
on tärkeää, että oleskelua Vilniemessä on helpotettu opasteilla. 
Osana Vilniemen käyttökokemusta on aina ensimmäisestä tien-
varsiopasteesta tontin luonnon keskellä oleville näköalapaikoille 
jatkuva yhtenäinen opastusteema. Opasteissa käytetään SKjL:n 
graafista ilmettä tai vaihtoehtoisesti Viniemen taiteilija-ateljeeta 
varten suunniteltua uutta ilmettä.

Reitti Vilniemeen opastetaan Karjalohjan taajaman läpi kulke-
valta Sammatintieltä lähtien. Tärkeimpiin risteyksiin asennetaan 
kyltti, joka osoittaa kääntymissuunnan. Opasteessa voidaan 
käyttää esimerkiksi SKjL:n merihevos-logoa. Opasteet ovat 
säänkestävää puuta tai metallia ja niiden ilme sopii ateljeehuvi-
lan tyyliin. Tienvarsikylttien pystyttämisestä sovitaan tienpitäjän 
kanssa ja osoitetaan niiden ylläpidosta vastaava henkilö.

Tontille saapuminen osoitetaan portti- tai pylväsaiheella. Se voi-
daan suunnitella osana opastuskokonaisuutta tai mahdollisesti 
olla talkootyöllä, esimerkiksi avajais-workshopissa valmistettu 
erillinen teos.

Samaa yhtenäistä opastustyyliä käytetään myös tontille tehtävis-
sä opasteissa. Pysäköinti ja rakennusten käyttötarkoitus (esim. 
“ateljee”, “tupa”, “sauna”) voidaan merkitä yksinkertaisella 
kyltillä. Opasteissa käytetään mielellään kaikille ymmärrettäviä 
kuvasymboleita, jolloin vältytään käännöshaasteilta ja opasteet 
saadaan pidettyä yksinkertaisina.

Metsässä kiertävä polku ja näköalapaikat merkitään maastoon 
yksinkertaisilla ja luonnonympäristöön sopivilla merkeillä. Ide-
ana on, että opastus muuttuu viitteellisemmäksi tontin luon-
nontilaisempiin osiin siirryttäessä. Opastuksen suunnittelussa 
huomioidaan myös näkövammaiset käyttäjät.

Juoma- ja käyttövesi
Tontilla tutkitaan mahdollisuutta rakentaa porakaivo. Porakaivo 
sijaitsee vähintään 30-50 metrin etäisyydellä jätevesien imeytysken-
tästä. Kaivoa ei saa sijoittaa notkon pohjalle, koska silloin pinta-
vedet voivat valua kaivoon. (Ympäristö.fi.)  Saunojen pesuvedeksi 
voidaan nykyiseen tapaan käyttää järvestä pumpattavaa vettä. 

Jätevesien käsittely
Jätevesien käsittely ratkaistaan tontilla. Suunnitelmassa on va-
rattu tila maasuodattamolle pysäköintialueen reunaan. Ateljees-
sa syntyvä maalia ja liuottimia sisältävä jätevesi kerätään ja erilli-
seen säiliöön ja käsitellään ongelmajätteenä.

Valaistus ja sähkö
Tavoite on, että alueen valaistus pidetään mahdollisimman vä-
häisenä. Rakennusten seinustalle, varsinkin portaiden ja käyte-
tyimpien kulkureittien kohdalle asennetaan valaisimet. Valaisi-
met valitaan niin, että ne suuntaavat valon tarvittavalle alueelle 
eikä valo siroa ympäristöön. Valaisimiin asennetaan ajastin tai 
liiketunnistin.

Kaikki uudet sähköjohdot asennetaan maahan. Lisäksi tutki-
taan mahdollisuuksia nykyisen, saunatuvalta naapuritontille 
kulkevan ilmajohdon korvaamisesta tai maahan asentamisesta. 
Pysäköintipaikalle asennetaan lämmitystolppa, joka toimii myös 
sähköauton latauspisteenä.
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5.3 OSA-ALUEKOHTAISET SUUNNITELMAT

Vilniemen ympäristön suunnitelma esitetään yksityiskohtai-
semmin kymmenessä osa-aluekohtaisessa suunnitelmassa. Jo-
kaiselle osa-alueelle asetetaan tavoitetila, jonka saavuttamiseksi 
esitetään suunnitteluratkaisuja. Osa-aluejako vastaa luvun 2 ny-
kytilan kartoituksen osa-aluejakoa.

10

9

8

7

6

4
3 2

1

5

Kuva 69. Osa-aluekohtaisten suunnitelmien rajaukset.
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[Academic use only] 

LUONTO JA KASVILLISUUS

säilyvä lehti- / havupuu

maisemallisesti arvokas puuyksilö, suojataan työmaan aikana

säilyvä nykyinen metsäalueen reuna

uusi metsäalueen reuna

luontainen metsän pohjakasvillisuus

poistettava lehti-/havupuu

poistettava pensas

alue, jolta poistetaan vesakko

istutettava lehti- / havupuu

uusi istutettava taimikko

istutettava pensas

suunniteltu perenna- / kesäkukkaistutus

uusi kuntta

KULKUREITIT

uusi esteetön kivituhkapintainen reitti

kunnostettava huoltokäytävä

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

uusi ateljee

kunnostettava ateljeen raunio

työmaan aikainen väylä, liikenne ja varastointi

korkeuskäyrä (10 cm)

osa-alueen raja

uusi kuntta

maakaapelien 
ja -putkien 
asennuspaikka

säilyvä 
”Aspan 
mänty”

uusi
luonnonkiveys

UUSI POLKU

MÄNTYPIHA, 
tilaa ulkona 
työskentelyyn

esteetön kulku 
ateljeehen, 
lastauspaikka

terassiksi kunnostettava
vanhan ateljeen kivijalka

AT
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V
E 
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’
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V
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ky
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kunnostettava 
huoltoreitti

uusi metsänreuna

uusi saniaisistutus

oleva tielinjaus oikaistaan, 
vanha tienpohja 
muotoillaan ja paikataan 
kuntalla

istutettava 
vuorijalava

uusi saniaisistutus

uusi saniaisistutus

istutettava mänty

istutettavat alppiruusut

istutettavat
alppiruusut

istutettavat kuuset

säilyvä
metsikkö

istutettavat männyt

Osa-alue 1

Tavoite

Osa-alue valikoitui molemmissa kilpailuehdotuksissa uuden 
ateljeerakennuksen paikaksi. Tavoitteena on palauttaa alueelle 
sen alkuperäinen merkitys tontin kiintopisteenä. Osa-alueelta 
säilytetään näköyhteys järvelle. Alkuperäisen huvilan kivijalka 
säilytetään kokonaan tai osittain ja sitä hyödynnetään uuteen 
rakennukseen liittyvän pihan osana.

Suunnitelma

Ateljeen ympäristöön rakennetaan luonnonkasveja ja luonnon-
kivimateriaaleja käyttäen metsäpuutarha. Ateljeesta avautuu 
metsäisiä näkymiä sekä avoin järvinäkymä. Osa-alueella kulke-
va tie kunnostetaan huoltokäytäväksi s. 71 periaateleikkauksen 
mukaan. Ateljeen pohjoispuolelle rakennetaan uusi Mäntypiha, 
kaarevamuotoinen kiveys luonnonkivestä. Piha mahdollistaa 
työskentelyn myös ateljeen ulkopuolella ja helpottaa taideteos-
ten ja materiaalien lastaamista. Kiveys rakennetaan kantamaan 
pakettiauton paino. Kiveys on samaa materiaalia ateljeen kivija-
lan päälle asennettavan kiveyksen kanssa. 

Ateljeen pohjoispuolella asennetaan kunttaa eli metsänpoh-
jamattoa alueille, jotka vahingoittuvat työmaan aikana. Kunt-
ta-alueen reunaan perustetaan uusi polku. Osa-alueen poh-
joisosaan istutetaan kuusia. Ateljeen ja raunion ympärille 
perustetaan perennapenkit, joihin istutetaan luonnonperen-
noja, erityisesti saniaisia. Osa saniaisista voidaan ottaa talteen 
ennen työmaan aloittamista rakennuspaikalta ja säilöä siirteessä 
istuttamiseen saakka. Kaikissa uusissa istutuksissa käytetään 
suomalaisia luonnonlajeja. Maisemamänty suojellaan rakenta-
misen aikana.

Kaikki putket ja johdot kaivetaan huoltokäytävän reunaan. Put-
ket peitetään ja paikan päälle asennetaan kuntta. Maakaapelei-
den ja -putkien kohdalle ei anneta kasvaa puita, vaan jatkossa  
taimet ja vesakko poistetaan säännöllisesti.

Kuva 70. Osa-aluekohtainen suunnitelma 1, 1:500.
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LUONTO JA KASVILLISUUS

säilyvä lehti- / havupuu

säilyvä hedelmäpuu

maisemallisesti arvokas puuyksilö

säilyvä pensas

säilytettävä pystyyn lahonnut puu / kelo

säilyvä nykyinen metsäalueen reuna

uusi metsäalueen reuna

luontainen metsän pohjakasvillisuus

poistettava lehti-/havupuu

poistettava pensas

alue, jolta poistetaan vesakko

istutettava lehti- / havupuu

istutettava hedelmäpuu

istutettava pensas

uusi niitty

suunniteltu perenna- / kesäkukkaistutus / kasvimaa

avokalliopaljastuma

kivenlohkare

KULKUREITIT

uudet graniittikivistä rakennetut portaat

uudet askelkivet

uusi polku

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

säilyvät betoniportaat

uusi graniittikivillä reunustettu istutusallas

uusi puuinen istuinosa graniittikiven päällä

korkeuskäyrä 10 cm

osa-alueen raja

uusi perustettava 
niitty

rantapuustoa harvennetaan,
elinvoimaiset koivut ja 
männyt säästetään

rannan kenttäkerrosta 
aletaan niittää

PUUTARHA

istutettavat 
omenapuut

säilyvät 
kriikunapuut, 
vesakko poistetaan

säilyvät vanhat 
syreenit

uusi korotettu 
istutusalue 
graniittisista 
paasikivistä

istutettava 
omenapuu

uusi muuntuva 
viljelyalusta

kt

kt

istutettavat 
marjapensaat

kuuset poistetaan 
ateljeen järvi- 
näkymän edestä

korostettava 
maisemamänty

uusi polku

porrasaskelmat 
graniittipaasista

avokallio

säilyvä 
taide

avokallio

säilyvä 
taideteos 
”Aspan parta”

säilyvä 
kuusimetsikkö

Osa-alue 2

Tavoite

Tavoitteena on osa-alueen kehittäminen avoimeksi rinne- ja 
kallioniityksi sekä puutarhakasvillisuuden hillitty palauttaminen. 
Uudelta ateljeerakennukselta avautuu näkymä järvelle.

Suunnitelma

Etelään avautuvasta kalliotaskusta kaadetaan nuoret haavat ja 
sinne perustetaan uusi puutarha. Se on symbolinen turvapaik-
ka ympäröivässä erämaassa. Puutarha rakennetaan harmaista 
graniittipaasista, esimerkiksi lähiseudulta puretun rakennuksen 
kivijalkakivistä. Kivireunusten sisään ja lomaan tulee istutuksia, 
kulkureittejä ja oleskelupaikkoja. Puutarhaan laskeutuu saunan 
suunnasta graniittipaasista rakennetut portaat. Sen istutukset 
ovat pääasiassa omenapuita ja marjapensaita. Perennojen, kesä-
kukkien tai vihannesten kasvattaminen on mahdollista puutar-
han keskeisessä osassa, muuntuvassa viljelyalustassa. Viljelyalus-
ta on 7 m x 7 m kokoinen reunuskivillä rajattu istutusalue, jonka 
käyttö voidaan mitoittaa kulloistenkin hoitoresurssien mukaan. 
Vaivattomin vaihtoehto on perustaa  viljelyalustaan monivuo-
tinen villiniitty tai heinäistutus. Jos innokkuutta puutarhanhoi-
toon löytyy, voidaan puutarhan keskellä ylläpitää kasvimaata tai 
siihen voidaan tehdä vuosittain vaihtuva kesäkukkaistutus. 

Osa-alueelle perustetaan niitty sivulla 73 annettujen ohjeiden 
mukaan. Rannasta poistetaan vesakko ja kasvillisuutta aletaan 
niittää samalla periaatteella kuin perustettua niittyä. Rannan 
puustoa harvennetaan suosimalla koivuja ja mäntyjä. Kaikki 
nuoret haavat ja kuuset poistetaan. Tavoitteena on saada ran-
tavyöhykkeelle elinvoimainen ja valoisa puusto, joka järeytyes-
sään kehystää kauniisti järvinäkymää. Pieni metsikkö osa-alueen 
luoteiskulmassa säilytetään ja sen reunoilta raivataan esiin elin-
voimaiset männyt. Huoltoreitin vieressä säilytetään kuusikkoa. 
Yksittäisiä mäntyjä otetaan esiin muun puuston keskeltä myös 
niityn itäreunassa. 

Kuva 71. Osa-aluekohtainen suunnitelma 2, 1:500.
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Kuva 72. Näkymä Metsägalleriaan ja periaateleikkaus es-
teettömästä puurakenteisesta reitistä.

säilyvä kallio

1500 mm

reitti perustetaan betoniin 
valetulla pilarikengällä

betonivalun reunat täytetään 
kivituhkalla / murskeella kun kallio on pinnassa, voi-

daan reitti perustaa asen-
tamalla pilarikenkä suoraan 
kallioon

runkopuu, 48 x 100 mm,
asennetaan pilarikengän 
varaan reitin pituussuun-
nassa

reunalauta, kynnys reitin 
pinnasta väh. 50 mm

poikkilaudoitus, hiottu lehtikuusilauta, jossa luis-
tonestona esim. uritus tai pienisilmäinen metalli-
verkko kiinnitettynä reitin pintaan.

Rikkoutunut maaston osa täytetään 
pohjamaan aineksella, päälle levite-
tään kariketta tai kuorihumuskatetta

nykyinen 
maanpinta
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LUONTO JA KASVILLISUUS

säilyvä lehti- / havupuu

maisemallisesti arvokas puuyksilö

säilyvä pensas

säilyvä nykyinen metsäalueen reuna

uusi metsäalueen reuna

luontainen metsän pohjakasvillisuus

poistettava lehti-/havupuu

istutettava lehti- / havupuu

istutettava pensas

uusi niitty

avokalliopaljastuma

kivenlohkare 

hiekkainen ranta-alue

KULKUREITIT

kunnostettava huoltokäytävä

uusi esteetön kivituhkapintainen reitti

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

nykyinen, kunnostettava saunatupa

saunatuvan terassin laajennus (ks. ateljeen ideakilpailun suunnitelmat)

uusi puuvaja ja kuivakäymälä mökin yhteyteen

uusi grillipaikka

purettava ulkorakennus

uusi lehtikomposti

maahan kaivettava ilmajohto

korkeuskäyrä 10 cm

osa-alueen raja

istutettavat 
pähkinäpensaat

purettava nykyinen 
ulkohuussi

purettava 
nykyinen puuvaja

uusi esteetön 
kuivakäymälä ja puuvaja

kunnostettava 
nykyinen saunatupa 
”Aspan ateljee”

veneensäilytys siirtyy 
osa-alueelle 5

hiekkaranta

rinnettä aletaan 
hoitaa niittynä

uusi perustettava 
niitty

nykyinen grillipaikka
puretaan

kunnostettava 
huoltoreitti

uudet graniittiset 
askelkivet saunan 
terassilta rantaan

uusi esteetön 
puureitti

säilyvä 
pähkinäpensas

säilyvä
metsikkö

uusi metsän 
reuna

istutettava 
kuusi

uusi esteetön 
kivituhkareitti

KT

uusi esteetön 
nuotiokehä

Osa-alue 3

Tavoite

Tavoitteena on hajallaan olevien rakennusten ja toimintojen 
keskittäminen, nykyisten rakennusten pihapiirimäisen asettelun 
rikkominen sekä ranta-alueen selkeyttäminen.

Suunnitelma

Osa-alueella olevat rakennukset ja toiminnot keskitetään sauna-
tuvan yhteyteen. Vanhat puuvaja ja kuivakäymälä puretaan. Sau-
natuvan nykyistä terassia laajennetaan ja saunan luoteispuolelle 
rakennetaan uusi puuvaja ja kuivakäymälä. Puuvaja ja kuivakäy-
mälä on ateljeen ideakilpailuehdotusten mukaan mahdollista 
rakentaa myös nykyisen saunatuvan yhteyteen. Nykyinen so-
rapintainen tie kunnostetaan huoltoreitiksi. Nykyisen puuvajan 
eteläpuolelta rakennetaan uusi esteetön puurakenteinen reitti. 
Saunatuvalta rantaan rakennetaan esteetön kivituhkapintainen 
käytävä. Käytävä johtaa rantaan osa-alueen 5 kautta. Saunan 
terassilta hiekkarannalle rakennetaan reitti graniittisista askel-
kivistä. Veneen säilytys siirretään hiekkarannalta osa-alueelle 
5. Nykyinen nuotiopaikka puretaan ja tilalle rakennetaan uusi 
nuotiokehä lähemmäksi saunaa. Nuotiokehä rakennetaan es-
teettömän reitin varrelle, jolloin nuotion äärelle pääsee myös 
pyörätuolilla.

Saunatuvan edustalta poistetaan vesakko ja jatkossa saunatuvan 
ja rannan välistä rinnettä hoidetaan niittynä. Osa-alueen poh-
joisosaan, nykyisten ulkorakennusten paikalle istutetaan kuusi 
ja pähkinäpensaita.

Kuva 73. Osa-aluekohtainen suunnitelma 3, 1:500.
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LUONTO JA KASVILLISUUS

säilyvä lehti- / havupuu

säilyvä pensas

säilyvä nykyinen metsäalueen reuna

uusi metsäalueen reuna

luontainen metsän pohjakasvillisuus

poistettava lehti-/havupuu

istutettava lehti- / havupuu

istutettava pensas

uusi kuntta

alue, jolle asetellaan lahoavia runkoja

KULKUREITIT

uusi laiturirakenteinen reitti

uusi esteetön kivituhkapintainen reitti

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

uusi luonnonkivipinta

uusi sadevesiä keräävä allas

suunnittelualueen / tontin raja

korkeuskäyrä, 10 cm

osa-alueen raja

haaparyhmän keskelle 
perustetaan uusi luonnon- 
kiveys, jonka kultaiseen 
leikkaukseen rakennetaan 
metallireunainen, sadevettä 
keräävä allas

uusi puinen 
kompostikehikko 
puutarhajätteelle

TO
NT

IN
 R

AJ
A

tontin rajalla puustoa 
täydennetään kuusentaimilla

uusi esteetön puurakenteinen 
reitti, leveys 1,5 m
käännöksissä vapaan tilan 
halkaisija vähintään 2,4 m

uusi esteetön 
puurakenteinen 
reitti

istutettavat
pähkinä-
pensaat

HEIJASTUS-
PAVILJONKI

METSÄGALLERIA

säilyvä vanha  
haaparyhmä

säilyvä 
kuusimetsikkö

säilyvä taideteos

Osa-alue 4

Tavoite

Tavoitteena on inspiroiva metsäluonnon ja taiteen yhdistävä 
“Metsägalleria”. Osa-alueella kehitetään elinvoimaista metsik-
köä, joka tarjoaa riittävästi ympärivuotista näkösuojaa tontin 
rajalla. 

Suunnitelma

Osa-alueelle rakennetaan uusi esteetön kulkuyhteys ateljeera-
kennukselta saunatuvalle ja järven rantaan. Reitti ei ole pelkäs-
tään esteettömään kulkuun tarkoitettu vaihtoehtoinen yhteys, 
vaan luo nykyiseen metsikköön mielenkiintoisen uuden ulot-
tuvuuden. Reitin varrelle voidaan asettaa taideteoksia, jolloin 
reitti toimii ulkogalleriana ja sään sekä vuodenaikojen mukaan 
vaihtuvana näyttelytilana. Tasanteita voi käyttää ulkona työs-
kentelyyn. Reitti toteutetaan laiturimaisena puurakenteena, joka 
on tukirakenteita lukuun ottamatta irti maasta. Metsägalleriassa 
suuretkin ihmisryhmät voivat liikkua metsässä ilman että met-
sän pohjakerros kuluu.

Osa-alueen keskellä on näyttävä puuryhmä järeitä haapoja, joi-
den keskelle muodostuu kiinnostava tila. Haaparyhmän sisään 
rakennetaan soikea luonnonkivillä päällystetty pieni aukio rau-
halliseen oleskelun ja mietiskelyn paikaksi. Kiveyksen kultaiseen 
leikkaukseen asennetaan metallireunainen allas, johon kerään-
tyy sadevettä ja jonka vesipinta heijastaa taivasta ja haapojen 
vuodenaikojen mukaan muuttuvia latvuksia. Altaan vierelle 
asennetaan penkki.

Osa-alueen puustoa täydennetään tontin rajalla kuusentaimilla 
ja ateljeen kivijalan viereisessä rinteessä männyntaimilla. Nykyi-
seen metsikköön asetellaan puunrunkoja lahopuuksi. 

Kuva 74. Osa-aluekohtainen suunnitelma 4, 1:500.
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LUONTO JA KASVILLISUUS

säilyvä lehti- / havupuu

maisemallisesti arvokas puuyksilö

nykyinen metsäalueen reuna

uusi metsäalueen reuna

luontainen metsän pohjakasvillisuus

poistettava lehti-/havupuu

alue, jolta poistetaan vesakko

istutettava lehti- / havupuu

uusi istutettava taimikko

uusi niitty

hiekkainen ranta-alue

KULKUREITIT

uusi kivituhkapintainen reitti

uusi esteetön laituri

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

uusi lehtikomposti

maahan kaivettava ilmajohto

korkeuskäyrä, 10 cm

suunnittelualueen / tontin raja

osa-alueen raja

uusi esteetön 
laituri

uusi esteetön 
kivituhka- 
pintainen reitti

rinnettä 
aletaan hoitaa 
niittämällä

säilyvät 
männyt

istutettava taimikko, 
visakoivut

rajan läheisyyteen 
istutetaan 
kuusentaimia

tervaleppien ympäristö 
pidetään avoimena 
vesakosta

uusi venetelakka

TO
NT
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 R
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A

Osa-alue 5

Tavoite

Tavoiteena on puoliavoin rantavyöhyke, jossa korostuvat näyt-
tävät puuyksilöt ja -ryhmät. Näkösuojaa antavaa kasvillisuutta 
lisätään tontin rajalla. 

Suunnitelma

Osa-alueelle 5 rakennetaan esteetön reitti saunatuvalta rantaan. 
Reitin päätteelle rakennetaan karheapintainen luiska, jonka toi-
sella reunalla on kaide. Luiska toimii sekä esteettömänä uimalai-
turina että sen viereen asennettavan veneen käsittelyä ja huoltoa 
helpottavana alustana. Vilniemen veneelle asennetaan säilytys-
paikaksi uuden laiturin suuntainen telakka.

Esteettömän laiturin länsipuolella olevat näyttävät tervalepät 
otetaan esiin kaatamalla niiden latvuksen alueelta muuta lajia 
olevat nuoret puut. Osa-alueen avoimeen osaan istutetaan uusi 
taimikko koivuntaimista. Koivuntaimiksi suositellaan visakoi-
vuja. Rajan läheisyydessä puustoa täydennetään istuttamalla 
kuusentaimia. Rantaan johtavan reitin eteläpuolella olevan rin-
teen kasvillisuutta aletaan hoitaa niittynä. Reitin toisella puolella 
pohjakasvillisuus saa taimikon vartuttua kehittyä luonnollisesti.

Kuva 75. Osa-aluekohtainen suunnitelma 5, 1:500.
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Kuva 76. Havainnekuva Vilniemen sisääntuloalueelta.
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[Academic use only] 

LUONTO JA KASVILLISUUS

säilyvä lehti- / havupuu

säilyvä nykyinen metsäalueen reuna

uusi metsäalueen reuna

luontainen metsän pohjakasvillisuus

poistettava lehti-/havupuu

alue, jolta poistetaan vesakko

istutettava lehti- / havupuu

uusi istutettava taimikko

istutettava pensas

uusi kuntta?

KULKUREITIT

kunnostettava ajotie (rasitetie naapuritontille)

työmaan aikainen ajoväylä

uusi kivituhkapintainen linja-auton kääntöpaikka

kunnostettava huoltokäytävä

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

uusi opaste

korkeuskäyrä, 10 cm

suunnittelualueen / tontin raja

osa-alueen raja

uusi linja-auton 
pysäköintipaikka, 
3,5 m x 15,0 m

kunnostettava 
rasitetie

Tie
 n
aa

pu
rit

on
till

e

uusi porttiaihe

uusi osoiteviitta

kunnostettava 
huoltoreitti

uusi kuntta

uusi maakaapelien ja 
-putkien asennuspaikka

uusi kivituhka-
pintainen pysäköintialue

istutettavat 
kuuset

säilyvää metsikköä 
harvennetaan

TO
NTI

N R
AJ

A

TONTIN RAJA

Osa-alue 6

Tavoite

Tavoitteena on elinvoimainen raja-alueen puusto, joka tarjoaa 
näkö- ja tuulensuojaa uuden ateljeerakennuksen pohjoispuolelle.

Suunnitelma

Osa-alueella sisääntuloalue ja ajotie kunnostetaan ja päällyste-
tään kivituhkalla. Naapuritontille johtavan rasitetien varteen 
perustetaan uusi kivituhkapäällysteinen levennys 15 metriä pit-
kän linja-auton pysäköintipaikaksi. Tontille johtava nykyinen tie 
kunnostetaan huoltoreitiksi.

Osa-alueella oleva nykyinen metsikkö säilytetään. Koko alueella 
suoritetaan metsikön harvennus suosien elinvoimaisia ja tuu-
healatvuksisia puuyksilöitä. Lähellä naapuritontille johtavaa tie-
tä harvennuksessa suositaan tuuheita nuoria kuusia, lähempänä 
ateljeeta harvennuksessa pyritään jättämään pystyyn mäntyjä ja 
koivuja. Huoltoreitin varressa työmaa-ajon ja maakaapeleiden 
ja -putkien asentamisen aikana vaurioitunut metsänpohja pääl-
lystetään kuntalla. 

Kuva 77. Osa-aluekohtainen suunnitelma 6, 1:500.
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Osa-alue 7

Tavoite

Tavoitteena on myönteisen ensivaikutelman ja tunnelman luova, 
toimiva sisäänkäyntialue ja elinvoimainen tontin reunametsä. Ta-
voitteena tulevaisuudessa on, että osa-alueelle palautuu täysikas-
vuinen metsä, joka sulautuu visuaalisesti osa-alueen 8 metsään.

Suunnitelma

Osa-alueen avohakkuukohta metsitetään. Sinne istutetaan uutta 
taimikkoa ja nykyistä taimikkoa täydennetään. Osa-alueen itäpuo-
lella taimikon harvennuksessa suositaan mäntyä ja lähellä tontin 
rajaa kuusta. Aukean länsiosassa on nykyistä koivutaimikkoa, jota 
täydennetään visakoivun taimilla. Visakoivu tuo metsään vaihte-
levuutta, ja järeytyneitä visarunkoja voidaan tulevaisuudessa käyt-
tää kuvataiteilijan tai käsityöläisen veistomateriaalina.

Osa-alueen keskellä olevaan loivaan rinnenotkelmaan istutetaan 
pähkinäpensaita, jotka kasvaessaan muodostavat holvimaisen 
tilan muun puuston keskelle. Hakkuun etelälaidassa kasvavat 
nykyiset pähkinäpensaat säästetään. Pähkinäpensaiden keskelle 
ladotaan mietiskelylabyrintti luonnonkivistä tai uuden puutarhan 
paikalta kaadettavista haavoista saatavista puupölleistä. Jatkossa 
labyrintti saa sammaloitua, lahota ja sulautua metsänpohjaan. 
Osa-alueelle perustetaan uusi metsäpolku.

Osa-alueen länsiosaan rakennetaan ateljeen pysäköintialue. Py-
säköintialue on mitoitettu niin, että siinä on tila neljän henkilö-
auton pysäköimiseen ja samaan aikaan 15 metrinen linja-auto 
voi kääntyä peruuttamalla ja pysäköidä osa-alueella 6 olevalle 
pysäköintipaikalle. Myös jäteauto ja loka-auto mahtuvat toi-
mimaan alueella pysäköidyistä autoista huolimatta. Mikäli lin-
ja-auton kääntymiselle ei ole tarvetta, mahtuu pysäköintialueelle 
noin kymmenen autoa.

Pysäköintialueen reunalle perustetaan niitty tai luonnonnurmi. 
Pysäköintipaikkojen päätyyn rakennetaan aita ja sinne asennetaan 
lämpötolppa / sähköauton latauspiste. Pysäköintialueen päässä on 
tilavaraus jätevesien käsittelylle, esimerkiksi maasuodattamolle. Sii-
hen liittyvät putket kaivetaan pysäköintialueen reunan niittykaista-
leelle. Sisääntuloalueelle rakennetaan puinen jäteaitaus. Pysäköinti-
alueen ympärille istutetaan kuusia ikivihreäksi näkösuojaksi.

Kuva 78. Havainnekuva pähkinäpensasrineeseen ja labyrinttiin.
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[Academic use only] 

LUONTO JA KASVILLISUUS

säilyvä lehti- / havupuu

säilyvä pensas

nykyinen metsäalue

uusi metsäalue

luontainen metsän pohjakasvillisuus

poistettava lehti- / havupuu

istutettava lehti- / havupuu

nykyinen / uusi istutettava taimikko

istutettava pensas, laji

uusi kuntta 

alue, jolle asetellaan lahoavia runkoja

kivenlohkare 

KULKUREITIT

uusi kivituhkapintainen pysäköintialue

uusi metsäpolku

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

uusi labyrintti

uusi penkki

uusi jäteaitaus

tilavaraus jäteveden maasuodattamolle

korkeuskäyrä, 10 cm

suunnittelualueen / tontin raja

osa-alueen raja
py

säk
öin

ti, 
4 a

p

tila 15 m pitkän linja-
auton kääntymiselle

kt

tilavaraus jätevesien 
käsittelyjärjestelmälle,
esim. maapuhdistamolle, 40 m2

nykyistä taimikkoa 
täydennetään visakoivulla

nykyistä taimikkoa 
täydennetään 
männyntaimilla

tontin rajalle istutetaan 
kuusentaimia

istutettavat 
pähkinäpensaat

istutettavat kuuset

uusi perustettava 
luonnonnurmi

istutettavat kuuset

uusi aita

maakaapeleiden 
ja -putkien 
asennuspaikka

uusi lämmitystolppa/
sähköauton latauspiste

perustettava 
niitty

uusi puinen jäteaitaus,
sekajäte ja 
pikakompostori
5,0 m x 2,0 m

uusi luonnonkivistä tai 
puupölleistä ladottava labyrintti

uusi polku

TO
NTIN

 RAJA

Kuva 79. Osa-aluekohtainen suunnitelma 7, 1:500.
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Kivituhka 0/6, harmaa, 50 mm. Pinta muotoillaan 
kuperaksi, kaato keskeltä molempiin suuntiin. Painau-
mat ja kuopat täytetään levittämällä pintamateriaalia 
paksummin.

Rikkoutunut maaston osa täy-
tetään pohjamaan aineksella, 
päälle levitetään kariketta tai 
kuorihumuskatetta

Polulle kasvavat oksat ja vesakko sekä 
kaatuneet rungot poistetaan

Kulkua voidaan ohjata hieno-
varaisesti pois epätoivotuilta 
reiteiltä asettelemalla maahan 
lahopuurunkoja

Opasteina käytetään 
luonnonmateriaaleista 
valmistettuja, uniikkeja 
kylttejä tai pieniä veis-
toksia

tiivistetty pohjamaa

500 mm

säilyvä metsänpohja

säilyvä metsänpohja

Kuva 80. Uuden ja kunnostettavan polun periaateleikkaus 1:10.
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Osa-alue 8

Tavoite

Tavoitteena on kehittää aluetta luonto-, maisema- ja virkistysar-
voiltaan edustavana rinnemetsänä.

Suunnitelma

Vanha rinnemetsä säilytetään pääosin nykytilassaan. Osa-alueel-
la olevat maassa lahoavat rungot ja pystyyn kuolleet puut säi-
lytetään. Lahopuuta voidaan myös lisätä jättämällä mahdolli-
set kaadettavat rungot metsään tai tuomalla alueelle muualla 
tontilla suorittetavista puun kaadoista syntyvää puuainesta. 
Kulku pyritään ohjaamaan hienovaraisesti osoitetuille reiteille. 
Osa-alueella kulkevia nykyisiä polkuja vahvistetaan niin, että 
metsään muodostuu kapea ja selkeä kulkuväylä. Kulkuväylän 
vierustoilta poistetaan risut ja vesakko sekä häiritsevät puun-
oksat noin metrin etäisyydeltä. Polun reitille kaatuneet rungot 
siirretään pois polulta. Polkujen vieressä olevat, välittömässä 
kaatumisvaarassa olevat puut kartoitetaan ja tarpeen mukaan 
kaadetaan. Rungot jätetään metsään. Osa-alueen pohjoisosassa 
katkaistaan näkymiä metsän sisältä rakennetuille alueille täyden-
täen olemassa olevaa nuorta kuusikkoa.

[Academic use only] 

LUONTO JA KASVILLISUUS

säilyvä lehti- / havupuu

maisemallisesti arvokas puuyksilö

säilyvä pensas

säilytettävä pystyyn lahonnut puu / kelo

säilyvä nykyinen metsäalueen reuna

luontainen metsän pohjakasvillisuus

poistettava lehti- / havupuu

alue, jolta poistetaan vesakko

istutettava lehti- / havupuu

istutettava pensas

alue, jolle asetellaan lahoavia runkoja

kalliojyrkänne

KULKUREITIT

nykyinen kunnostettava metsäpolku

uusi metsäpolku

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

maakellarin säilyneet rakenteet

korkeuskäyrä, 10 cm

suunnittelualueen / tontin raja

osa-alueen raja

uusi polku

säilyvä iäkäs 
haapa

säilyvät 
pähkinäpensaat

uusi 
metsänreuna

nykyinen polku 
kunnostetaan

uusi polku

nykyinen polku 
kunnostetaan

VANHA RINNEMETSÄ
- rinnemetsä säilytetään ja 
sitä hoidetaan hoitosuositusten 
mukaan ks. luku 6
- On huomioitava, että alueella 
tehtäviin toimenpiteisiin 
tarvitaan maisematyölupa

säilytettävä haaparyhmä

maakellarin rauniot 
säilytetään

säilyvä taideteos

kallioreuna 

TO
NTIN

 RAJA

Kuva 81. Osa-aluekohtainen suunnitelma 8, 1:1000.
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LUONTO JA KASVILLISUUS

säilyvä lehti- / havupuu

maisemallisesti arvokas puuyksilö

säilytettävä pystyyn lahonnut puu / kelo

säilyvä nykyinen metsäalueen reuna

luontainen metsän pohjakasvillisuus

poistettava lehti- / havupuu

alue, jolta poistetaan vesakko

alue, jolle asetellaan lahoavia runkoja

avokalliopaljastuma

kivenlohkare 

hiekkainen ranta-alue

ruovikkoinen ranta

KULKUREITIT

nykyinen kunnostettava metsäpolku

uusi metsäpolku

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

opastepaalu

taideteos

korkeuskäyrä, 10 cm

osa-alueen raja

säilyvä luonnon-
hiekkaranta

säilyvä luonnon-
hiekkaranta

risukkoa harvennetaan 
hiekkarannan kohdalta

näköalapaikka, rannasta 
poistetaan vesakko

säilyvä taideteos

kalliolle asennetaan 
uusi kevytrakenteinen 
nuotioalusta

nykyinen polku 
kunnostetaan

nykyinen polku 
kunnostetaan

uusi opaste polkujen 
risteykseen

korostettava, veden ylle kaartuva 
maisemapuu (tervaleppä)

lehtolaikusta poistetaan kuuset

TONTIN RAJA

Osa-alue 9

Tavoite

Tavoitteena on arvokas ja herkkä rantavyöhyke, jossa korostu-
vat jylhät elementit kuten avokalliorannat, maisemapuut ja nä-
köalapaikat.

Suunnitelma

Osa-alue 9 säilyy pääosin nykytilassaan. Rantavyöhykkeellä kul-
keva nykyinen polku vahvistetaan. Rannan nuorta puustoa ja 
vesakkoa harvennetaan hiekkarantojen, korostettavien maise-
mapuiden ja näköalapaikaksi merkityn niemekkeen kohdalta. 
Muilta osin rannan kasvillisuus säilytetään. Kakkaraisniemen 
pohjoispuolella olevasta lehtolaikusta poistetaan nuoret kuuset 
ja kuusentaimet. Osa-alueella kulkevan polun ja Kakkaraisnie-
meen johtavan polun risteykseen asennetaan uusi opaskyltti. 
Osa-alueen pohjoisosan kallioille asennetaan kevytrakenteinen, 
kalliosta irti oleva nuotioalusta.

Kuva 82. Osa-aluekohtainen suunnitelma 9, 1:1000.
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Osa-alue 10

Tavoite

Tavoitteena on sijainniltaan ainutlaatuinen niemi, jonka tunnel-
ma on rauhallinen ja eristäytynyt.

Suunnitelma

Osa-alueen arvokas luonto säilytetään. Alueen etelärannalle ra-
kennetaan kevytrakenteinen suoja, näköalapaviljonki, työsken-
telyä ja oleskelua varten. Osa-alueella kasvavan komean män-
nyn sekä vanhan kuusen latvusalueelta kaadetaan nuoret puut. 
Männystä tehdään osa-alueen kiintopiste. Nykyinen polku nie-
men kärkeen vahvistetaan. Lisäksi perustetaan uusi näköalapa-
viljongille johtava polku kiertämään niemen etelärantaa. 

[Academic use only] 

LUONTO JA KASVILLISUUS

säilyvä lehti- / havupuu

maisemallisesti arvokas puuyksilö

säilytettävä pystyyn lahonnut puu / kelo

säilyvä nykyinen metsäalueen reuna

luontainen metsän pohjakasvillisuus

poistettava lehti- / havupuu

alue, jolle asetellaan lahoavia runkoja

avokalliopaljastuma

kivenlohkare 

kalliojyrkänne

ruovikkoinen ranta

KULKUREITIT

nykyinen kunnostettava metsäpolku

uusi metsäpolku

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

uusi kevytrakenteinen, järvelle avautuva paviljonki, “ulkoateljee”

korkeuskäyrät, 10 cm

osa-alueen raja

NÄKÖALAPAVILJONKI
- uusi kevyt, katettu puurakenne, jota 
voi käyttää työtilana, oleskeluun tai 
yöpymiseen esimerkiksi riippumatossa, 
~10-20 m2

- perustetaan tukipilareiden päälle niin, 
että maasto vaurioituu mahdollismman 
vähän.

uusi polku

säilyvä taideteos

vanha kuusi otetaan esiin 
kaatamalla nuoret puut sen 
latvuksen alueelta

kunnostettava 
nykyinen polku

näköalapaikka kalliolla

komea maisemamänty otetaan 
esiin kaatamalla nuoret puut sen 
latvuksen alueelta

Kuva 83. Osa-aluekohtainen suunnitelma 10, 1:500.
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5.4 TYÖMAAN AIKAISET JÄRJESTELYT

Kuva 84. Työmaan aikaiset järjestelyt.

Työmaan aikainen suunnittelu on tärkeää alueen tunnelman 
säilyttämiseksi, sillä suunnittelualue tulee kokemaan paljon 
muutoksia uuden ateljeen sekä ympäristön rakentamisen myö-
tä. Uusi ateljee vaatii perustukset, talotekniikka on sovitettava 
maisemaan ja tilaa tarvitaan myös materiaalien ja työkalujen säi-
lytykseen. Jos työmaa ei ole hyvin suunniteltu, voi myöhemmin 
olla hankala korjata siitä ympäristölle aiheutuneita vahinkoja. 
Rakennusvaiheessa on oltava erityisen varovainen kun työsken-
nellään herkäksi tai erittäin herkäksi luokitelluilla alueilla (ks.  
kuva 48 s. 43).

Työmaan aikana hyödynnetään niitä suunnittelualueen osia, jot-
ka ovat jo valmiiksi eniten käsiteltyjä ja joihin on suunniteltu 
muutoksia. Sisääntuloalueen ja saunatuvan vieressä olevat, hil-
jattain hakatut alueet voidaan ottaa työmaan aikaiseen käyttöön, 
samoin avoin kohta vanhan huvilan paikalta rantaan laskeutu-
van rinteen yläosassa. Nämä alueet on suunniteltu perustetta-
vaksi kokonaan uudelleen pysäköintipaikaksi ja niityiksi. 

Tontilla oleva tie on levennettävä, jotta ateljeen rakennusmate-
riaaleja mahdutaan kuljettamaan. Suunnitelmassa johdot ja put-
ket on esitetty kaivettavaksi tien viereen. Rakentamisen loppu-
puolella tie kunnostetaan huoltoreitiksi ja sen reuna verhoillaan 
kuntalla. 

Rantaan on pääsy nykyistä tietä pitkin. Tätä reittiä käytetään 
saunatuvan kunnostamiseen, ulkorakennusten purkamiseen ja 
esteettömän käytävän rakentamiseen. Rakentamisen jälkeen tie 
kunnostetaan huoltoreitiksi suunnitelmien mukaan. Puutarhan 
rakentamisessa reittinä voidaan käyttää rantaan laskeutuvaa, 
myöhemmin niityksi kunnostettavaa avointa rinnettä.

Rantavyöhykkeelle ja rinnemetsään rakennettaessa voidaan ra-
kennustarvikkeiden kuljettaminen tehdä harkinnan mukaan jää-
tä pitkin. Näin ei vaurioiteta herkkiä metsäalueita.

Säilyvien puiden suojaukseen kiinnitetään erityistä huomiota 
työmaan aikana.

[Academic use only] 

[Academic use only] 

Uusi rakennettava kohde

Nykyinen kunnostettava kohde

Tilavaraus rakennusmateriaalien ja 
työkoneiden varastoimiseen. Työmaan 
loppuvaiheessa alue maisemoidaan

Työmaan aikainen reitti

Rakennusmateriaalien kuljettaminen 
rakennuspaikalle jäätä pitkin



92

Järjestys helpottaa elämää mutta villiys on elämän suola.

 - Jussi Kivi kirjassaan Kauonotaiteellinen eräretkeilyopas
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Kuudennessa luvussa annetaan hoitosuosituksia ateljeeympäristön ylläpitoa 
varten. Tavoitteena on antaa ohjeita tontin omistajalle ja käyttäjille niin, että he 
voivat suorittaa tarvittavat maiseman hoidon toimenpiteet oikein ajoitettuina. 
Luvussa annettuja hoitosuosituksia voi myös hyödyntää, mikäli tontille tilataan 
hoitotyötä ulkopuoliselta taholta. Luvun alussa on selostettu hoidon yleisohjeita, 
minkä jälkeen hoitosuosituksia on käsitelty osa-alueittain.

6. HOITOSUOSITUKSIA
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Kuva 85. Tiheässä kasvanutta vanhaa kuusikkoa (vasen 
kuva) ei voida harventaa, sillä varttuneiden kuusien lat-
vukset eivät enää vahvistu vaikka ne saisivat valoa. Li-
säksi harvennettu kuusikko kärsii herkästi myrskytuhoista 
(keskimmäinen kuva). Paras tapa vanhan kuusikon uudis-
tamiseen on pienten, mäntyihin ja koivuihin rajautuvien 
aukkojen tekeminen puita kaatamalla (oikeanpuoleinen 
kuva). Kuusikkoon voidaan tehdä yksttäinen aukko 5-10 
vuoden välein, jolloin metsikön puustoon saadaan jatku-
vuutta ja tulevaisuudessa koko kuusikko ei tule kerralla 
elinkaarensa päähän.
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6.1 YLEISET HOITOSUOSITUKSET

remmin myrskyjä (Kiuru 2005 90). Jatkossa koko alueella huo-
lehditaan, ettei vanhojen kuusien ympäriltä kaadeta puita niin, 
että yksittäisiä kuusia jää pystyyn avoimelle alueelle.

Tontilla olevien puiden kuntoa tarkkaillaan ja varsinkin kul-
kureittien läheisyydessä kasvavien, kaatumisvaarassa olevien 
puiden kaatamista harkitaan. Vaihtoehtoisesti huonokuntoisil-
le puille voidaan tehdä ns. kruunuleikkaus, jossa puun latvus 
poistetaan ja runko jätetään pystyyn lahoamaan. Kruunuleik-
kauksella jäljitellään puun katkeamista. Puiden kaatamiseen ja 
varsinkin kruunuleikkausten tekemiseen on hyvä palkata am-
mattitaitoinen metsuri tai arboristi.

Nykyisissä ja istutettavissa taimikoissa turvataan taimien kasvu 
ja ohjataan metsän kehitystä suunnitelmassa esitettyyn suun-
taan. Heinän torjuminen on yksi tärkeimmistä tekijöistä puiden 
taimien kasvuunlähdössä (Kiuru 2005, 55). Siksi taimikot hei-
nätään vuosittain syyskesällä tai syksyllä ja tätä jatketaan kunnes 
taimet ovat heinäkasvustoa korkeampia. Heinääminen voidaan 
tehdä polkemalla heinäkasvusto maahan tai raivaussahalla/-veit-
sellä leikkaamalla säteittäin taimesta poispäin. Taimikoista pera-
taan vesakko 1-2 kertaa. Perkaus tehdään raivaussahalla juhan-
nuksen ja heinäkuun lopun välisenä aikana. (VHT’14). 

Tontin naapuriin suuntatuvilla rajoilla on tavoitteena luoda nä-
kösuojaa ikivihreällä kasvillisuudella. Rajalle istutettuja ja luon-
nollisesti kylväytyneitä kuusia harvennetaan säännöllisesti, jotta 
niiden alaoksat eivät karsiinnu. Näin rajaa vastaan säilyy nuori ja 
elinvoimainen, tiheä kuusikko. 

Niityt
Niittyjen perustamisen jälkeen niille kehittyvää kasvilajistoa 
seurataan ja tarvittaessa tehdään täydennyskylvöjä ja epätoivot-
tujen lajien kitkentää. Niittyalueet niitetään resurssien mukaan 
1-2 kertaa vuodessa. Suositeltavinta olisi suorittaa niitto kaksi 
kertaa vuodessa käsin viikatteella. Hyvin teroitetulla viikatteella 
leikkuupinnasta tulee siisti, mikä suojelee niittykasvillisuutta eri-
laisilta kasvitaudeilta (Lohilahti et. al. 2006, 26). Jos viikatteella 
niittäminen ei ole mahdollista, voidaan niitto tehdä koneelli-

sesti esimerkiksi siimaleikkurilla. Ensimmäinen niitto tehdään 
kesä-heinäkuun vaihteessa ja toinen loppukesästä (elokuussa) 
niittykasvien kukkimisen jälkeen (Lohilahti et. al. 2006, 26). 
Niitto pyritään tekemään kuivalla säällä. Niittojäte kerätään ja 
kompostoidaan lehtikompostissa.

Vieraslajit
Koko tonttia tarkkaillaan vuosittain vieraslajiesiintymiä silmällä 
pitäen. Nykyiset ja tontille mahdollisesti kulkeutuvat vieraslajit 
torjutaan. Torjunnassa ei käytetä myrkkyjä tai muita ympäristöl-
le haitallisia menetelmiä. Torjunnassa syntyvä jäte kuljetetaan 
pois tontilta tai poltetaan. Lisätietoja vieraslajeista ja niiden 
torjunnasta löytyy muun muassa Suomen kansallisen vierasla-
jiportaalin internetsivuilta (vieraslajit.fi). Sivustolla  mainittuja 
kasveja ei istuteta tontille.

Reitit
Kaikki kulkureitit pidetään käyttökelpoisena ja mahdolliset vauri-
ot korjataan mahdollisimman pian niiden huomaamisesta. Kivi-
tuhkapintaisilla reiteillä kuopat ja urat paikataan. Puurakenteisilla 
reiteillä irronneet tai lahoavat laudat vaihdetaan uusiin. Kivetyillä 
alueilla paikaltaan liikkuneet kivet otetaan irti ja asennetaan uu-
delleen. Polut pidetään avoimena puunrungoista ja risuista.

Reittien talvikunnossapito keskittyy toimintojen läheisyyteen. Ki-
vituhkapintaiset ajotie ja pysäköintipaikka aurataan ja hiekoitetaan. 
Kunnossapidosta voidaan sopia paikallisen tienhoitoyhdistyksen 
kanssa. Huoltoreitti pidetään avoimena kolaamalla tai auraamalla ja 
reitti hiekoitetaan. Puurakenteiset ja kivetyt reitit voidaan puhdistaa 
lumesta, jos siihen löytyy resursseja. Polkuja ei hoideta talvella.

Rakenteet
Rakenteet eivät vaadi säännöllistä hoitoa, mutta niiden kunto 
tarkastetaan vuosittain. Havaitut viat korjataan mahdollisim-
man pian. Vilniemen vuoralaisia voidaan ohjeistaa ilmoitta-
maan rakenteissa havaituista puutteista tontin ylläpidosta vas-
taavalle henkilölle.

Yksi edellisessä luvussa esitellyn suunnitelman tavoitteista on 
ympäristön, uusien rakenteiden sekä istutusten helppohoitoisuus. 
Hoitotoimenpiteet voidaan tilata ulkopuolisena palveluna, mutta 
suurin osa hoidosta on mahdollista toteuttaa myös talkootyönä. 

Diplomityössä annettujen, maisema-arkkitehtuurin näkökulmas-
ta laadittujen hoitosuositusten lisäksi suositellaan metsänhoitajan 
laatiman metsänhoitosuunnitelman tilaamista koko tontin alueel-
le. Hoitotoimenpiteissä tulee lisäksi huomioida, että osa-alueiden 
8, 9 ja 10 alueilla tehtävään maisemaa muuttavaan maanrakennus-
työhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toi-
menpiteeseen vaaditaan Lohjan kaupungin rakennusvalvonnasta 
haettava erillinen maisematyölupa (ks s. 33).

Kasvillisuus

Metsät
Suunnitelmassa Vilniemen metsänhoidon perustana ei ole 
mahdollisimman suurien puunmyyntitulojen tavoittelu vaan 
erämaisuuden ja metsän luonnonmukaisuuden illuusion luomi-
nen sekä biologisen monimuotoisuuden vahvistaminen. Lisäksi 
hoidolla halutaan taata tontin käyttäjien turvallisuus.

Jatkossa vältetään suurten yhtenäisten hakkuiden tekemistä. Jos 
puita poistetaan, olisi se hyvä tehdä yksittäisten puiden kaadoil-
la tai poistamalla puita pieneltä alueelta niin, että muodostuu 
hallitusti rajattu aukkokohta.

Vilniemen täysikasvuista, korkealle karsiutunutta kuusikkoa ei 
voi kunnostaa harventamalla (Kiuru 2005, 46). Luonnollises-
ti metsä uudistuisi ympäristön häiriötekijöiden seurauksena – 
esimerkiksi myrskytuulista aiheutuvina puun kaatumisina tai 
metsäpaloina. Haasteena on, että Vilniemen kuusikot altistu-
vat näille häiriötekijöille vähän jos ollenkaan. Suunnitelmassa 
esitetään, että metsän luonnollista uudistumista myrskytuho-
jen seurauksena jäljitellään kaatamalla metsään muutama pieni 
maastonmuotoja myötäilevä aukko, johon kasvaa uutta puustoa 
tai jonka puustoa täydennetään istuttamalla. Aukko rajataan 
mielellään lehtipuihin tai mäntyihin, jotka kestävät kuusta pa-
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Osa-alue 1
Ateljeen välitön ympäristö on tontin intensiivisimmin hoidettu 
osa. Tästä huolimatta yleisilmeessä pyritään saavuttamaan luon-
nonmukaisuuden vaikutelma. Osa-alueen kulkupinnat pidetään 
puhtaana lehdistä ja lumesta. Kiveysten kunto tarkastetaan 
vuosittain ja suoritetaan tarvittavat kunnostustoimenpiteet. 
Perenna- ja alppiruusuistutuksista kitketään rikkaruohot aluksi 
2-3 kertaa vuodessa ja istutusten vahvistuessa noin kerran vuo-
dessa. Hillittykasvuisia, istutukseen alun perin kuulumattomia 
metsän kenttä- ja pohjakerroksen lajeja voidaan jättää, jolloin 
istutukset kehittyvät luonnollisesti monilajisiksi. Asennettu 
kuntta vaatii kastelua juurtumisen aikana, lisäksi siitä kitketään 
pois heinäkasvit. Jatkossa kunttaa kastellaan kuivien hellejakso-
jen aikana. Istutettuja puita kastellaan kahden ensimmäisen kas-
vukauden ajan. Maakaapelien ja -putkien asennusojan päälle ei 
anneta kasvaa puita, vaan taimet ja vesakko poistetaan kolmen 
vuoden välein. 

Osa-alue 2
Osa-aluetta 2 hoidetaan niin, että ateljeelta säilyy avoin, puiden 
kehystämä järvinäkymä. Hyötytarhassa tehdään vuosittaiset 
hoitotoimenpiteet keväisin ja syksyisin. Marjapensaat leikataan 
marjojen poiminnan jälkeen ja omenapuut kevättalvella suo-
jasäällä. Istutusalueet kitketään 2-3 kertaa vuodessa ja puiden 
ja pensaiden juurille lisätään katetta kerran vuodessa. Omena-
puiden ympärille asennetaan jänisverkot syksyisin maan ollessa 
vielä sulana. Puut vaativat talvisuojauksen siihen saakka kunnes 
niiden rungot ovat järeytyneet ja niiden kaarna on paksuuntu-
nut. Niittyä hoidetaan alaluvussa 6.1 esitettyjen yleisten hoi-
to-ohjeiden mukaan. Niityn reunoilla saa kasvaa pensaikkoa, 
mutta vanhojen puiden ympärille kasvava pensaikko poistetaan. 
Avokallion reunaan ja rantavyöhykkeelle kylväytyvät kuuset 
poistetaan.

10

9

8

7

6

4
3 2

1

5

Kuva 86. Hoidon osa-alueet ja ateljeen ympäristön suun-
nitelma.
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6.2 HOITOSUOSITUKSET OSA-ALUEITTAIN

Osa-alue 7
Osa-alueen 7 hoidon pääpaino on uuden taimikon ja myö-
hemmin metsän kehittämisessä. Jotta taimikko lähtee hyvään 
kasvuun, hoidetaan sitä intensiivisemmin heinäämällä ja vesak-
koa harventamalla ensimmäiset 5 vuotta. Jatkossa nuoria puita 
harvennetaan suosimalla osa-alueen koillisreunassa mäntyä ja 
pysäköintipaikan lähellä koivua. Jos koivikkoon istutetaan visa-
koivuja, kannattaa ne merkitä, jotta hoitotoimenpiteiden tekijä 
osaa säilyttää ne. Kasvun alkuvaiheessa olevan metsän harven-
nuksilla ratkaistaan metsän tulevat hoitomahdollisuudet (Kiuru 
2005, 36). Pitkällä tähtäimellä uusi metsä vaatii vähemmän hoi-
toa. Pysäköintialueen ympärillä kuusia harvennetaan 3-5 vuo-
den välein niin, että alueen reunaan kehittyy tuuhea kuusikko. 
Pysäköintialueen pinta pidetään tasaisena ja mahdolliset kuopat 
ja urat paikataan. Pysäköintialueen reunan niittykaistaletta hoi-
detaan niitylle annettujen hoito-ohjeiden mukaan. Jäteaitauksen 
takana olevaa luonnonnurmea voidaan niittää ensimmäisinä 
vuosina samoin kuin niittyä. Kuusien kasvaessa luonnonnur-
men hoidon tarve vähenee. Aitaa ja jäteaitausta korjataan tarvit-
taessa. Pintakäsittelytavasta riippuen puurakenteet voivat vaatia 
huoltoa noin viiden vuoden välein.

Osa-alue 8
Rinnemetsän annetaan pääosin kehittyä luonnonmukaisesti. 
Aukkokohdissa tehdään tarvittaessa taimikon heinäämistä. Po-
luilta poistettavat puunrungot ja risut jätetään osa-alueelle.

Osa-alue 9
Rantavyöhykettä hoidetaan puoliavoimena ja vaihtelevana ran-
tametsänä. Puiden kunto arvioidaan noin viiden vuoden välein 
ja mahdolliset vaaralliset, erityisesti kulkureiteille kaatumassa 
olevat puut kaadetaan tai kruunuleikataan ja jätetään lahopuuk-
si metsään. Samalla myös maisemapuiden latvuksiin kasvavat 

Osa-alue 3
Rannan kasvillisuus niitetään kaksi kertaa vuodessa alaluvussa 
6.1 annettujen niityn hoito-ohjeiden mukaan. Rantavyöhykkeel-
le kylväytyvät kuuset poistetaan. Hiekkaranta ja nuotiokehän 
alue puhdistetaan keväisin lehdistä. Reittien kunto tarkastetaan 
vuosittain. Kuopat ja painaumat paikataan ja roudan liikuttamat 
askelkivet asennetaan takaisin paikoilleen.

Osa-alue 4
Osa-alueen metsän lahopuustoa lisätään. Osa-alueelle voidaan 
tuoda lahopuuksi runkoja ja kantoja muilta osa-alueilta. Rajalla 
olevia kuusia harvennetaan 3-5 vuoden välein niin, että rajalle 
kehittyy tuuhea kuusikko näkösuojaksi. Haaparyhmä säilytetään 
ja jatkossa valitaan muutamia nuoria yksilöitä kasvamaan van-
henevien nykyisten haapojen tuleviksi korvaajiksi.

Osa-alue 5
Osa-alueen 5 rinnettä reitin ja rannan välissä hoidetaan niityn 
hoito-ohjeen mukaan. Taimikoita heinätään ja harvennetaan, 
jotta koivut pääsevät hyvään kasvuun. Rannasta tervaleppien 
ympäriltä poistetaan vesakko vuosittain. Rajalla olevia kuusia 
harvennetaan 3-5 vuoden välein niin, että rajalle kehittyy tuuhea 
kuusikko näkösuojaksi. Venetelakan ja laiturin kunto tarkaste-
taan keväisin jäiden lähdettyä ja mahdolliset vauriot korjataan.

Osa-alue 6
Osa-alueen 6 tiheään nuoreen metsään tehdään kaksi harven-
nusta, ensimmäinen mahdollisimman pian ja toinen 5-10 vuo-
den kuluttua. Tien ja uuden linja-auton pysäköintipaikan lähei-
syydessä kuusia harvennetaan 3-5 vuoden välein niin, että tien 
reunaan kehittyy tuuhea kuusikko näkösuojaksi. Maakaapelien 
ja -putkien asennusojan päälle ei anneta kasvaa puita, vaan tai-
met ja vesakko poistetaan kolmen vuoden välein. 

puut poistetaan ja käytetään polttopuuna Vilniemessä. Suunni-
telmassa näköalapaikaksi merkityiltä osuuksilta sekä tarvittaessa 
osa-alueen pohjoisosan kallioilta raivataan lehtipuuvesakko ja 
kuusen taimet, muualla rantatiheikön annetaan kasvaa. Näin 
muodostetaan monimuotoinen rantavyöhykkeen puusto, jonka 
metsäkuva vaihtelee komeiden maisemapuiden korostamises-
ta monikerroksisiin tuuheisiin pensas- ja puustovyöhykkeisiin 
(Komulainen 2012).

Poluilta poistettavat puunrungot ja risut jätetään osa-alueelle. 
Jos polut painuvat tai muuttuvat mutaisiksi esimerkiksi maaston 
matalimmissa kohdissa, voidaan näihin kohtiin tuoda täytteeksi 
kivituhkaa, jonka päälle levitetään karikekerros. Jos jokin polun 
osuus vaikuttaa tulvivan vuosittain esimerkiksi lumien sulami-
sen aikaan, voidaan harkita polun linjaamista uudelleen. Työn 
tekemisen ajoittumisen vuoksi tontin kevätolosuhteita ei päästy 
työn aikana havainnoimaan.

Osa-alue 10
Kakkaraisniemen hoidossa pyritään luonnonmukaisuuteen ja 
hoitotoimenpiteet rajoitetaan mahdollisimman vähäisiksi. Nie-
men tyvellä olevan maisemamännyn latvusalue pidetään vapaa-
na puustosta ja kaadetut puut käytetään polttopuuna. Poluilta 
poistettavat puunrungot ja risut jätetään osa-alueelle.
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It’s the job that’s never started as takes longest to finish.

 - J.R.R. Tolkien
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7. LOPUKSI
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Kuva 87. Lohjanjärvelle katsova veistoshahmo Vil-
niemen kalliorannalla.
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Seitsemän kuukauden työ- ja oppimisprosessi on nyt koottuna 
tämän diplomityön kansiin. Viimeisessä luvussa luodaan katsa-
us kuluneella ajanjaksolla heränneisiin ajatuksiin sekä esitetään 
kiitokset diplomityössä tavalla tai toisella osallisena olleille.

Diplomityön aihe on laaja ja välillä on tuntunut ettei metsä hah-
motu puilta. Työssä on käyty läpi paljon aineistoa, lähteitä ja kir-
jallisuutta, lisäksi seminaarikeskusteluissa on tullut esille paljon 
kiinnostavia asioita. Kaikkea tietoa ei kuitenkaan ole millään eh-
ditty tai pystytty sisällyttämään työhön. Työn rakenne on elänyt 
prosessin aikana ja sen lukujen järjestystä ja sisältöä on muutet-
tu useampaan kertaan. Lopullinen rakenne ja sisältö muotoutui 
kuitenkin tekijälle mieleiseksi ja diplomityöstä saatiin koostettua 
toimiva kokonaisuus. Aiheen syvällisempään käsittelyyn tekijää 
on ohjannut työn valvova professori Jyrki Sinkkilä, jolle kuuluu 
kiitos kannustavasta asenteesta, rakentavista kommenteista ja 
kriittisen ajattelun vahvistamisesta.

Virkistävää on ollut työskentely toteutettavan projektin pa-
rissa sekä yhteistyössä arkkitehtiopiskelijoiden ja monialaisen 
ohjausryhmän kanssa. Ajatusten vaihto työn aikana on ollut 
todella hedelmällistä ja antanut uusia ideoita ja itsevarmuutta 
suunnitteluun myös jatkossa. Kiitos Suomen Kuvataidejärjes-
töjen Liitolle, Aalto-yliopistolle, Lohjan kaupungille sekä kaikil-

le ohjausryhmän jäsenille myönteisestä ja luovasta ilmapiiristä 
sekä mahdollisuudesta työskennellä osana mielenkiintoista pro-
jektia. Kiitos Tuuli Kanervalle ja Sarita Poptanille yhteistyöstä 
sekä arkkitehtuurinäkökulman valottamisesta ja myös uusista 
ideoista maiseman tarkasteluun. 

Kaksi erillistä ateljeesuunnitelmaa ovat asettaneet haasteensa 
ympäristön suunnittelulle. Työssä päädyttiin tekemään neutraa-
li ratkaisu, jossa ateljee-ehdotukset esitetään viitteellisinä, eikä 
niiden ympäristöstä tehdä erillisiä suunnitelmavaihtoehtoja, jot-
ka voisivat mahdollisesti vaikuttaa kilpailun voittajan valintaan. 
Tämän tietoisen päätöksen vuoksi suunnitelma näyttää ateljeen 
välittömän ympäristön osalta hieman askeettiselta.

Suunnittelualue on syrjäinen, joten maastokäynnit tontille ei-
vät ole onnistuneet hetken mielijohteesta. Lisäksi haasteeksi 
osoittautui työn ajoittuminen syksystä kevääseen, jolloin esi-
merkiksi kasvillisuutta ei ole ehditty tutkia kasvukaudella. Tämä 
on vaatinut suunnitelmallisuutta ja maastotyöskentelyaineiston 
huolellista valmistelua. Kiitos Taina Rasille autokyydeistä, jotka 
tekivät Vilniemen saavutettavammaksi julkista liikennettä käyt-
tävälle opiskelijalle.

Tekijän työskentelytapojen vuoksi projektin työmäärä on pai-
nottunut prosessin loppupuolelle. Kuvia ja tekstejä on tuotettu 

TERVEISIÄ ERÄMAALTA

pitkinä iltoina Otaniemen hiljaisessa tietokoneluokassa oman 
kämpän ollessa asumaton ja enemmän tai vähemmän luonnon-
tilainen. Diplomityön tekeminen on opettanut ajanhallintaa ja 
itsenäisen työskentelyn suunnittelua sekä kurinalaisuutta. Vaik-
ka materiaalin tuottaminen painottui työn loppuun, on suun-
nitteluprosessi edennyt tekijän mielestä johdonmukaisesti, eikä 
vaaran tunnetta sivupoluille eksymisestä ole tarvinnut juurikaan 
kokea.

Suuri työmäärä on välillä tuntunut musertavalta. Tätä tunnetta 
on helpottanut tukiverkosto, jonka ansiosta työtä on tehty yk-
sin, mutta ei yksinäisenä. Kiitos opiskelutovereille ja kollegoil-
le, jotka ovat tarjonneet vertaistukea, neuvoja ja asiantuntevia 
kommentteja. Kiitos ystäville, joiden yhteydenotot ovat joka 
kerta tuoneet valoa tämän muinaisen ikiopiskelijan arkeen.

Kiitos Tomille, joka on mystisellä tavalla osannut tsempata juuri 
silloin kun kannustavia sanoja ja tekoja on tarvittu eniten. 

Suurin kiitos kuuluu perheelleni, isälle, äidille ja siskolle, jotka 
ovat läpi elämän kestävällä tuella ja kannustuksella mahdollista-
neet sen, että olen nyt valmistuvana maisema-arkkitehtina va-
paa suuntaamaan kohti seuraavia haasteita. Kiitos! 
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