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!
1. Johdanto 	


!
Luonnon kunnostustoimissa, niin ennallistamis- kuin luonnonhoitotoimissakin, 

tarvitaan monen asiantuntijan yhteistyötä, jotta heikentyneelle ekosysteemille 

saadaan suunniteltua oikeanlaiset toimenpiteet. Pro gradu -tutkielmassani selvitän 

heikentyneen ekosysteemin kunnostamista ympäristötaiteella, jonka suunnittelu- 

ja rakentamisvaiheet kokoavat eri alan asiantuntijat, tutkijat sekä taiteilijat 

yhteistyöhön. 	


!
Tutkimukseni kuluessa olen kehittänyt uuden termin — ekologisesti ennallistava 

ympäristötaide (tästä eteenpäin ennallistava ympäristötaide) — kuvaamaan 

ympäristötaidetta, jonka ensisijaisena pyrkimyksenä on ekologisesti ennallistaa 

ekosysteemiään. Ekologinen ympäristötaide olisi terminä neutraalimpi, koska 

ennallistavassa ympäristötaiteessa on pyrkimys ekosysteemin parantamiseen. 

Arkikielessä sana ekologinen kuitenkin mielletään usein ympäristöystävällisyyden 

synonyymiksi eikä ekologiaksi tieteenä, ja mielestäni uusi termini selkeyttää 

valitsemaani rajausta ympäristötaiteen monista muodoista. 	


!
Rajaan ennallistavat ympäristötaideteokset tarkoittamaan taiteilijoiden tekemiä 

pitkäkestoisia, paikkasidonnaisia ja ulkoilmaan rakennettuja teoksia, joiden 

pyrkimyksenä on ympäristön ekologinen ennallistaminen. Niiden tarkoituksena 

on muuntua ympäristössään ajan myötä. Taideteosta rakennettaessa ekosysteemiin 

tuodaan ympäristöystävällistä materiaalia tai ekosysteemissä jo olevaa raaka-

ainetta, esimerkiksi maaperää, käytetään teoksen rakentamiseen. Ennallistavan 

ympäristötaideteoksen ekologinen päämäärä konkretisoituu esimerkiksi teoksen 

biopuhdistaessa paikallista ekosysteemiä.	


!
On vaikeaa rajata toiset ympäristötaideteokset ennallistaviksi ja toiset esimerkiksi 

maataideteoksiksi, jotka eivät varsinaisesti ole ympäristöä ennallistavia. 

Rajanveto erityyppisten taideteosten välillä on liukuva. Ympäristötaideteosten 
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ympäristövaikutusta voi nähdäkseni määrittää teosten ennallistamistoimien 

onnistumisien kautta ja siksi tutkimukseni keskeiseksi teoreettiseksi käsitteeksi 

muodostui ekologinen ennallistaminen. Ekosysteemin ennallistamissuunnitelmien 

tavoitteena on tutkia, minkälaiseen tavoite-ekosysteemiin pyritään ennallistamis- 

tai luonnonhoitotoimilla. Tätä tavoitetta tai visiota kutsutaan 

referenssiekosysteemiksi, jonka määrittäminen on usein vaikeaa (Galatowitsch 

2012, Clewell & Aronson 2013). Luonto muuttuu jatkuvasti ja esimerkiksi 

i lmastonmuutos vaikuttaa ennall is tamistoimien suunnit teluun. 

Ennallistamistoimet ovat paikkasidonnaisia ja toimenpiteisiin vaikuttavat yhteisön 

taloudelliset, poliittiset, sosiaaliset ja kulttuurilliset toiveet ennallistamista 

vaativasta alueesta. Ennallistamistoimien vaikuttavuuden määrittäminen vaatii 

pitkän aikavälin tutkimuksia.	


!
Ennallistavan ympäristötaideteoksen erityispiirre verrattuna muihin luonnon 

kunnostustoimiin on, että taiteilija tai taiteilijaryhmä vastaa teoksen esteettisestä 

tai ideologisesta näkökulmasta. Tutkijoiden ja taiteilijoiden yhdistäessä 

osaamisensa voi ihmisvoimin uudistetusta ekosysteemistä tulla teos, jolla on 

hyvät mahdollisuudet onnistua ekosysteemin parantamisessa pitkäaikaisesti. 

Onnistunut ympäristötaideteos tuo yhteisön huomion uudistettuun 

ekosysteemiinsä ja ihmisten arvostus paikkaa kohtaan mahdollisesti paranee. 

Parannettu ekosysteemi tarvitsee usein lisäapua vastaisuudessakin ja silloin 

ihmisten tietoisuus alueesta ja sen teoksesta saattaa edesauttaa jatkotoimenpiteitä 

alueella.	


!
Valitsin tutkielmani taideaineistoksi kaksi Suomessa tehtyä ympäristötaideteosta, 

jotka ovat nähdäkseni luokiteltavissa ekologisesti ennallistaviksi teoksiksi ja jotka 

ovat onnistuneet ennallistamispäämäärässään.	


!
!
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Taideaineistoni esimerkkiteokset ovat: 	


Agnes Denesin Puuvuori / Tree Mountain — A Living Time Capsule (1996) ja 

Jackie Brooknerin Veden taika / The Magic of Water (2007—2010) 	


Puuvuori-teoksen alkuperäiset suunnitelmat ovat vuodelta 1982.  	


!
Taideaineistoani yhdistää se, että molemmat valitsemani teokset on suunniteltu ja 

rakennettu ekosysteemiin, jossa ihmisen ympäristövaikutus on ollut huomattavan 

haitallinen. Veden taika -teos on rakennettu Halikonlahdelle entisen Salon 

jätevedenpuhdistamon selkeytysaltaalle ja Puuvuori-teos on rakennettu entiselle 

soranottoalueelle Pinsiönkankaalle — Ylöjärvellä. Valitsin nämä taideteokset 

aineistokseni, koska näiden rakennus- ja suunnitteluvaiheista löytyi historiallista 

tai luonnontieteellistä tutkimusmateriaalia, joka on harvinaista Suomessa 

tehdyistä ympäristötaideteoksista. Luonnontieteellinen ja historiallinen 

taustamateriaali on selvittänyt teoksien ympäristövaikutuksia ekosysteemissään. 

Analysoin tutkielmassani taideaineistoa ekologiselta ja esteettiseltä kannalta.	


!
Veden taika koostuu kolmesta kelluvasta saaresta — kahdesta kasviriutasta ja 

yhdestä linnustolle tehdystä pesimäsaaresta. Ennen saarien rakentamista Veden 

taika -työryhmä tutki selkeytysaltaan vedenlaadun ja kartoitti allasta ympäröivän 

kasvillisuuden. Ympäristötaideteoksen ympäristövaikutuksia seurattiin 

rakennusvaiheessa sekä teoksen valmistuttua. Veden taika -teoksen saarilla on 

merkittävä ekologinen vaikutus alueen linnustoon. Naurulokkikolonia (Larus 

ridibundus) pesiytyi uutena lajina Veden taika -altaalle taideteoksen pesimäsaarten 

ansiosta (Alho & Lampinen 2012). Veden taika -teoksen vesikasvien juurten 

biopuhdistava vaikutus jää vähäiseksi, koska saarten yhteispinta-ala on pieni — 

noin 0,2 hehtaaria (Joki-Heiskala 2009) — verrattuna selkeytysaltaan pinta-alaan, 

joka on kaksitoista hehtaaria (Perkonoja & Salmi 2014).	


!
Puuvuori-taideteos on 28 metriä korkea kukkula, yhdeksän hehtaarin kokoisella 

ovaalin muotoisella alueella. Se on rakennettu laakeaan entisen soranottoalueen 

kuoppaan 10 600 männyntaimesta (Pinus sylvestris) ja 40 000 m3 alueen sora-

aineksista. Alue toimi soranottoalueena vuoteen 2004 asti. Se on poikkeuksellinen 
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ympäristötaideteos sen suuruuden ja pitkäaikaisuuden vuoksi, mutta myös 

optisesti kiinnostavan mäntyjen istutuskuvion vuoksi. Lähtökohtana Puuvuoren 

to teutumise l le o l i en t i sen har ju luontoympär is tön jä lk ihoi to 

soranottotoimenpiteiden jälkeen sekä Ylöjärven tärkeimmän pohjavesialueen 

suojeleminen. Puuvuori-teoksen rakentamista ennen tai sen jälkeen ei ole tehty 

luonnontieteellisiä tutkimuksia, jotka kohdistuisivat selvittämään taideteoksen 

ekologisia vaikutuksia ekosysteemissä. Tehdäkseni johtopäätöksiä Puuvuoren 

ympäristövaikutuksista tarkastelen Puuvuoren ekologisen päämäärän onnistumista 

Pirkanmaalla tehtyjen pohjavesi- ja kiviainestutkimuksien perusteella (Appelqvist 

ym. 2015). Lisäksi teoksen historiallinen materiaali on ollut tärkeässä asemassa 

tutkimuksissani. Puuvuoren rakentaminen on mahdollisesti ennaltaehkäissyt 

ympäristöhaittoja ja teos on sitouttanut alueen yhteisön hoitamaan ennallistettua 

ympäristöä pitkäaikaisesti. Nykyään Ylöjärven kaupunki omistaa teoksen ja 

Pinsiönkangas on pääosin luonnonsuojelualuetta. Puuvuori on myös luokiteltu 

sopivan maakunnallisesti arvokkaan harjualuerajauksen sisään, koska biologiset 

arvot teokselta riittävät (Lindholm 2014).	


!
Puuvuori ja Veden taika -teosten lisäksi tarkastelen tutkimuksessani suppeammin 

myös muita ympäristötaideteoksia.	


!
Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Aineisto on kerätty teemahaastatteluilla, 

koska termi ennallistava ympäristötaide on uusi ja tutkimusmateriaalia näin 

tiukasti rajatusta ympäristötaiteen haarasta on vähän. Teemahaastattelujen 

yhteinen aihepiiri haastateltavien kanssa oli ekologisesti ennallistava 

ympäristötaide sekä ekologinen ympäristötaide.	


!
!
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Haastateltavana tutkielmaani varten olivat:	


Kuvataiteilija/ ympäristötaiteen emeritusprofessori Markku Hakuri	


Kuvataiteilija Tuula Närhinen	


Ympäristötaiteilija Terike Haapoja	


Estetiikan professori Arto Haapala	


SYKE:n vanhempi tutkija Ilkka Sammalkorpi	


LUKE:n erikoistutkija Lauri Urho	


Metsätieteiden laitos (HY) yliopistonlehtori Petri Nummi	


Ympäristösuunnittelija Sanna Tikander	


Veden taika -teoksen ekologinen taiteilija Jackie Brookner	


Veden taika -teoksen koordinaattori ja kuvataiteilija Tuula Nikulainen	


Puuvuori-teoksen koordinaattori ja kuvataiteilija Osmo Rauhala	


Puuvuoren rakentaneen yrityksen Rudus Oy:n myyntipäällikkö Marjo Haaramo, 

geologi/laatupäällikkö Pasi Niskanen ja ympäristöpäällikkö Juha Laurila	


Pirkanmaan liiton projektisuunnittelija Anne Lindholm	


!
Keskeinen tutkimuskysymykseni on: 	


Miten merkittävästi ympäristötaide vaikuttaa paikalliseen ekosysteemiin, kun sen 

ensisijaisena lähtökohtana on ekologinen ennallistaminen?	


!
!
1.1. Tieteen ja taiteen yhdistyminen ennallistavassa ympäristötaiteessa	


!
Ennallistava ympäristötaideteos viittaa usein ainutlaatuisiin yhteistyöprojekteihin, 

jotka ottavat huomioon paikallisen ekosysteemin historian, rakenteen ja 

toiminnot. Riippuen taideteosten yhteistyön laajuudesta, taiteilija tekee yhteistyötä 

esimerkiksi ekologien, kunnan viranhaltijoihin, insinöörien tai maisema-

arkkitehtien kanssa, jotta taideteos onnistuisi ennallistamistavoitteessaan.	


!
Kuvataiteilija Tuula Närhinen kertoo haastattelussa (18.12.2014), miten hän sai 

tutustua tutkijoiden ja taiteilijoiden väliseen yhteistyöprosessiin vuonna 2012, kun 

hän oli integroituna Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen 
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yksikkö HENVIn organisoimassa MultiDom-tutkimusprojektissa. Taiteilijan ja 

tutkijoiden yhteinen tutkimusaiheen otsikko oli: ”Liuenneen orgaanisen aineen 

vaikutus Itämeren ekosysteemiin ja toimintaan”. Vaikka projektin puitteet eivät 

antaneet Närhiselle yhtä paljon aikaa kuin tutkijoille tehdä omaa taiteellista 

tutkimusta, hänen taiteellinen työnsä avasi tutkijoille ja taiteilijalle yhteistä aihetta 

visuaalisesti uudella tavalla. Närhinen otti aistinvaraisuuden mukaan projektiin ja 

tällä tavoin konkretisoi tutkimuksien tuloksia. Haastattelussa Närhinen arvelee, 

että taiteen ja tieteen yhteistyöprojektit onnistuvat, kun kaikki osapuolet käyvät 

aiheen kimppuun aidosti omista lähtökohdistaan, kuten HENVIn MultiDom-

projektissa tapahtui. Hänen mielestään taiteen tarkoitus yhteistyöprojekteissa ei 

ole elävöittää tieteen tutkimuksia. Taide kyseenalaistaa ja asettaa aiheen taiteen 

kontekstiin samalla tavalla kuin tutkijat omassa työssään.	


!
Naukkarinen (2003b: 41) kirjoittaa taiteen ja tieteen vertailusta: ”Ajattelemaan 

innostamisessaan taide jakaa tieteen kanssa älyllisen uteliaisuuden, 

kyseenalaistamisen ja uuden etsimisen. Mutta se ei välttämättä jaa sitä, että 

kysymyksiin pitäisi saada mahdollisimman pitävä, yleistettävissä ja 

varmistettavissa oleva vastaus. Taidetta voi ehkä pitää jopa yhtenä asioiden 

tutkimisen tapana, mutta tutkimisen prosessissa tai kentässä taide sijoittuu 

kohtaan, jossa etsitään kiinnostavia kysymyksiä ja huomion kohteita. Ei siihen, 

missä kysymykset on ratkaistu.” Taiteen ja tieteen vertailu ja erotteleminen johtaa 

helposti yksinkertaistuksiin. Ympäristötaiteilija Haapoja esitti osuvasti Aalto-

yliopiston Biofilia-osaston järjestämässä seminaarissa vuonna 2013, että taiteen 

avulla voi kommunikoida tieteestä. Haapoja kertoi seminaarissa, miten hänen 

mielestään ”Tieteen ja taiteen havaintojen jakaminen voi olla hedelmällistä 

asioiden syvällisessä ymmärtämisessä. Tieteen ja taiteen yhtymäkohdaksi voi 

nähdä tietoisuuden lisäämisen.”Haapoja jatkaa ajatustaan (kirjallinen tiedonanto 

9.12.2014 Terike Haapoja): ”Taide voi lisätä faktatiedon sijaan myös ymmärrystä, 

ja saada meitä ymmärtämään tieteeseenkin yhteiskunnallisena käytäntönä liittyviä 

ongelmia ja mahdollisuuksia.” Taiteen tekemistä, joka käsittelee taiteen ja tieteen 

yhteistyötä, kuvataan usein englanninkielisellä termillä ”Art and Science” tai 

lyhennöksellä ”Art&Sci” (Osva 2009). Esimerkiksi Suomen biotaiteen seura 
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määrittää säännöissään biotaiteen ”tieteen ja taiteen lähestymistapoja yhdistäväksi 

monitieteiseksi tai teen ja t ieteen rajapinnassa tapahtuvaksi 

ilmaisuksi” (Bioartsociety 2014). Christina Stadlbauerin ideoima monivuotinen 

Melliferopolis-biotaidehanke sijaitsee Helsingin yliopiston Kaisaniemen 

kasvitieteellisessä puutarhassa. Hankkeen avulla mehiläisiä ja niiden 

käyttäytymistä tutkitaan taiteen ja tieteen menetelmin (Taipale 2015).	


!
!
1.2. Ympäristö osana nykytaidetta	


!
Ympäristötaide luetaan nykytaiteen alalajiksi (Chipp 1968, Iitiä 2008, Malpas 

2007). Nykytaide on aikalaistaidetta. Ympäristötaiteen yhtenä tärkeänä 

erottautumiskeinona muihin nykytaiteenlajeihin on ympäristön korostaminen 

taideteoksen osana. Ympäristötaideteoksessa ympäristö ei yleensä ole passiivinen 

ja ulkopuolinen kohde vaan aktiivinen ja muutosvoimaisena toimija toisin kuin 

joissain muissa taidelajeissa (Heikkilä 2007). Taiteen ymmärtämisessä ja 

esteettisen arvon kokemisessa on etua tuntea taiteen traditio. Kuitenkin tietyn 

esineen tai teon määrittäminen taiteeksi riippuu esimerkiksi katsojan kulttuurista, 

koulutuksesta ja sen hetken henkilökohtaisesta asenteesta. Taideteoksen selkeä 

luokittelu tiettyyn taidelajiin on välillä vaikeaa ja sama teos voidaan nähdä 

tilataideteoksena, ympäristötaideteoksena tai installaationa kontekstista riippuen. 

Ympäristötaide käsitteenä pitää sisällään useita alakäsitteitä kuten maataide, 

biotaide, yhteisötaide, kaupunkitaide, paikkasidonnainen taide tai maisemataide 

(Ympäristötaiteen säätiö 2015). Haastattelussani (25.9.2014) ympäristötaiteen 

emeritusprofessori Markku Hakuri havainnoillistaa ympäristötaiteen määrityksen 

tarkkaa rajausta epätarkoituksenmukaiseksi: ”Taide on vapautta. Jokainen 

ihminen määrittelee itse, mikä on ympäristötaidetta, koska se genre tai se 

maailma on niin laaja. Rakennustaide on ympäristötaidetta. Teiden rakentaminen 

voi olla ympäristötaidetta…” Ympäristötaiteen luokittelu riippuu myös 

henkilökohtaisista tarpeista luokitella taidetta. Tutkielmassani esimerkiksi rajaan 

tietyt ympäristötaideteokset ennallistaviksi ympäristötaideteoksiksi sen mukaan, 

miten ne onnistuvat ekologisessa ennallistamistavoitteessaan. 	
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!
!
1.3. Ympäristötaiteen paikkasidonnaisuus ja aikakäsitys	


!
Ympäristötaide on paikkasidonnaista kuten tilataidekin, joka on taidelajien 

määritelmistä lähimpänä ympäristötaiteen määritelmää (Ympäristötaiteen säätiö 

2015). Paikkasidonnaisuuden käsitettä Johansson (2004: 65) avaa Willoughy 

Sharpin esimerkillä: ”Ympäristötaiteen teoksia määrittelee intiimi suhde siihen 

paikkaan mihin ne on toteutettu eli ne on tehty paikalleen, in situ.” Sanat tila ja 

paikka käsitetään eri tavalla tilanteesta riippuen. Tilan ja paikan käsitteiden erot 

tulevat myös ympäristötaiteessa käsittelyyn (Suderburg toim. 2000, Kwon 2004). 

Hakuri (2014) nostaa esille paikan ja tilan käsitteiden moniselitteisyyden. Paikka 

voi olla rajallinen tila, mutta se voi ilmaista myös tilannetta. Tila voi tarkoittaa 

paikan sijaintia, mutta se voi myös tarkoittaa esimerkiksi ympäristön olosuhteita. 

Erilaisia taideteoksia kategorisoidaan paikkasidonnaisuuden painottamisen 

mukaan. Kategorisointi riippuu siitä, miten teosta voi siirtää paikasta toiseen ja 

miten siirto vaikuttaa teokseen ja sen tulkintaan. Kiinteimmin paikkaansa 

sidottuja teoksia voidaan kutsua paikastaan riippuvaisiksi teoksiksi, joita ei voi 

tehdä muuhun kuin ainutlaatuiseen ympäristöönsä (Johansson 2004: 65).	


!
Paikkasidonnaisuuden lisäksi aikakäsitys on ympäristötaiteen teoksissa keskiössä. 	


Teoksen hetkellisyys tai sen ajallisesti hidas tai nopea muutos on ominaista 

ympäristötaideteoksissa. Teosten huolellinen dokumentointi mahdollistaa teoksien 

muutoksen seuraamisen. Materiaalivalinnoilla voidaan korostaa ajan kulumista. 

Väliaikainen muutos näkyy esimerkiksi Petri Kaverman ympäristötaideteoksessa 

Ohra (1993) (Kuvat 1–3), jossa on käytetty ohran kasvua kaupunkiympäristössä 

metaforana Helsingin kaupungin laajentumiselle. Kaverma kertoo (kirjallinen 

tiedonanto Petri Kaverma 26.2.2015) teoksesta näin: ”Ohra-teos oli kannanotto 

tai yritys kiinnittää huomio siihen, miten kaupunki laajenee ilman, että juuri 

kukaan kiinnittäisi huomiota arkisiin, katoamassa oleviin kaupunkimaisemiin. 

Tämä kehitys on karkeimmin näkyvissä siinä, miten yhä harvinaisemmiksi käyviä 

kaupunkikallioita kohdellaan. Kalasataman hieno kallio räjäytettiin ja sen tilalle 
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tehtiin syvä monttu. Minusta ei ole samantekevää, miten tällaisia kohtia ja 

kohteita käsitellään.  Tällaisten maisemien merkitystä ja arvoa ei aina ymmärretä. 

Maisemille tehdyt toimenpiteet implikoivat aina jollain tasolla myös sitä, miten 

me suhtaudumme itseemme – ei vain osana ympäristöä vaan myös tavalla, 

joka kuvaa ihmisyyttämme tai nimenomaan sen vajavaisuutta.” 	


!
!
!

!
!
!!
 

!!!!
!
!
!
	


!
!
!
!
!
!
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Kuva 3. Petri Kaverma: Ohra (1993) Tuleentunut ohrapelto © Petri Kaverma



Erilaiset materiaalivalinnat mahdollistavat teoksen muuttumisen jatkuvasti sekä 

myös sen moniaistisuuden. Materiaalin muuttuminen ympäristössä tekee teoksesta 

ainutlaatuisen ja mielenkiintoisen seurata pidemmällä aikavälillä. James Turrellin 

ympäristötaideteos Roden Crater (1972) on esimerkki pitkäaikaisesta teoksesta, 

joka on suunniteltu kestämään Pohjois-Arizonan aavikolla tuhansia vuosia 

(TLmag 2013).	


!
!
1.4. Ympäristötaideteosten analogia puistojen kanssa	


!
Ympäristötaideteos voi olla myös kokonainen puisto (Anttila 2008). Ross (1998) 

käsittelee mielenkiintoisesti ympäristötaiteen käsitettä. Hänen mukaansa 1700-

luvun pittoreskit englantilaiset maisemapuistot edustivat niin sanottua korkeaa 

taidetta tietyn ajanjakson ajan. Ross muistuttaa, miten Horace Walpole julisti 

vuonna 1770 puutarhanhoidon yhdeksi taiteen kolmesta sisarlajiksi runouden ja 

maalaustaiteen lisäksi. Ross esittää ajatuksen, että ympäristötaidetta voisi 

taidehistoriallisesti kuvailla taiteellisen puutarhanhoidon uudeksi tulemiseksi — 

taiteellisen puutarhanhoidon avantgardeksi.	


!
Nykyään vain harvalla on mahdollisuuksia suunnitella vaikuttavuudeltaan 

sellaisia puistoja kuin 1700-luvun Englannissa. Yhteneväisyyksiä puutarhojen ja 

ympäristötaiteen välillä on muun muassa se, että ne molemmat ovat ihmisten 

tekemiä artefakteja. Joidenkin teoreetikkojen mielestä taiteen artefaktualisuus on 

yleensä välttämätöntä (Dickie 1974). Jokaista puutarhaa ei voi kuitenkaan kutsua 

taideteokseksi. Arthur Danton (1981) mielestä vain sellaiset puutarhat ovat 

taidetta, joiden pyrkimyksenä on sanoa maailmasta jotakin. Toisaalta Mara 

Millerin (1993) mielestä puutarhurilla ja taiteilijalla on eri intentio tekemiseensä. 

Hänen mielestä puutarhat ovat muun muassa ”liian uniikkeja, muuttuvia sekä 

paikkasidonnaisia kokonaisuuksia ollakseen taideteoksia”. Ympäristötaideteokset 

tosin ovat taidetta, vaikka ne ovat paikkasidonnaisia, ei kopioivissa olevia ja alati 

muuttuvia teoksia (Ross 1998). Ympäristötaiteen haasteena kuitenkin on, miten 

teos otetaan vastaan taideteoksena. Arto Haapala täsmentää ympäristötaiteen 
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haastetta haastattelussaan (4.12.2014): ”Ympäristötaideteoksissa taiteellinen 

intentio on taustalla ja ne on suunnattu nimenomaan tähän taiteen instituutioon, 

että ne ymmärretään taideteoksina, mutta että tämä rajankäynti on hämärä.”	


!
!
1.5. Esimerkkejä ympäristötaidenäyttelyistä	


!
Ympäristötaidenäyttelyiden yhtenä ajatuksena on tuoda nykytaide lähelle ihmisten 

arkea ja alentaa taiteen kokemisen kynnystä. Katsojaa voidaan houkutella 

havaitsemaan ympäristöstä uusia taiteilijan esille ottamia näkökulmia tai 

arvostuksen kohteita. Suomen yksi ensimmäisistä ympäristötaiteen näyttelyistä oli 

vuonna 1983 järjestetty Helsingin kaupungin taidemuseon Siirrettävä Tuonela 

(Heiskanen 2005). Näyttelyn kotimaiset taiteilijat olivat Jan-Olof Mallander, 

Mirja Airas, Outi Heiskanen, Pekka Nevalainen, Hannu Väisänen, Martti Aiha, 

Riikka Haahti, Anne Kauppi ja Sakari Viika. Taiteilijat hankkivat materiaalit 

näyttelyä edeltävänä vuonna pääasiassa meren rannoilta ja kaatopaikoilta 

(Johansson 2004: 163).	


!
!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
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Kuva 4. Hannu Aaltonen: Keltainen viiva (2000–2001). MaisemaGalleria- 
ympäristötaidenäyttelystä © Hannu Aaltonen.



!
!
Ympäristötaidetta oli myös esillä vuonna 2000 ja 2001 viitostiellä Varkaudesta 

Sonkajärveen 180 kilometrin matkalla. Kyseinen MaisemaGalleria-näyttely oli 

ainutlaatuinen ja Suomen suurin ympäristötaideprojekti (Raatikainen toim. 2001).  

Näyttely lähti liikkeelle valosuunnittelija Simo Leinosen ideasta ja se kehittyi 

Savo-Karjalan tiepiirin ja seitsemän pohjoissavolaisen kunnan (Varkaus, 

Leppävirta, Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Iisalmi, Sonkajärvi) 

yhteistyöhankkeeksi. MaisemaGalleriaa pystytettiin neljä vuotta. 

MaisemaGallerian hankeryhmään kuului teknisen toimialan ja kulttuuripuolen 

asiantuntijoita ja laajan yhteistyöverkon ansiosta taideteosten toteuttamisessa 

huomioitiin esteettisten arvojen lisäksi paikkojen vaatimat rajoitukset sekä 

liikenneturvallisuus. Näyttely herätti julkisuudessa pääosin myönteistä palautetta. 

Kyselytutkimuksen mukaan (Raatikainen toim. 2001): ”Vastaajista 43 prosenttia 

oli valmis muuttamaan ajoreittiään myönteisen maisemakuvan tai 

ympäristötaideteosten vuoksi. Suurin osa haastatelluista (77 prosenttia) katsoi, 

että ympäristötaidetta tulisi lisätä tieympäristöön.” Sepänmaa (2001) kirjoittaa 

MaisemaGallerian erityisestä näyttelytilasta ympäristö- ja valotaideteoksille: 

”Paljaat tieympäristöt — silloin kuin ne ovat paljaat — ovat luonnostaan galleria 

ilman teoksia, tyhjä tila, joka odottaa ripustusta avoimena kuin museon valkeat 

seinät. Jo olemassaolevat tierakenteet vaativat mukaan tulevalta taiteelta 

asettautumista rajattuihin puitteisiin, paikkasidonnaisuutta.” Hannu Aaltosen 

Keltainen viiva (2000–2001) (Kuvat 4 ja 5) on esimerkki MaisemaGalleriaan 

tehdyistä ympäristötaideteoksista. Taideteosta varten oli kylvetty auringonkukkia 

(Helianthus annuus) viiden metrin levyiselle ja viidensadan metrin pituiselle 

maakaistaleelle Iisalmen Poskimäen eritasoliittymään. Aaltonen kertoo 

(kirjallinen tiedonanto Hannu Aaltonen 7.3.2015) teoksen historiasta ja 

ympäristön nykytilanteesta näin: ”Ensimmäisenä vuonna kylvöpohja oli karua 

maata ja kukinta jäi melko harvaksi. Kaupungin insinööri kuitenkin ihastui 

viivaan niin, että he kaupungin puolesta seuraavana keväänä kohensivat 

maaperää ja kukinta onnistui paremmin. Viime vuonna osuin jollakin 

työmatkallani ajamaan viitostietä ja Poskimäen risteyksestä. Nyt viiva on 
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kokonaan poissa näkymistä; itse asiassa risteyksen ramppien viheriöillä olikin jo 

isokokoista puustoa. Vastaavanlainen teos oli suunnitteilla sittemmin pariin 

kaupunkiin eteläisessä Suomessa, mutta toteutus lykkääntyi ja lopulta jäi 

tekemättä. Silloin Iisalmesta sain paljon palautteita viivasta ja tutut lähettelivät 

siitä ajeltuaan kuviakin. Viiva kylvettiin auringonkukan siemenistä niin, että se 

alkoi metsästä ja eteni viistoon ison risteyksen yli niin, että vain päällysteitten 

kohdille tuli katko. Hauskaa oli sekin, että ihmiset pysähtyivät poimimaan kukkia 

mukaansa. Syksyn lakastumisen jälkeen syys-talvikaudella viiva oli tyystin 

toisenmoinen, kun auringonkukat ja lehdet lakastuivat. Tummanpuhuvat kasvit 

näyttivät talven lumen tultua hyvinkin puhuttelevilta.”	


!
Toisena ympäristötaidenäyttelyesimerkkinä otan Helsingin Kivinokan 

kesänäyttelyt, joista ensimmäinen järjestettiin vuonna 2003. Näyttelyitä on sen 

jälkeen pidetty vuosittain (Laakkonen ym. 2009). Alueen taideteokset ovat olleet 

väliaikaisia — yhden kesän kestäviä. Kivinokan taideteokset houkuttelevat 

ihmisiä tutustumaan Kivinokkaan, sen luontoon ja historiaan. Näyttelyä voi 

kuvailla kaupunkitilassa sijaitsevaksi paikkasidonnaiseksi taiteeksi. Esimerkkinä 

Kivinokan ympäristötaideteoksista, otan esille Anu Miettisen teoksen Unohdetut 

(2010)(Kuva 6). Haastattelussani (6.3.2015) Miettinen kertoo, miten hänen 

teoksensa materiavalintaan vaikutti tutkimukset siitä, miten vierasperäisten ja 

tulokaslajien leviäminen on estettävä, jotta alkuperäiset kannat eivät pääsisi 

häviämään. Hän tutki eri kasvivaihtoehtoja teokseensa kasvikirjojen ja 

luontoasiantuntijan avulla ja päätyi valitsemaan teokseensa ruusupavun 
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Kuva 5. Hannu Aaltonen: Keltainen viiva (2000–2001). MaisemaGalleria- 
ympäristötaidenäyttelystä. ”Auringonkukkapinta hohtaa, kunnes syksy muuttaa sen 
tummanpuhuvaksi. Talvella keltainen viiva herää eloon toisen kerran, nyt 
auringonkukan siemeniä etsivien pikkulintujen ruokamaana.” Kuvat ja teksti Hannu 
Aaltonen.



(Phaseolus coccineus). Hän kirjoittaa teoksestaan: ”Näyttelyn ja kesän kuluessa 

heinäseipäiden ympärille kasvaa tihenevä ruusupapujen kiertelevä verkosto 

peittäen seipäät unohduksiin. Ihmisen muokkaama ja haltuun ottama luonto 

muuttuu nopeasti takaisin osaksi luontoa, kun ihminen ei enää tarvitse haltuun 

ottamiaan esineitään ja ”unohtaa” ne luonnon helmaan. Muutos tapahtuu sitä 

nopeammin, mitä luonnonmukaisempaa materiaali on. Ihmisen historiassa näin on 

käynyt niin yksittäisille esineille kuin suurien sivilisaation 

infrastruktuureillekin.”(Miettinen 2010)	


	


!
!
!

!
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Kuva 6. Anu Miettinen: Unohdetut (2010). Kivinokan Muodonmuutoksia-ympäristötaidenäyttely 
2010, Helsinki. Materiaaleina heinäseipäät ja ruusupavut. © Outi Lepola.



2. Aineisto ja menetelmät	


!
2.1. Teemahaastattelut ja kirjallisuuslähteet	


!
Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen. Aineistoni haastatteluosuus on kerätty 

teemahaastatteluilla, koska termi ekologisesti ennallistava ympäristötaide on uusi 

ja tutkimusmateriaalia näin tiukasti rajatusta ympäristötaiteen haarasta on vähän. 

Teemahaastattelujen yhteinen aihepiiri oli ekologisesti ennallistava ympäristötaide 

ja ekologinen ympäristötaide. Nauhoitin ja litteroin haastattelut. Osan 

haastatteluista tein sähköpostiviesteillä, kun henkilökohtainen tapaaminen ei 

onnistunut. Valitsin haastattelumuodoksi teemahaastattelun, joka on avointa 

haastattelua strukturoidumpi, koska haastattelujen aihepiiri on valittu. 

Teemahaastattelut mahdollistivat vapaamman keskustelun ennallistavasta 

ympäristötaiteesta kuin strukturoidummat haastattelut, joita ovat esimerkiksi 

lomakehaastattelut (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, Hirsjärvi & Hurme 

2001). Teemahaastattelujen avulla pääsin syvemmälle aiheeseeni ja siihen mitä 

termi ennallistava ympäristötaide pitää sisällään. Haastattelin taiteilijoista 

ympäristötaiteen emeritusprofessoria Markku Hakuria, Terike Haapojaa, Hannu 

Aaltosta, Anu Miettistä, Piritta Pääkköä, Petri Kavermaa, Tuula Närhistä ja Kaija 

Kiurua saadakseni taiteilijoilta asiantuntijanäkemyksen ympäristötaiteen laajan 

genren käsittelemiseen. Estetiikan professori Arto Haapalan haastattelussa 

käsittelimme taideaineiston tarkastelemista esteettisiltä näkökulmilta valokuvien 

avulla. Veden taika -teoksen ympäristötaiteilijan Jackie Brooknerin kanssa kävin 

keskustelua hänen taiteellisesta näkemyksestään yhteisöllisessä projektissa. Veden 

taika -teoksen suunnittelu- ja rakennusvaiheista haastattelin projektin 

koordinaattoria taiteilija Tuula Nikulaista. Taustamateriaalina Veden taika 

-tutkimuksessani toimi muun muassa Tuula Nikulaisen (2010) Veden taika 

-teoksesta toimittama kirja, joka dokumentoi muun muassa jätevesialtaan 

paikallista ekosysteemiä ennen taideteoksen rakentamista vuodesta 2007. Kirjassa 

työryhmän jäsenet ottavat esille kokemuksiaan sekä vuoteen 2010 mennessä 

tapahtuneita ekologisia muutoksia Veden taika -altaalla. Tutkielmani 

suunnitteluvaiheessa toiveenani oli päästä tekemään limnologisia tutkimuksia 
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jätevesialtaasta, jonne Veden taika -teos oli sijoitettu, jotta olisin voinut tehdä 

johtopäätöksiä taideteoksen vedenlaadun puhdistavasta vaikutuksesta. 

Haastatteluni Veden taika -työryhmään kuuluvan limnologin Päivi Joki-Heiskalan 

(10.5.2014) kanssa johti siihen, että en tehnyt omia limnologisia tutkimuksia. 

Selvisi, että Veden taika -altaalla oli jo tehty kattavasti uusia tutkimuksia ja 

toimenpidekokeiluja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Riista- ja 

kalatutkimuslaitoksen (nykyään LUKE), Varsinaissuomen ELY-keskuksen ja 

Salon luonnonsuojeluyhdistyksen toimesta. Päätin tutkielmassani syventyä jo 

tehtyihin tutkimuksiin ja haastatella tutkimuksia tehneitä tutkijoita ja 

asiantuntijoita. Haastattelin ennallistamistoimenpiteistä SYKE:n vanhempaa 

tutkijaa Ilkka Sammalkorpea (3.3.2015) ja Metsätieteiden laitoksen (HY) 

yliopistonlehtori Petri Nummea (8.3.2015) koskien alueen linnustoa. LUKE:n 

erikoistutkijaa Lauri Urhoa haastattelin (7.11.2014) jätevesialtaan 

tehokalastuksesta. Ympäristösuunnittelija (AMK) Sanna Tikanderia (10.12.2014) 

haastattelin hänen tekemästään esiselvityksestä Salon seudun 

luonnonsuojeluyhdistykselle Halikonlahden mahdollisuuksista. 	


!
Puuvuori-teoksen koordinaattorina toiminut kuvataiteilija Osmo Rauhala kertoi 

haastattelussaan (27.9.2014), miten Strata-projekti sai alkunsa ja minkälainen 

historia Puuvuorella on ollut. Puuvuoren rakensi sora-aineksista Rudus Oy 

(entinen Lohja Oy). Yrityksen myyntipäällikkö Marjo Haaramo auttoi Puuvuoren 

taustamateriaalin keräämisessä, ja koska hän oli seurannut Puuvuoren 

rakentamista alusta asti, haastattelin hänen näkemyksiään teoksen muutoksesta 

kahdeksantoista vuoden ajalta. Yrityksen geologi ja laatupäällikkö Pasi Niskanen, 

ympäristöpäällikkö Juha Laurila sekä Pirkanmaan liiton projektisuunnittelija  

Anne Lindholm selvensivät haastatteluillaan Pinsiönkankaan harjualueiden 

soranottovaikutuksia ja Puuvuoren rakentamiseen liityviä kysymyksiä. Tampereen 

taiteen ja viestinnän oppilaitoksen opiskelijat ovat tehneet vuonna 1998 

seurantadokumentin Puuvuoren rakentamisesta ja vihkiäistilaisuudesta. Siitä on 

tutkielmassani liitteenä DVD-levykopio, koska se antaa mahdollisuuden syventää 

esteettistä kokemusta taideteoksesta. Olin mukana tekemässä dokumenttia 

käsikirjoittajana, haastattelijana ja tuottajana, joten Puuvuoren rakentamisen 
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historiasta minulla on myös omakohtaista kokemusta. Toiveissani oli myös 

haastatella Puuvuoren taiteilijaa Agnes Denesiä, mutta hänen terveydentilansa 

takia haastattelu ei onnistunut.	


!
Tutkielmani keskeiset luonnontieteelliset lähtöaineistot ympäristötaideteosten 

ympäristövaikutuksien tutkimiseen ovat olleet: 	


Puuvuori	


Pirkanmaan pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishanke 
(POSKI) 2012 - 2015 luonnos 4.3.2015, (Appelqvist ym. 2015)	


Pirkanmaan arvokkaiden harjualueiden inventoinnin tarkistus 2014, (Lindholm 
2014)	


Veden taika	


Lintualtaan tutkimukset, (Joki-Heiskala 2009)	


Ravintoketjukunnostus lintuvesien hoidossa, (Sammalkorpi ym. 2013)	


Halikon jätevesialtaiden linnusto, (Alho & Lampinen 2012)	


Viurilanlahden Natura 2000-alueen hoito-ja käyttösuunnitelma, (Perkonoja & 

Salmi 2014)	


Haitallisten vieraiden kala, rapu ja nisäkäslajien leviäminen, tietoisuuden 
lisääminen ja hallinta, (Urho ym. 2014)	
!
Lähtöaineistona käytetyt muut julkaisut on esitetty kirjallisuusluettelossa.	


Tutkielmani aineistona on ollut myös muita ympäristötaideteoksia, joita olen 

käsitellyt suppeammin. Kyseiset taideteokset ovat Hannu Aaltosen Keltainen viiva 

(2000-2001) MaisemaGalleria-näyttelystä, Anu Miettisen Unohdetut (2010) 

Kivinokan ympäristötaidenäyttelystä, Piritta Pääkön Tintin tornit — Linnuntie 1-5, 

00840 Vartiosaari (2013) sekä Lentäjän linna — Viikinkikallio 1, asunnot A-F, 

00840 Vartiosaari (2014) Save Vartiosaari-projektista, Petri Kaverman Ohra 

(1993) sekä Kaija Kiurun Maan kansi — Cover of the Earth (2000 - 2003).	


!
!
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3. Ekologisesti ennallistava ympäristötaide	


!
Alkuvaiheen haastatteluissa käytin taideaineistostani termiä ekologinen 

ympäristötaide. Huomasin kuitenkin, että edelleen arkikielessä sana ekologinen 

mielletään ympäristöystävällisyyden synonyymiksi eikä ekologiaan tieteenalana 

viittaavaksi. Esimerkiksi Hovi-Assad & Kunnas-Holmströmin (2011: 182) 

mukaan ”Ekologinen taide on maailmanlaajuinen taidesuuntaus. Sen filosofia 

perustuu ekologiselle tietoisuudelle, ihmisten ja luonnon tasapainoiselle 

rinnakkaiselolle. Taiteen materiaalien näkökulmasta se on uraauurtava suuntaus 

taiteessa. Useassa tapauksessa käytetään samanaikaisesti luonnon materiaaleja ja 

kierrätettyjä materiaaleja. Se painottaa luonnon kauneutta mestariteoksena. Se on 

yhtä herkkä ja haavoittuvainen kuin oma elämämme”. Luonnontieteilijän 

näkökulmasta edellä oleva kuvaus ei riittäisi määrittämään kyseistä 

taidesuuntausta ekologiseksi vaan se olisi lähempänä kuvausta 

ympäristöystävällisestä ympäristötaiteesta. Ollakseen ekologista taidetta, 

taideteoksen pitäisi vaikuttaa merkittävästi joko lajien välisiin vuorovaikutuksiin 

tai lajien ympäristöön tai näihin molempiin. Ekologian tutkijat (Hanski ym. 1998) 

määrittelevät ekologian tieteenalana, joka tutkii luonnonvaraisten eliölajien ja 

elottoman ympäristön sekä lajien välisiä vuorovaikutussuhteita. 	


!
Halusin rajata tutkielmani aiheen tiukemmin kuin ympäristöystävällisen 

ympäristötaiteen ympäristövaikutusten selvittämisen. Tutkimukseni edistyessä, 

huomasin, että joitakin ympäristötaideteoksia voisi määrittää ekologisesti 

ennallistaviksi. Ympäristösanaston (1998) mukaan ennallistaminen tarkoittaa 

toimia, ”…joilla haitallisesti muuttunut ympäristö palautetaan kokonaan tai 

osittain entiselleen tai alkuperäisen kaltaiseksi”. Englanninkielisestä 

taidekirjallisuudesta löysin vastineen tutkimusaiheelleni Spaidin ja Liptonin 

(2002) toimittamasta ympäristötaiteen kirjasta Ecovention, jonka nimessä 

esitellyn käsitteen suomentaisin ekologiseksi väliintuloksi taiteen kontekstissa. 

Lipton kirjoittaa (2002: 147) mitä hänen mielestään ecovention tarkoittaa: ”An 

ecovention is defined as an artist’s aesthetic invention and/or intervention within 

the context of an ecosystem. Its aesthetic components may be both visible and 
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invisible, with a primary emphasis on regional site-specific projects that concern 

restoration, reclamation, renewal and rejuvenation of polluted and damaged 

wastelands”. Suomentaisin määritelmän näin: Ekologinen väliintulo — ekoventio 

— määritellään taiteilijan esteettiseksi väliintuloksi ja/tai puuttumiseksi 

ekosysteemiin. Sen esteettiset osatekijät voivat olla sekä näkyviä että 

näkymättömiä. Ensisijainen painotus näillä paikkasidonnaisilla teoksilla on ottaa 

joutomaa uudelleen hyötykäyttöön, esimerkiksi saastumisen jälkeen. Se voi 

tapahtua ennallistaen, kunnostaen tai muulla tavoin uudistaen ja monimuotoistaen 

ympäristöä. Hovi-Assad & Kunnas-Holmströmin (2011: 183) mukaan ekovention 

tarkoittaa ekologia ja keksintö (invention) sanojen yhdistämistä ja että termi on 

otettu käyttöön vuonna 1999. Termillä halutaan kuvata taiteilijalähtöisiä 

projekteja, joihin liittyy tietoinen pyrkimys fyysisesti muokata paikallista 

ekologiaa. 	


!
Termissäni ekologisesti ennallistava ympäristötaide on jo pyrkimys ympäristön 

parantamiseen, kun taas ekologinen ympäristötaide olisi terminä neutraalimpi. 

Päädyin tutkielmassani käyttämään ekologisesti ennallistava ympäristötaide 

-termiä, koska termi selventää kyseistä taidelajia paremmin suomenkielellä kuin 

ekoventio ja koska se vei myös haastateltavani tarkemmin tutkimukseni aiheen 

äärelle.	


!
!
3.1. Ekologinen ennallistaminen	


!
Ihmiset käyttävät maapallon energiavarastoja ja muuttavat ekosysteemejä kaiken 

aikaa, mutta erottavaksi tekijäksi muista eliöistä tekee ihmisen toiminnan laajuus 

ja intensiivisyys. Ilmastonmuutoksen lisäksi ihminen on vaikuttanut merkittävästi  

elinympäristöjen häviämiseen, maaperän ravinnekiertoihin, vedenvirtauksiin ja 

aiheuttanut maapallon eliöstölle kuudennen sukupuuttoaallon (Steffen ym. 2011). 

Elliotin (2001) mielestä ihmisten vaikutus ympäristöönsä ei ole koskaan 

luonnonmukaista (natural) vaan, että sitä voidaan pitää luonnottomana (non-
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natural). Luontaiset häiriöt kuten maanjäristykset, tulvat ja metsäpalot 

muokkaavat luontoa voimakkaastikin, mutta ne myös luovat uuden perustan 

luonnonarvoille. Ennallistamisen etiikka perustuu siihen, että koskemattomalla 

luonnolla on luontoarvoja, joiden takia niitä pitää suojella ja ennallistaa (Elliot 

2001).	


!
Ekologinen ennallistaminen on tutkielmani keskeinen teoreettinen käsite, koska 

ennallistavalla ympäristötaiteella on pyrkimys ennallistaa paikallista 

ekosysteemiä. Restoraatioekologia (englanniksi restoration ecology) on noin 

viisikymmentä vuotta vanha tutkimusala. Käsitettä alkoi ensimmäisenä käyttää 

William Jordan hänen ennallistaessaan Wisconsin yliopiston arboretumia Aldo 

Leopoldin työryhmän jäsenenä. Ekologinen ennallistaminen tarkoittaa 

konkreettisten kunnostustoimenpiteiden suunnittelua ja suunnitelmien 

toimeenpanoa luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi (Galatowitsch 2013: 

15). Toisin sanoen ihmisten tekemillä ekologisilla ennallistamistoimilla voidaan 

heikentynyt ekosysteemi palauttaa kohti suunniteltua tavoite-ekosysteemiä 

(Clewell & Aronson 2007). Ekosysteemeihin kohdistuu jatkuvasti häiriöitä, jotka 

ovat erilaisia ja eri voimakkuuksia. Häiriöitä ovat esimerkiksi luontaiset häiriöt 

kuten pidentynyt kuivakausi ja tulvat, tulipalot tai ihmisten tekemät ympäristön 

muokkaukset, kuten kaivostoiminta. Häiriöiden voimakkuus voidaan esimerkiksi 

luokitella sen mukaan, tarvitseeko ekosysteemi ihmisen apua palautumiseensa 

(Clewell & Aronson 2013). Taideaineistoni ympäristötaideteokset sijaitsevat 

kumpikin ekosysteemeissä, jossa ihmisen tekemät toimenpiteet ovat 

yksinkertaistaneet ekosysteemiä niin, että ekosysteemin kunnostamisessa on 

tarvittu ihmisen tekemiä ennallistamis- tai luonnonhoitotoimenpiteitä. Tavoite-

ekosysteemin tai referenssiekosysteemin suunnitteleminen vaatii perusteellisen 

tieteellisen tutkimuksen alueen ekologisesta rakenteesta ja toiminnoista. 

Historiallinen ja kulttuurillinen taustamateriaali on myös tärkeä kartoittaa 

ennallistamistoimenpiteitä suunniteltaessa. (Kuuluvainen ym. 2002, Moreira ym. 

2006, Halme ym. 2013) 	


!
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Ekosysteemin luonnonarvojen kunnostustoimenpiteet voidaan luokitella joko 

ennallistamis- tai luonnonhoitotoimiksi. Ennallistamiseksi määritellään usein 

kertaluonteiset toimenpiteet, kun taas luonnonhoitotoimenpiteiksi määritellään 

toistuvat toimenpiteet (Komonen & Halme 2014). Kunnostustoimenpiteiden 

luokitteleminen ei kuitenkaan ole näin yksiselitteistä, koska yksittäinen 

ennallistamistoimenpide ei välttämättä riitä palauttamaan ekosysteemiä 

kokonaisemmaksi rakenteeltaan tai toiminnoiltaan. Ekosysteemin 

kunnostustoimenpiteiden luokittelu joko luonnonhoito- tai ennallistavaksi 

toimenpiteeksi riippuu myös ekosysteemistä, jonka biologista sukkessiota 

halutaan muuttaa. Uudet tieteelliset termit interventioekologia ja ekologinen 

interventio on vastikään luotu selkeyttämään terminologiaa (Hobbs ym. 2011), 

mutta ne eivät ole vakiintuneita termejä tiedeyhteisössä tai yleiskielessä. 

Ekologinen interventio kuvaisi esimerkiksi konkreettista toimintaa, kuten entisten 

soranottoalueiden maisemointia tai lajien avustettua leviämistä (Komonen & 

Halme 2014). Erilaiset ekosysteemin interventiot voitaisiin luokitella myös niiden 

vaikutusten mukaan joko ennaltaehkäiseviksi toiminnoiksi tai ekosysteemin tilaa 

säilyttäviksi tai parantaviksi (Hobbs ym. 2011). 	


!
Toiset alueet ovat luonnonarvoiltaan arvokkaampia suojelukohteita kuin toiset 

esimerkiksi alueen monimuotoisuuden takia (Andow 2009). Elliot (2001) 

korostaa, että koskematonta luontoa ei pystytä ennallistamaan alkuperäiseen 

muotoonsa eivätkä ennallistetun ekosysteemin arvot ole samanlaiset kuin 

alkuperäisen. Alkuperäisen ekosysteemin palauttaminen täysin ennalleen on 

mahdotonta, koska ekosysteemit muuttuvat kaiken aikaa. Ihmisten tekemät 

kunnostustoimet voivat kuitenkin lisätä ekosysteeemin luonnollisuutta (Ross 

2006). Seuraavaksi otan esille esimerkin australialaisen kaivosyrityksen 

ennallistamistoimenpiteistä kaivosalueellaan. Heikentyneelle ekosysteemille, tässä 

tapauksessa kaivosalueelle, voidaan löytää laajamittaisella yhteistyöllä 

tarkoituksenmukaiset toimenpiteet ekosysteemin palautumiselle luonnollisempaan 

suuntaan. Ennallistamis- tai luonnonhoitotoimet eivät palauta ekosysteemiä 

entiselleen vaan ne pikemminkin lisäävät eri asteisesti ekosysteemin luontoarvoja 

(Ross 2006). 	
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!
Alcoa World Alumina Australia -kaivosyritys aloitti bauksiitin louhinnan vuonna 

1963 Darling Plateau’ssa, Lounais-Australiassa. Edelleenkin yksi toiminnassa 

olevista bauksiittikaivoksista alueella, nimeltä Huntly, on maailman suurin 

bauksiittikaivos, joka tuottaa kolmetoista prosenttia maailman alumiinista 

(Galatowitsch 2013: 448). Lounais-Australia on tunnettu yhtenä maailman 

monimuotoisuuden keskuksena (Myers ym. 2000). Monet alueen Jarrah- 

(Eukalyptus marginata) metsien kotoperäisistä eliöistä ovat endeemisiä ja alueelta 

on kartoitettu 780 kasvilajia sekä 235 selkärankaista lajia (Grant & Kohl 2007). 

Yrityksen ennallistamistoimia kaivosalueella voi kutsua korkeatasoisiksi 

(Galatowitsch 2013: 448). Yrityksen velvollisuus on ennallistaa ympäristö 

kaivostoiminnan päätyttyä. Toiminnan alusta asti yrityksen päämääränä on ollut 

ennallistaa luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut siihen tilaan, mitä ne 

olivat ennen kaivostoiminnan aloittamista alueella. Koska tutkimustuloksia ei 

ollut Jarrah-metsäekosysteemien ennallistamisesta kaivostoiminnan jälkeen, 

tutkimuksia tehtiin yrityksen puolesta yhteistyössä yliopistojen ja 

tutkimuskeskusten kanssa. Luonnontieteellisten tutkimusten lisäksi alueen 

eliöiden taustahistoria selvitettiin kartoittamalla sekä alueen luonnonhistoria että 

Australian alkuperäiskansojen - aboriginaalien - kulttuurikohteet. Lukuisat tutkijat 

selvittivät ekosysteemin rakenteen, toimintojen ja monimuotoisuuden 

palauttamista kaivostoiminnan jälkeen vertailemalla ennallistetun alueen tuloksia 

koskemattoman Jarrah-metsäalueiden tuloksiin. Esimerkiksi Majer ym. (2007) 

ovat tutkineet terrestrisiä selkärangattomia kolmenkymmenen vuoden aikana. 

Vuodesta 1988 sekä yritys että Länsi-Australian valtiovalta ovat kehittäneet 

ennallistamistoimenpidevaatimuksia säännöllisin väliajoin perustuen alueella 

tehtyihin tutkimuksiin. Yrityksen ennallistamistoimien monitorointi kaivosalueilla 

on pitkäaikaista ja tietoja lajeista ja ekosysteemin muutoksista kerätään 

säännöllisesti ensimmäiset viisikymmentä vuotta (Galatowitsch 2013: 453).	


!
Bauksiittikaivosaluekuopat ovat on noin yhdestä neljäänkymmeneen hehtaarin  

laajuisia sekä kolmesta viiteen metrin syvyisiä. Ennallistamistoimenpiteitä 
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helpottaakseen kuoppien ympärille on jätetty tiivistä Jarrah-metsää. Uusien 

bauksiittiesiintymien louhintaa varten on kuorittava kasvillisuus pois sekä 

kaivettava maaperää. Sekä maanpäällinen kasvusto että viisitoista senttimetriä 

päällimmäistä maaperää otetaan ensin talteen. Loppuosa maaperästä siirretään 

suoraan toiselle kuopalle tai se kerätään lähimaastoon kasaksi odottamaan siirtoa. 

Maaperän suorasiirto uudelle kasvupaikalle olisi tärkeää, koska hapettomat 

olosuhteet kasassa vaikuttavat muun muassa ravinteiden huuhtoutumiseen (Harris 

ym. 1989) sekä siementen ja aerobisten mikrobien kuolemiseen (Galatowitsch 

2013: 247). Jos suorasiirto ei ole mahdollista, pintamateriaali seulotaan sorasta, 

jota on noin 50 - 60 prosenttia maaperästä ja loppu levitetään jo ennallistetuille 

alueille. Kaivostoiminnan loputtua alueen maisemaa muokataan sekä maaperä 

ilmataan terässeipäillä 1,8 metrin syvyyteen. Menetelmän on tutkittu olevan 

tärkeä toimenpide uudelleenistutuksien onnistumisessa (Croton & Ainsworth 

2007). Kuopasta poistettu maaperä palautetaan kuoppaan ja jokaiseen uuteen 

kuoppaan siirretään myös tuoretta kasvillisuutta. 60 prosenttia kasvillisuudesta 

palautuu pintamateriaalin kautta. 20 prosenttia kasvillisuudesta istutetaan ja 20 

prosenttia siemennetään. (Galatowitsch 2013: 450) Joka vuosi yritys ottaa 

kaivostoiminnan käyttöön uutta maata 550 hehtaaria ja uudelleenistuttaa saman 

verran maata (Gardner & Bell 2007). Vuoden aikana tarhassa kasvatetaan 250 000 

tainta (Kohl 2007).	


!
Kasvillisuus kaivosalueen Jarrah-metsistä tutkitaan kattavasti. Esimerkiksi 

kasvilajien siementen erilaiset vaatimukset itämiselle tutkitaan. Siemeniä 

levitetään yksi kilo hehtaaria kohti ja siemenlajitelmassa on eritavalla käsiteltyjä 

siemenlajeja noin 78–113 kasvista, jotka on suurimmaksi osaksi kerätty 

lähialueelta. Jos siemeniä on tuotu kauempaa kuin kahdenkymmenenviiden 

kilometrin säteeltä, on se tehty tutkijoiden toiveesta, jotta geenipooli ei 

yks inke r t a i s tu i s i l i i kaa . (Ga la towi t sch 2013 : 451) Mui t a 

ennallistamistoimenpiteitä ovat olleet muun muassa Phytophthora cinnamomi 

-kasvitaudin leviämisen estäminen laitteiden puhdistuksella (Colquhoun & Kerp 

2007), istutusten suojeleminen laiduntajilta, kasvien lannoitus, kasvillisuuden 

leviämisen monitorointi, eroosion kontrolloiminen, vieraslajien monitoroiminen ja 
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poistaminen (Galatowitsch 2013: 452). Erityisesti akasiapuita (Acacia spp.) 

alueelta vähennettiin, koska niiden huomattiin muuttavan ekosysteemin 

rakennetta ja toimintoja (Krauss ym. 2005).	


!
Yrityksen Jarrahdale-kaivos suljettiin vuonna 1998. Vuonna 2001 yritys saattoi 

päätökseen ennallistoimenpiteensä alueella. Jarrahdalen-kaivosalueen 975 

hehtaaria ennallistettua ekosysteemiä todettiin jälkihoidetuksi kaivostoiminnan 

edeltävää monimuotoisuutta vastaavaksi ekosysteemiksi vuonna 2005. 

Jälkihoidettu kaivosalue palautui hyväksyttyjen tarkistusten jälkeen Länsi-

Australian osavaltion hoidettavaksi (Gardner & Bell 2007). Tutkimusten mukaan 

ennallistettu ekosysteemi onnistuttiin palauttamaan 88 – 108 -prosenttisesti 

verrattuna koskemattomaan metsäekosysteemiin. Vuonna 1991 oli Jarrahdale-

kaivosalue jäänyt sataprosenttisesta monimuotoisuusasteen palauttamisesta 35 

prosenttia. Kehittämällä toimintatapojaan ennallistamistoimissa yritys onnistui 

parantamaan monimuotoisuutta alueella (Galatowitsch 2013: 452). Pitkinä 

kuivina kausina luonnon monimuotoisuus oli vähäisintä. Kuivat kaudet 

kaivosalueella ovat vaikuttaneet erityisesti sammakkoeläinpopulaatioihin, joiden 

kanta on elpynyt hitaasti ennallistetuilla alueilla. Myös matelijoiden populaatiot 

ovat olleet pienempiä ennallistetuilla alueilla. Seitsemästätoista matelijalajista 

yksi laji puuttui jälkihoidetusta Jarrahdale-kaivosalueesta. Lintulajisto oli 

ennallistetun alueen linnuston kanssa yhtä monimuotoinen kahdeksan vuoden 

jälkeen toimenpiteiden aloittamisesta (Grant & Kolh 2007). Muurahaisten runsaus 

ja lajimäärä oli samankaltainen kuin refenssiekosysteemissä. 	


!
Ekologiset kunnostustoimet jatkuvat muilla yrityksen kaivostoiminta-alueilla. 

Esimerkiksi vuodesta 2007 yritys on kulottanut kolmesataa hehtaaria metsää 

kaivosalueillaan ekosysteemin hyvinvointia parantaakseen (Grant ym. 2007). 

Kaivosyrityksen kunnostustoimia voisi kutsua holistisiksi, koska toimet ottavat 

huomioon sekä suorat että välilliset ekosysteemin ominaisuudet (Clewell & 

Aronson 2013). Välillisiä ekosysteemin tapahtumia ei voida ennustaa, mutta niitä 

voidaan ennakoida huolellisella suunnittelulla.	


!
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3.2. Ympäristötaideteoksen määrittäminen ekologisesti ennallistavaksi	


!
Ympäristötaideteosten arvomaailman erilaisia painotusmahdollisuuksia voi tutkia 

esimerkiksi niin, että mikä on teosten ensisijainen päämäärä. Hakuri (25.9.2014) 

selittää ympäristötaiteen erilaisia painotuksien mahdollisuuksia: ”Määrittelen 

ympäristötaiteen niin, että se on teko ympäristössä, jolla on eettiset, ekologiset ja 

esteettiset premissit: päämäärät ja rajat. Aina kun tehdään ympäristötaidetta, 

mukana on etiikka, estetiikka ja ekologia. Ja niiden keskinäisen painoarvon täytyy 

jokaisen tekijän jollakin tavalla itse päättää. Itse lähden usein liikkeelle 

esteettisistä lähtökohdista. Eettiset ja ekologiset valinnat ovat myös 

automaattisesti aina osa työskentelyäni.”	


!
Luokittelen ympäristötaideteoksen ekologisesti ennallistavaksi, kun sen päätavoite 

on teoksen ekologisuus ekologisen ennallistamisen kautta. Tällainen taideteoksen 

ekologinen päämäärä vaikuttaa teoksen esteettisiin ominaisuuksiin. 

Taideaineistoni esimerkeissä ennallistava ympäristötaideteos muokkautuu ajan 

myötä osaksi paikallista ekosysteemiä joko täysin tai osittain. 

Ympäristötaideteosten dokumentointi mahdollistaa teoksien muutoksen 

seuraamisen. Teoksen jatkuva muuttuminen ympäristössä saattaa aiheuttaa 

ristiriitaisia ajatuksia ennallistavan ympäristötaiteen taiteellisesta tai esteettisestä 

arvosta. Jos esimerkiksi taideteos sulautuu tai muokkautuu ympäristöönsä niin, 

että erot ekosysteemissä ennen ja jälkeen taideteoksen on vaikea havaita, voi 

taideteoksen esteettinen arvo olla vaikeammin havaittavissa. Kuvataiteilija Kaija 

Kiuru, kertoo (kirjallinen tiedonanto Kaija Kiuru 25.3.2015) teoksestaan Maan 

kansi — Cover of the Earth (2000–2003) (Kuva 7), että teoksensa valmistumisen 

jälkeen sen kunnosta on huolehtinut tilaaja hänen ohjeistuksensa mukaan. Kiuru 

käy edelleen silloin tällöin katsomassa teoksen tilan, ja jos tarpeen, antaa 

lisäohjeet. Teos on tehty Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon ja sen 

materiaaleina on käytetty seulapääkiviä (ns. mukulakiviä) sekä kansallispuistoon 

soveltuvaa kasvillisuutta. Teoksen jälki ympäristössä on säilynyt halutunlaisena, 

mutta kuitenkin niin, ettei ekosysteemin biologisen sukkession etenemistä häiritty 

liikaa.	
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!
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!
	


!
Ennallistavan ympäristötaideteoksen kokijan on tärkeä saada teoksesta 

taustatietoa, jotta sen ensisijainen ekologinen päämäärä olisi selvillä. Taideteosta 

voi ja saa katsoa viattomasti ilman ekologista taustatietoa kuten luonnonilmiöitä 

tai luontoa usein katsotaan (Berleant 2002, Carlson 2004, Rannisto 2007), mutta 

ennallistavien ympäristötaideteoksien koko viitekehys tulee esille, kun myös sen 

ekologinen päämäärä on tiedossa. Verrattuna ekologiseen ympäristötaiteeseen 

ennallistavan ympäristötaideteoksen erityinen piirre on se, että se puuttuu 

fyysisesti luonnonkiertoihin sekä parantaa heikentyneen ekosysteemin tilaa. Näen 

ekologisen ympäristötaiteen ja ennallistavan ympäristötaiteen sisarlajeina 

ympäristötaiteen sateenvarjon alla. Ne ovat päämäärältään samanlaisia, joka on 

ekologisuus tai ympäristöystävällisyys. Rajanveto näiden kahden 

ympäristötaidemuodon välillä on liukuva. Selkeyttääkseni tekemääni rajanvetoa 

tarkastelen seuraavaksi kahden ympäristötaiteilijan teoksia.	


!
Tutkielman alun ympäristötaiteen taustoitusosiossa esittelin Hannu Aaltosen 

Keltainen viiva -teoksen. Se on esimerkki teoksesta, jonka kategorisointi riippuu 

näkökulmasta sekä luokittelun tarpeesta. Aaltosen teokseen valitsema kasvillisuus, 

auringonkukat (Helianthus annuus), mahdollisesti biopuhdistivat maaperää 

vuosina 2000 ja 2001. Maaperätutkimuksia ei alueesta ole tehty, koska 

fytoremeditaatio eli kasvien avulla tapahtuva saastuneen maan kunnostus ei ollut 
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Kuva 7. Kaija Kiuru: Maan kansi — Cover of the Earth (2000–
2003) osa maisemointityöstä. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. 
© Kaija Kiuru 



tietoinen päämäärä teoksella. On kuitenkin tutkittu, että auringonkukat ovat 

toleransseja lyijypitoisissa maissa (Reynolds 2008) ja ne biopuhdistavat maaperää 

juurillaan esimerkiksi kadmiumista, kromista ja nikkelistä (Chen ym. 2001, 

Turgut ym. 2004). Esimerkiksi ympäristötaiteilija Mel Chinin teos Revival Fields 

(1990) oli ensimmäisiä esimerkkejä ympäristötaideteoksista, joissa taideteosta 

varten kasvatettujen kasvien tarkoituksena oli biopuhdistaa maaperää (Tufnell 

2006). Teoksen kasveista tutkittiin muun muassa sinkki- ja kadmiumpitoisuuksia 

(Spaid & Lipton 2002). Keltaisen viivan luokitteleminen ennallistavaksi 

ympäristötaiteeksi ei mielestäni ole perusteltua. Ekologiseksi ympäristötaiteeksi 

sen voisi luokitella, koska fytoremedaatio on mahdollisesti muokannut ja 

parantanut maaperänlaatua, jos kasvillisuus on kerätty kierrätykseen uuden 

kasvuston alta. Toisaalta minulla ei ole riittävästi tutkimusaineistoa teoksen 

ympäristövaikutuksista, jotta sen voisi määrittää ekologiseksi. Huomionarvoista 

on myös se, että Aaltosen ensisijainen päämäärä teoksessa on ollut esteettisyys, ei 

ekologisuus, joka vaikuttaa teoksen luokitteluperusteisiin. 	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
	


Toisen esimerkin luokittelun vaikeudesta teosten ekologisuuden suhteen tarjoavat 

Piritta Pääkön ympäristötaideteokset Tintin tornit — Linnuntie 1-5, 00840 

Vartiosaari (2013) ja Lentäjän linna — Viikinkikallio 1, asunnot A-F, 00840 
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Kuva 8. Piritta Pääkkö: Tintin tornit — Linnuntie 1-5, 00840 
Vartiosaari (2013) © Piritta Pääkkö



Vartiosaari (2014). Tintin tornit koostuu kolme-neljäkerroksisista 

linnunpönttötornitaloista, jotka on rakennettu sinitiaisen (Parus caeruleus) pöntön 

mittojen mukaan (Kuva 8). 	


!
!

   !
!
!
!
!
!
	


!
Lentäjän linna on pyramidin muotoinen kerrostalo tervapääskyille (Apus apus). 

Teoksen yksittäiset pöntöt on rakennettu kottaraisille (Sturnus) sopiviksi ja myös 

tervapääskyt mahtuvat pesimään niihin. Valmisteilla on myös rivitalomainen 

kokonaisuus, joka olisi luonnontieteellisen keskusmuseon lepakkoasiantuntijan 

Eeva-Maria Kyheröisen suosittelemien mittojen mukainen. Ekologi Jukka 

Lehtonen on myös ollut Pääkön apuna teosten suunnittelussa. Teokset ovat osa 

Save Vartiosaari -taideprojektia (SaveVartiosaari 2014). Lähtökohtana teosten 

tekemiselle on ottaa kantaa Helsingin kaupungin virkistysalueena toimivan 

Vartiosaaren puolesta. Saaresta on muun muassa tehty luontoselvitys ja 

lepakkokartoitus (Siivonen 2004). Pääkkö kertoo haastattelussa (11.3.2015), että 

”teokset heittävät ilmaan leikkimielisen kysymyksen lintujen ja lepakoiden 

asumisen erilaisista, mahdollisista tai mahdottomista ratkaisuista.” Mahdottomana 

ratkaisuna linnuille on rivitalossa tai kerrostalossa pesiminen. Pönttöjen moderni 

mustavalkoinen ilme on valittu ilmentämään kaavasuunnitelmien ristiriitaa 

suhteessa luontoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen huvilamiljööseen. 
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Kuva 9. Piritta Pääkkö: Lentäjän linna — Viikinkikallio 1, 
asunnot A-F, 00840 Vartiosaari (2014) © Piritta Pääkkö



Myös pönttöjen sijaintipaikat on valittu harkitusti. Esimerkiksi Tintin tornit on 

rakennettu paikalle, johon kaavaluonnoksen mukaan olisi tulossa korkeita 

kerrostaloja ja raitiovaunulinjan päätepysäkki. Vaikka teokset ovat ekologiselta 

vaikutukseltaan ekosysteemiin mahdollisesti pienimuotoisia, on Pääkön 

ensisijaisena päämääränä ennaltaehkäistä ekosysteemin yksipuolistuminen ja ottaa 

kantaa Helsingin kaupungin virkistysalueena toimivan Vartiosaaren puolesta.	


!
Ekologinen ja ennallistava ympäristötaide ottavat kumpikin huomioon 

ympäristönsä ja osallistuvat ympäristökysymysten käsittelyyn. Luonnonvaroja 

kuluu myös ympäristötaideteosta tehdessä, mutta taideteosten kestävässä 

suunnittelussa pohditaan resurssien perusteita. Parhaimmassa tapauksessa 

pystytään valitsemaan vaihtoehdoista aina ympäristöystävällisin vaihtoehto. 

Ympäristösanaston mukaan: ”Ekologinen rakentaminen perustuu rakennuspaikan 

ympäristön asettamille edellytyksille, ja sen tavoitteena on vaikuttaa 

mahdollisimman vähän ympäristön ekologiseen rakenteeseen. Tavoitteeseen 

pyritään muun muassa hyödyntämällä maaston ja ilmaston ominaisuuksia, 

välttämällä luonnon tarpeetonta muuttelua ja käyttämällä mahdollisimman paljon 

uusiutuvia luonnonvaroja” (Ympäristösanasto 1998).	


!
Naukkarinen käsittelee (2003b) taiteen kestävyyttä ja kestävyys-käsitteen 

monitahoisuutta. Hänen mielestään ympäristötaideteoksen kestävyys on paljon 

enemmän kuin pelkkä materiaalien ympäristöystävällisyys. Jotta teos voisi olla 

ekologisesti kestävä, sen elinkaaritavoitteiden sekä sen suorien että välillisten 

ympäristövaikutusten olisi oltava myös ympäristöystävällisiä. Suorat vaikutukset 

voidaan laskea MI-luvulla (Material Input), joka kuvaa materiaalikulutusta. 

Teoksen osien lisäksi MI-luku ottaa huomioon esimerkiksi teoksen tekemisessä 

vaadittavat kuljetukset ja teoksen muokkaukset. Kun materiaalikulutus 

suhteutetaan teoksen tai tuotteen mahdollistamiin palveluihin sitä kutsutaan 

MIPS-luvuksi (Material Input Per Service-unit), joka ottaa koko teoksen 

elinkaaren huomioon. Esimerkiksi ympäristötaideteos voi palvella satoja ihmisiä 

päivässä, kun henkilöauto palvelee vain muutamaa ihmistä päivässä. Teosten 

välillisiä ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi se, miten ihmisten 
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matkustaminen teosta katsomaan vaikuttaa ympäristöön. Myös teoksen 

hävittäminen otetaan huomioon MIPS-lukua laskettaessa. Taideteoksien 

materiaalisia ja ekologisia vaikutuksia voidaan laskea myös ns. ekologisilla 

jalanjäljillä. (Naukkarinen 2003b)	


!
!
4. Taideaineisto, tulokset ja tulosten tarkastelu 	


	
 	
Taideaineiston esittely sekä analysointi ekologisesta näkökulmasta	
  !
Ekologisissa ennallistamistoimenpiteissä täytyy taustalla olla aina vahva 

luonnontieteellinen tietoperusta (Galatowitsch 2012, Clewell & Aronson 2013). 

Ekosysteemien ennallistamisprojektien onnistuminen vaatii monialaista 

yhteistyötä eri asiantuntijoiden kesken. Tässä tutkielmassa esittelen seuraavaksi 

kaksi esimerkkiä ympäristötaideteoksesta, joissa ympäristön vaatimukset ovat 

vaikuttaneet taiteelliseen lopputulokseen. Ekologinen päämäärä ja fyysiset teot 

ovat olleet näissä taideteosprosesseissa ennallistamisprojektien kaltaisia ja siksi 

kutsun näitä ympäristötaideteoksia ekologisesti ennallistaviksi. Nähdäkseni 

tämänkaltaisilla ympäristötaidemuodon teoksilla on mahdollisuus luoda 

onnistuneesti ennallistetulle ekosysteemille uusi identiteetti, koska taiteilija ottaa 

vastuun sen luomisesta. Ennallistettu ekosysteemi vaikuttaisi tarvitsevan 

yhteisönsä hyväksynnän, jotta sitä suojeltaisiin tai kunnostettaisiin 

tulevaisuudessa (Clewell & Aronson 2013).	


!
Tutkimukseni mukaan Suomessa ei ole monta ympäristötaideteosta, jota voisi 

luokitella ekologisesti ennallistavaksi. Nähdäkseni Salon Halikonlahdella 

sijaitseva Veden taika —Magic of Water (2007 — 2010) on yksi niistä ja toinen on 

Ylöjärvellä sijaitseva Puuvuori / Treemountain —A Living Time Capsule (1996). 

Selventääkseni mihin tavoite-ekosysteemiin ympäristötaideteoksilla on pyritty, 

esittelen kummankin teoksen suunnitteluhistoriaa sekä esteettisiä ulottuvuuksia. 

Otan esille myös taideteoksiin liittyvät tieteelliset tutkimukset tai julkaisut, jotka 

perustelevat, miksi olen luokitellut teokset ekologisesti ennallistaviksi.  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!
4.1. Pinsiönkankaan vanhan soranottoalueen ennallistaminen:	


Agnes Denesin Puuvuori / Tree Mountain — A Living Time Capsule (1996) 	


	


!
Puuvuori-teoksen on suunnitellut kansainvälisesti tunnettu taiteilija Agnes Denes. 

Puuvuori on ylhäältä katsottuna ovaalin muotoinen ja yhdeksän hehtaarin 

kokoinen alue, jonka keskellä on kukkula. Se on rakennettu entiselle 

monttumaiselle soranottoalueelle. Sorakuoppa muistuttaa amfiteatteria, jonka 

keskellä Puuvuori on. Puuvuori on 28 metriä korkea, 270 metriä leveä ja 420 

metriä pitkä ympäristötaideteos (Strata 2014) (Kuva 10 ja 11). Puuvuoren muoto 

on tarkoin määritelty Pascalin kolmiosta ja todennäköisyyskäyrästä johdetun 

matemaattisen kaavan mukaisesti (Jaukkuri toim. 1992). Vuorenrinteille on 

istutettu 10 600 mäntyä (Pinus sylvestris), joiden paikat on laskettu kultaisen 
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Kuva 10 ja 11. Agnes Denes: Puuvuori / Treemountain —A Living Time Capsule (1996) 
Ylempi kuva on alkuperäinen suunnitelma vuodelta 1982 ja alapuolinen talvinen kuva on 
Puuvuoresta, kun männyntaimet ovat kasvaneet muutaman vuoden vihkimispäivästä.  
© Strata. 



leikkauksen perusteella. Ilmasta käsin toisiinsa kietoutuneet mäntyspiraalit 

muistuttavat sekä auringonkukan mykiötä että ananaksen keskuskuviota (Liite 3. 

Puuvuori — Merkki ajassa dokumentti). Alunperin Denes suunnitteli teokseen 

käytettäväksi uhanalaista hopeamäntyä (Pinus monticola). Hopeamänty ei olisi 

kuitenkaan selviytynyt Suomen talvesta, joten teoksessa päädyttiin käyttämään 

Suomessa luontaisesti esiintyvää mäntylajia (Pinus sylvestris). Denesin toiveena 

on, että puustoa hoidetaan ensimmäiset kolmekymmentä vuotta, jonka jälkeen 

teos jätetään luonnon muokattavaksi — viestiksi tuleville sukupolville. 	


!
Rudus Oy:n myyntipäällikkö Marjo Haaramo on ollut mukana alusta asti 

koordinoimassa Puuvuoren rakentamista ja johtaa yhtiön toimia alueella edelleen. 

Hän kertoo haastattelussa (10.10.2014) Puuvuoresta näin: ”Alueen yhteisön 

kannalta teos on merkittävä, historiallinen monumentti ja se palvelee koko alueen 

väestöä. Se ei ole vaan joku monttu, joka on maisemoitu, vaan se on jotain, jota 

voi mennä  katsomaan tai viemään lapsensa ihmettelemään. Voin sanoa omalta 

kohdaltani, että mulle teoksessa on ”wau-efekti”. Olen nähnyt, kun taimet on 

istutettu, sit mä oon käyny siellä, kun puut ovat olleet pieniä, jolloin istutuksien 

spiraalimuoto on näkynyt hyvin. Se on hauska, niinku polkusysteemi —labyrintin 

tyyppinen. Tuli semmonen tunne, että tekisi mieli lähtee kiertää tota ympäri ihan 

huipulle asti.” Haastattelumme aikana kävimme läpi kuvia (Liite 1 sekä Kuva 

12), joita otettiin teoksen rakentamisvaiheessa vuonna 1996. 	


!
!
!
!
!
!
!
!
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Kuva 12. Puuvuorella mäntyjen istuttamista 
vuonna1996. © Jari Granlund



Haaramo jatkaa näin: ”Tän mä muistan et oli keppejä pystyssä ja näytti ihan 

toivottamalta silloin…Tuleeks tästä mikään hieno metsä, tällaista joka 

soramontun ympäristössä on istutettu? Ja nyt kun kävin siellä (2014) niin se teki 

sellaisen säväyksen tosiaan, se oli aika erikoinen tilanne.” Liitteenä olevasta 

dokumenttielokuvasta Puuvuori — Merkki ajassa (1998) saa tarkemman kuvan 

Puuvuoren taustoista ja rakennusprosessista, siihen liittyvästä yhteisöllisyydestä 

sekä estetiikasta. Olen kerännyt myös liitteeseen valokuvia Puuvuoren 

rakennusvaiheesta, joita katselimme Haaramon kanssa. Liitteessä 1 on myös kuvia 

vihkiäispäivästä ja vuoden 2014 tilanteesta.	


!
Denesin muita teoksia on muun muassa Rice/Tree/Burial (1968 & 1977 - 1979). 

Tämä kolmiosainen teos oli ensimmäisiä niin sanottuja ekologisia 

ympäristötaideteoksia maailmassa (Wildy 2011). ”Denes istutti riisiä elämän ja 

ravinnon vertauskuvaksi, kahlehti puita toisiinsa tuomitakseen luonnon 

tuhoamisen ja hautasi maahan omia runojaan vertauskuvaksi kolmiomittauksesta, 

viitaten näin ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen” (Hovi-Assad & Kunnas-

Holmström 2011: 129). Taideteos luotiin kahteen eri paikkaan. Toisella kerralla se 

tehtiin New Yorkin ArtParkiin vuosina 1977 - 1979. Artpark-peltoon istutetut 

valkoiset riisin jyvät muuttuivat kasvukauden aikana punaisen värisiksi, joka johti 

taiteilijan ottamaan selvää värimuutoksesta. Jatkotutkimuksissa selvisi, että 

punainen väri indikoi maaperän toksisuutta (Spaid & Lipton 2002: 12). ArtParkin 

läheisessä asumalähiössä nimeltä Love Canal sijaitsi ennen kemiallisten aineiden 

kaatopaikka (Heath ym. 1984) ja maaperän toksisuuden leviäminen laajemmalle 

voitiin todeta Denesin riisinjyvistä. 	


!
Denesin kuuluisin ympäristötaideteos on Wheatfield: A Confrontation (1982). 

Denes istutti kahden aarin kokoisen vehnäpellon World Trade Centerin 

läheisyyteen New Yorkiin. Hänen päämääränänsä teoksessa oli kiinnittää 

huomiota ihmisten kadotettuihin arvoihin (Wildy 2011). Teoksen viljapeltoa 

hoidettiin neljä kuukautta ja satoa kertyi noin puoli tonnia vehnää (Hovi-Assad & 

Kunnas-Holmström 2011: 129). Vuonna 1982 Denes piirsi myös Puuvuoren 

suunnitelmat. 	
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4.1.1. Maataide	


!
Denes luokitellaan usein käsitetaiteilijaksi. Puuvuori-teos tunnetaan parhaiten 

maataideteoksena tai maataideprosessina (Strata 2014). Maataide on laajemmin 

rajattu ympäristötaiteen alakäsite kuin ennallistava ympäristötaide. Maataiteen 

teokset sijaitsevat ulkotilassa ja ne tehdään osaksi ympäristöään. 

Maataideteoksissa korostetaan usein teosten prosessimaisuutta ja tekijän 

osallistumista tekoprosessiin (Johansson 2004). Suomen kielen maataide 

tarkoittaa kumpaakin englannin kielen termiä: Land Art ja Earth Art. Englannin 

sana ”Earth” tarkoittaa maa-ainesta, maata, multaa ja maapalloa planeettana. 

Näiden lisäksi se voi merkitä maan sisään kätkemistä. ”Land” tarkoittaa tässä 

yhteydessä sekä maata eli valtiota että maaperää yleensä (Johansson 2004: 312). 	


!
Christo Javacheffin ja Jeanne-Claude de Guillebonin tunnetut teokset 

kategorisoidaan kuuluvaksi Land Art -käsitteen alle, vaikka taiteilijat eivät itse 

koe tekevänsä maataidetta (Hovi-Assad & Kunnas-Holmström 2011: 183). Heidän 

taidettaan voi kuvailla myös Rossin (1998: 208) kehittämällä termillä 

”Environmental performance art” (suomeksi ympäristöaiheinen 

performanssitaide). Heidän suurikokoiset taideteoksensa kuten Valley Curtain 

Yhdysvaltojen Kalliovuorilla (1970 - 1972) ja Wrapped Coast (1968 - 1969) 

Australian Little Bay:llä olivat tilapäisiä installaatioita, jotka kestivät muutamia 

viikkoja (Lailach 2007). Maataideteokset voivat olla julkisia, mutta ne voivat olla 

myös teoksia, jotka ovat tehty vain itselle tai teoksia, jotka sijaitsevat 

puolijulkisissa tiloissa. Esimerkkinä teoksista, jotka eivät ole julkisia on Richard 

Longin teos A line made by walking (1967) (Tufnell 2006). Long esitteli 

uudenlaista maataidetta valokuvillaan, joissa näkyivät hänen kävelemällään tehdyt 

polut erämaassa. 	


!
Longia voi kutsua yhdeksi maataiteen pioneeriksi yhdysvaltalaisen Robert 

Smithsonin lisäksi. Heidän teoksensa liitetään kuuluvaksi Earth Art -käsitteen alle 

(Johansson 2004). Smithsonin kuuluisin teos on Spiral Jetty (1970) (Rubio 2012). 

Spiral Jetty -maataideteos on mittakaavaltaan suurikokoinen ympäristötaideteos. 

�36



Vastapäivään kaartuva spiraali on 1 450 metriä pitkä, 450 metriä leveä ja sen 

rakentamiseen käytettiin 6 783 tonnia maata (Kastner & Wallis 1998: 58). 

Tanskalaisen taidehistorioitsijan Anette Österbyn mukaan Spiral Jetty koostuu 

kolmesta teoksesta: veistoksesta/maateosta, taiteilijan tekemästä Spiral Jetty 

-elokuvasta ja artikkelista nimeltä Spiral Jetty, jonka taiteilija kirjoitti vuonna 

1971 (Johansson 2004: 57, Katz 2010). Smithson kiinnostui tutkimaan Utahin 

Ison Suolajärven tiettyjä suolajärviä, koska ne olivat esteettisesti mielenkiintoisia. 

Suolajärvet olivat verenpunaisia väriltään (Kastner & Wallis, 1998: 215). 

Punainen väri johtuu halofiilisistä mikrobeistä, kuten arkeoneista, levistä ja 

bakteereista (Jaakkola 2014). Spiral Jetty muutti ajan myötä paikallista 

ekosysteemiä. Teos toimii suuren kokonsa vuoksi aallonmurtajana, joka on 

mahdollistanut monimuotoisemman ekosysteemin muodostumisen rannan 

läheisyyteen verrattuna muuhun ympäristöön (Spaid & Lipton 2002). 	


!
Sen lisäksi, että Spiral Jetty on maataidetta, se määritellään kuuluvan Earthworks 

-kategoriaan, kuten laajalle levittyvä Walter de Marian teos Lightning Field (1974 

- 1977). Lightning field -teos koostuu neljästäsadasta teräksisestä teräväkärkisestä 

pylväästä, jotka ovat sijoitettuna 67 metrin päähän toisistaan New Mexicossa. 

Salamoinnille altis alue, jonne pylväät on sijoitettu, on kooltaan 1.6 km x 1 km 

(Kastner & Wallis, 1998: 109). Suomennan Earthworks -käsitteen maateoksi. 

Maateko tarkoittaa teoksia, jotka ovat pysyviä, suurimittakaavaisia ja ihmisten 

tekemiä artefakteja. Ne on rakennettu avoimiin ulkotiloihin (Spaid & Lipton 

2002). Myös Puuvuori voisi olla maateko, koska se on suurikokoinen ja pysyvä 

artefakti Pinsiönkankaan harjumaisemassa. Puuvuori ei kuitenkaan ole yhtä 

paikastaan riippuvainen kuin Spiral Jetty tai Lightning Field -teokset.	


!
!
4.1.2. Puuvuori-teoksen historiaa	


!
Puuvuori-teoksen merkittävyys ekosysteemin hyvinvoinnille tulee esille sen 

historiallisesta taustamateriaalista. Projekti, joka johti Puuvuoren rakentamiseen 

alkoi vuonna 1986, kun Hämeenkyrön ja Ylöjärven kunnan asukkaat pohtivat 
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kunnan viranhaltijoiden kanssa vanhojen soranottoalueiden maisemointia. Vuonna 

1987 kuvataiteilija Osmo Rauhala sai ajatuksen laajasta ympäristötaideprojektista, 

jonka pohjalta Nokian kaupunki ja Hämeenkyrön kunta järjestivät 

Kuvataideakatemian kanssa ideakilpailun. Ideakilpailun avulla suunnitelmat 

edistyivät ja vuonna 1990 tehtiin taiteilijavalinnat Strata-näyttelyä varten. 

Puuvuori oli toinen Strata-näyttelyn teoksista, jotka myöhemmin toteutettiin 

maastoon. Toinen teos oli Nancy Holtin Yltä ja Alta — Up and Under (1998), 

joka rakennettiin Hämeenkyrön kuntaan sijaitsevalle soramontulle. (Jaukkuri 

toim. 1992) Holt oli ensimmäinen taiteilija joka kiinnostui Pinsiöön tehtävistä 

teoksista ja nimekkäänä taiteilijana vaikutti Rauhalan mukaan siihen, että hanke 

eteni ja sai kansainvälistä huomiota. Hän oli alkoi tehdä ympäristötaidetta 1960-

luvulla ja oli yksi ensimmäisistä maataideteoksien tekijöistä (Lailach 2007). 

Holtin mielestä taiteen pitää olla paljon välttämättömämpi osa maailmaa ja 

yhteiskuntaa, ja joissakin hänen töissään toiminnallinen näkökulma on ollut tärkeä 

osa teosta (Beardsley & Grubb 1989: 206).	


!
Vuonna 1992 järjestettiin Strata-näyttely Tampereen taidemuseossa (28.3. - 

2.8.1992). Näyttelyn tarkoituksena oli kiinnittää kansainvälistä huomiota 

Tampereen seudun tarjoamiin mahdollisuuksiin tehdä ympäristötaidetta. 

Näyttelyn taiteilijoita olivat Denesin ja Holtin lisäksi Lothar Baumgarten, 

Guillaume Bijl, Felix Droese, Jan Håfström, Pieter Laurens Mol ja Alan Sonfist. 

Sekä Helsingin Nykytaiteen museo että Tampereen taidemuseo toimivat näyttelyn 

järjestäjinä. Yhteistyökumppanit näyttelyssä olivat Tampereen kaupunki, Nokian 

kaupunki, Ylöjärven kunta, Hämeenkyrön kunta, Ympäristötaiteen säätiö, Lohja 

Oy (nykyinen Rudus Oy) sekä Ympäristöministeriö. Ympäristöministeriö julkisti 

Puuvuori- teoksen Yhdistyneiden kansakuntien ympäristö- ja 

kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa 5.6.1992 olevan Suomen kontribuutio 

maailman ekologisen tilan parantumiselle (Kastner & Wallis 1998: 161). Puuvuori 

omistettiin vihkimistilaisuudessa 14.6.1996 ekologisen, yhteiskunnallisen ja 

kulttuurielämän tulevaisuudelle (Strata 2015). Vihkiäistilaisuudessa presidentti 

Ahtisaari istutti viimeisen männyntaimen teokseen (Liite 1).	


!
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!
4.1.3. Puuvuoren sijainti maakunnallisesti arvokkaassa harjumaisemassa	

 

Puuvuori sijaitsee Vaasantien varrella noin kymmenen kilometrin päässä 

Tampereen kaupungista, Ylöjärven kunnassa Pinsiönkankaalla (Kuva 13). 

Valtakunnallisesti arvokas Hämeenkyrön kulttuurimaisema sijaitsee myös 

Pinsiökankaan läheisyydessä. Alueelta on myös löydetty todisteita kivikautisesta 

asumisesta (Koski 2014). Puuvuorta ei olisi rakennettu Ylöjärvelle, elleivät 

yhteisön asukkaat olisivat olleet huolissaan mahdollisista ympäristöongelmista 

sen jälkeen kun soranotto alueella lopetetaan (Haastattelu Rauhala 27.9.2014, 

Ylöjärvi). Yhteisön asukkailla oli kokemusta siitä, että monet entiset 

soranottoalueet olivat muuttuneet laittomiksi kaatopaikoiksi, koska ne ovat 

aukeita ja syrjäisiä paikkoja sekä helposti autolla saavutettavissa. Pirkanmaan 

pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeessa (POSKI) on 

kartoitettu muun muassa harjualueiden geologisia ja biologisia arvoja. POSKI-

hankkeen yhteydessä tehdyn Pirkanmaan soranottoalueiden tila ja kunnostustarve 
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Kuva 13.  Puuvuori sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla harjualueella (Lindholm 2014) 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/13 



hankkeessa (SOKKA) vanhat maa-ainesten ottamisalueet kategorisoidaan muun 

muassa kunnostustarpeen sekä yleistilan mukaan. Tutkimuksissa on selvitetty 

harjuluonnon kunnostustarvetta ja niiden mukaan kunnostustarvetta esimerkiksi 

lisäävät ”öljyä vuotavat työkoneet, kuoppiin tuodut ylimääräiset tavarat ja aineet, 

epäpuhtaat maa-ainekset, mahdolliset epäkohdat ottamistoiminnassa ja muut 

välittömät uhat pohjavedelle” (Appelqvist ym. 2015).	


!
Pinsiönkangas on historiallisesti, maisemallisesti, geologisesti ja biologisesti 

merkittävä, koska se sijaitsee jääkauden aikana syntyneellä saumamuodostumalla 

(Appelqvist ym. 2015). Pinsiönkankaalta Teivaalanharjulle kulkeva, kilometrin 

levyinen ja tavanomaista harjujaksoa kookkaampi harjujakso on osa 

kokonaisuutta, jota kutsutaan Tampereen saumamuodostumajaksoksi (Lindholm 

2014) (Kuva 14). 	


��� 	
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Kuva 14. Puuvuori sijaitsee Pirkanmaalla Tampereen saumamuodostumavyöhykkeellä, 
joka kartassa näkyy vihreänä. Kartassa myös muut sora- ja hiekkavaltaiset esiintymät 
Pirkanmaalla. (Appelqvist ym. 2015) © SYKE 2015, ELY-keskukset



!! !
Saumamuodostuma on syntynyt jääkauden aikana kahden jäätikkökielekkeen 

väliin (Appelqvist ym. 2015) ja keskiselänne on noin 30–40 metriä ympäristöään 

korkeammalla (Lindholm 2014). Yleisimpiä maalajeja Ylöjärvellä ovat moreeni ja 

savi sekä karkeat lajittuneet maalajit kuten hiekka ja sora (Tarvainen ym. 2009). 

Lajittuneet luonnonhiekka- ja sora-ainesvarat ovat Suomen kiviaineshuollon 

merkittävin raaka-aine ja niitä esiintyy tyypillisesti jääkauden muodostamissa 

harju- ja reunamuodostumajaksoissa (Appelqvist ym. 2015). POSKI-hankkeen 

(2015) yhteydessä tehdyn Pirkanmaan kivi- ja soravarojen inventoinnin mukaan 

Ylöjärven kunnan maaperän kiviainesvarat ovat yksi suurimmista Pirkanmaalla 

saumamuodostuman vuoksi (Appelqvist ym. 2015).	
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Kuva 15. Puuvuori sijaitsee Ylöjärven tärkeimmällä pohjavesialueella 
(Appelqvist ym. 2015) © SYKE 2015, ELY-keskukset



!
Pirkanmaan suurimmat pohjavesialueet sijaitsevat Tampereen 

saumamuodostumalla Ylöjärvenharjulla ja Pälkäneellä sekä Hämeenkyröstä 

Ruoveden suuntaan kulkevalla sisä-Suomen saumamuodostumalla (Kuva 15). 

Pohjavesiluokaltaan Ylöjärvenharju on vedenhankintaa varten tärkeä eli luokkaan 

I kuuluva (Lindholm 2014). Pirkanmaan ELY-keskuksen tutkimustulosten mukaan 

Pinsiönkangas on luokiteltu olevan pohjavesille aiheutuvien riskien suhteen 

hyvässä kunnossa (Antikainen ym. 2015) (Kuva 16). 	


��� 	


!
Saumamuodostumassa on tasamaan lisäksi paljon suppia, jotka ovat 10–20 metrin 

syvyisiä. Nämä ovat tärkeitä suotautuvan veden kerääjiä (Kuivamäki 2009). 

Suppien ympäristössä esiintyy uhanalaisia palosirkkapopulaatiota (Psophus 

stridulus). Lajin elinolosuhteita on parannettu suppien ympäristössä (Kittamaa 
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Kuva 16. Puuvuoren alueella pohjavesialueen tila on hyvä 
(Antikainen ym. 2015) © SYKE 2015, ELY-keskukset



ym. 2009). Ylöjärvenharjun pohjavedet purkautuvat ympäristösuojelullisesti 

arvokkaaseen Pinsiön lähteeseen ja Pinsiön-Matalusjokeen. Pinsiö-Matalusjoessa 

esiintyy esimerkiksi uhanalaista jokihelmisimpukkaa (Margaritifera 

margaritifera) ja alue on osa Natura-aluetta (Lindholm 2014).	


!
Nykyään Pinsiönkangas on suurimmalta osin luonnonsuojelualuetta. Puusto on 

enimmäkseen mäntyvaltaista, mutta varjoisat rinteet ovat kuusivaltaisia 

(Lindholm 2014). Kasvillisuus Pinsiönkankaalla on pääosin puolukka- ja 

mustikkatyypin sekametsää, joka on luokiteltu kulutuskestävyydeltään 

kohtalaiseksi (Appelqvist ym. 2015). Harjuekosysteemien kasvillisuuden 

kulutuskestävyysluokittelussa voidaan ympäristö kartoittaa kasvillisuustyypin 

lisäksi maaperän laadun, topografian ja eläimistön mukaan (Lindholm 2014). 

Pinsiönkankaalla esiintyy rauhoitettua harjumasmaloa (Anthyllis vulneraria), 

jonka voidaan katsoa edustavan maa-aineslain (MAL 24.7.1981/555) kolmannen 

pykälän (3§) tarkoittamaa ”erikoista luonnonesiintymää”  (Appelqvist ym. 2015). 

Maa-aineslain kolmas pykälä rajoittaa maa-aineksien ottoa muun muassa niin, että 

maa-aineksien ottaminen on suunniteltava niin, että vahingollinen vaikutus 

luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Tämä tarkoittaa 

muun muassa sitä, että maa-aineksia ei saa ottaa, jos luonnon erikoisia 

luonnonesiintymiä tuhoutuu tai pohjavesialueen vedenlaatu tai antoisuus 

vaarantuu. (MAL 24.7.1981/555) Vesilaki ja ympäristönsuojelulaki suojelevat 

osaltaan pohjaveden käyttöä (Alapassi ym. 2009).	


!
Lindholm (2014) tarkistusinventoi Pirkanmaan valtakunnallisesti, 

maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat harjualueet. Maakunnallisesti 

arvokkaaksi harjumaisemaksi hän määritteli muun muassa yhdistetyn 

Pinsiönkangas-Ketunkivenkangasalueen (Kuva 13). Pinsiönkangas oli 

aikaisemmin luokiteltu paikallisesti arvokkaaseen harjumaisemakategoriaan 

(Pirkanmaan liitto 2008). Pinsiönkankaan liittäminen jo aiemmin maakunnallisesti 

arvokkaaseen luokkaan kuuluneesen Ketunkivenkankaan alueeseen toivotaan 

tehostavan Pinsiönkankaalla olevien vanhojen ja toiminnassa olevien maa-

ainesten ottamisalueiden jälkihoitoa. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
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arvokkaalle harjualueelle ei tule enää uusia maa-ainesten ottamislupia myöntää. 

Pinsiönkankaan-Ketunkivenkankaan kaakkoisosassa sijaitsevat Strata-projektin 

molemmat maataideteokset. Vain Puuvuori-teos on liitetty teoksista 

maakunnallisesti arvokkaan harjualuerajauksen sisään, koska se on 

”yleisilmeeltään luonnollisempi ja paremmin harjumaisemaan sopiva kuin Up And 

Under -teos. Biologisten arvojen ja harjuluonnon palautumiselle on Puuvuoren 

alueella paremmat edellytykset” (Lindholm 2014: 26). 	


!
!
4.1.4. Puuvuoren rakentaminen ja ympäristöluvat	


!
Puuvuori rakennettiin vuonna 1996 Rosenlev-nimisen soranottoalueen maa-

aineksista. Rosenlev-alue oli tuolloin Ruduksen suurin toimiva 

kiviainestoimipiste. Siellä soranotto aloitettiin vuonna 1979 ja lopetettiin 2004. 

Puuvuoreen käytettiin 40 000 kuutiometriä soraa, joka oli 20 prosenttia 

ympäristössä jäljellä olevasta soranottoon käytettävissä olevasta sorasta vuonna 

1993 (Haastattelu Marjo Haaramo 10.10.2014 Tampere). Teokseen tehtiin 

soraydin kallisarvoisesta betonisorasta. Teoksen huippuun käytettiin myös 

painavampaa savipohjaista maata, jotta huippu ei olisi lähtenyt valumaan alaspäin 

(Kuva 17). 	


!
!
!
!
!
!

!
!
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Kuva 17. Puuvuoren huippu vuonna 1996. © Jari Granlund



Yhteensä Rudus Oy arvioi kokouksen muistiossaan (19.8.1993), että Puuvuoren 

kustannus yhtiölle olisi noin 350 000 - 400 000 markkaa, joka koostuisi 

suuremmalta osalta työvoimakustannuksista. Rudus Oy:n geologi ja 

laatupäällikkö Pasi Niskanen tutustui Puuvuoreen 2003 työnsä puolesta 

(haastattelu 10.10.2014 Tampere): ”Minusta tämä Puuvuori on ennallistavaa 

ympäristötaidetta, koska sinne on palautettu kasvillisuus tähän soranoton 

jälkihoitona. Soranoton jälkihoitovaatimus on, että kasvillisuus pitää palauttaa. 

Aikaisemmin jälkihoitovaatimus on ollut, että alueelle on istutettu mäntyä tietty 

määrä, koska maaperä on soraa. Käytännössä maaperään on laitettu 

pintakerroksiin pintamaita takaisin ja sitten istutettu mäntyä. Nykyään 

jälkihoitovaatimuksissa sallitaan hieman monimuotoisempaa toimintaa. Meillä on 

nykyään Lumo-projekti, missä pyritään edistämään biodiversiteettiä eli että ei 

tehdä näitä mäntypeltoja, vaan mietitään myös mikä olisi kasvillisuuden ja 

eläimistön kannalta parempi vaihtoehto.”	


!
Rudus Oy:n vuodesta 2012 aloittaman Lumo-projektin tavoitteena on, että luonto 

olisi heidän toimipisteissään monimuotoisuuden kannalta arvokkaampi toiminnan 

päättyessä kuin sen alkaessa. Tämä tavoite pyrkii toteuttamaan valtioneuvoston 

periaatepäätöstä (20.12.2012), jonka mukaan Suomen luonnon monimuotoisuuden 

suojelua ja kestävän käytön strategiaa edistetään vuosina 2012 - 2020. 

Käytännössä tämä tarkoittaa luonnon hoitotoimenpiteitä, jotka kunnioittavat 

alueen luontoarvoja maa-ainesten oton suunnitteluvaiheessa. Yrityksen 

luonnonhoitotoimenpiteet ovat koskeneet esimerkiksi pesimäpaikkojen 

rakentamista kivitaskuille (Oenanthe oenanthe), rinteiden rakentamista 

törmäpääskylle (Riparia riparia), perhosniittyjen tekemistä, sinisiipisirkan 

(Sphingonotus caerulans) elinympäristön rauhoittamista tai lampareiden 

rakentamista viitasammakoille (Rana arvalis). 	


!
Puuvuori toteutettiin maa-ainesten ottoluvan maisemointina, eikä erillistä 

ympäristölupaa tarvittu rakentamista varten (kirjallinen tiedonanto Juha Laurila 

27.2.2015). Yksi erillinen ympäristölupa tarvittiin rakennusvaiheessa, koska pieni 

kalliopaljastuma louhittiin teoksen alta. Laurilan mukaan: ”Vastaavanlaiset 
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taideteokset laukaisevat ympäristöluvan tarpeen käytännössä ainoastaan silloin, 

kun alueelle otetaan vastaan ylijäämämaita. Mikäli maita ei oteta vastaan ja teos 

sijoittuu maa-aineslain mukaisesti luvitetulle alueelle, niin taideteos voidaan 

tehdä ottoalueen jälkihoitona. Mielestäni ottoluvan jälkihoidon yhteydessä tehdyt 

teokset pitääkin hyväksyä alueen jälkihoitona, eikä erillistä lupaprosessia tarvita, 

jos ylijäämämaita ei käytetä. Ympäristön tilan seurannassa tärkeintä on 

pohjavesien seuranta ja maatöiden mahdollisten vaikutusten seuraaminen. 

Pohjaveden seuranta kuuluu jo kiinteästi ottotoimintaan ja ylijäämämaiden 

vastaanottoon, joten erilliselle ympäristön tilan seurannalle ei mielestäni ole 

tarvetta. 	


!
Lokakuussa 2014 lisättiin talkooporukalla Puuvuoren tasaiselle maalle 

humuspitoista maata kasvualustaksi. Humuspitoinen pintamaa tuotiin Haaramon 

mukaan Rudus Oy:n Hämeenkyrön Sorakarin soranottoalueelta. Rauhala kertoo 

haastattelussa: ”Näin jälkikäteen ajateltuna, olisi pitänyt ajaa koko vuoreen 

kerros kuorittua metsänpohjaa. Ilmeisesti maa-aines on ollut epätasalaatuista, 

että osassa vuorta kasvu on huonoa siksi”. 	


!
!
4.1.5. Ennallistamispäämäärässä onnistuminen	


!
Määriteltäessä Puuvuoren ekologista arvoa on huomionarvoista, että Pinsiön 

vanha sorakuoppa olisi joka tapauksessa pitänyt maisemoida istuttamalla mäntyjä. 

Mitä olisi käynyt vanhalle sorakuopalle, jollei Puuvuorta olisi tehty? Olisiko siitä 

tullut otollinen kaatopaikka-alue hylättäville tavaroille, kuten alueen yhteisö 

pelkäsi. Minkälaisessa kunnossa entinen soranottoalue Ylöjärvellä olisi nyt 

vuonna 2015 ellei taideteosta olisi tehty? Suojeleeko Puuvuori mahdollisesti 

alueensa arvokkaita pohjavesialueita myös tulevaisuudessa? Vastaukset jäävät 

arvailuksi, mutta ympäristösuojelullisesti tärkeää on se, että Ylöjärven kunta 

omistaa Puuvuoren tällä hetkellä ja kunta suhtautuu teoksen suojelemiseen 

myönteisesti. Taideteoksilla on lain mukaan tekijänoikeuksia (HE 8.7.1961/404). 

Tekijänoikeuslain kolmannen pykälän (3§) mukaan, teosta ei voi muuttaa, ellei 
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tekijältä ole suostumusta (Harenko ym. 2006, Nurminen 2009). Puuvuori-

taideteoksen suojelu saattaa vuosien aikana edesauttaa ympäristön kunnossapitoa. 

Denes’n alkuperäisten suunnitelmien tavoite oli, että kolmenkymmenen vuoden 

jälkeen Puuvuoren mäntyjen istutuksesta teos jätettäisiin luonnon muokattavaksi 

eikä kunnostamistoimenpiteitä jatkettaisi (Strata 2015). Ajan myötä erityinen 

puunistutuskuvio tulee vaikeammin havaittavaksi ja se vaikuttaa teoksen 

estettiseen ulottuvuuteen. Ideaalitapauksessa ekologisessa päämäärässään 

Puuvuori-teoksen kasvillisuus suojeltaisiin ja metsän biologisen sukkession 

annettaisiin edetä satoja vuosia, kunnes puut lahoaisivat ja tuottaisivat 

monimuotoisuutta turvaavaa lahopuuta Pinsiönkankaalle (Kuuluvainen ym. 2004, 

Hanski ym. 2007). Nähdäkseni tällöin Puuvuori olisi onnistunut ekologisessa 

päämäärässään, koska entisen soranottoalueen ennallistamistoimilla olisi saatu 

aikaan monimuotoista metsää poistetun metsän tilalle sekä mahdollisesti suojeltua 

tärkeitä pohjavesialueita. Alkuperäistä harjumetsämaisemaa ei ennallistamistoimin 

pystytä täysin palauttamaan, koska harjut ovat jääkauden aikana syntyneitä 

muodostumia. Tutkimusten mukaan Puuvuorella on kuitenkin mahdollisuus 

harjumetsän biologisten arvojen ja harjuluonnon palautumisen suhteen hyvät 

edellytykset (Lindholm 2014).	


!
Anne Lindholm (kirjallinen tiedonanto 22.4.2015) esittää mielipiteensä 

Puuvuoren sopimisesta harjumaisemaan: ”Sorakuoppien jälkihoitotoimenpiteissä 

tavoitteena on alueiden palauttaminen takaisin metsäksi ja näin Puuvuoren 

kohdallakin on menetelty. Harjumuodostumassa on tällä alueella tyypillisesti 

paljon suppakuoppia, joista osa on melko syviäkin, joten Puuvuoren kukkula sopii 

tältä osin maisemaan, koska se tuo hieman vaihtelevuutta maastomuotoihin 

verrattuna siihen, että alueella olisi vain valtava, laakea ihmisen toiminnan 

tuloksena syntynyt kuoppa. Mielestäni monilla muillakin ottamisalueilla voitaisiin 

pelkän metsittämisen lisäksi rakentaa kuoppiin vähän jonkinlaisia pinnanmuotoja, 

jotta maisema näyttäisi luonnollisemmalta. Tässä tietysti on se ongelma, että 

sijoitettavien maamassojen pitää ehdottomasti olla puhtaita (eikä niitä välttämättä 

ole saatavilla), ettei pohjavesi vaarannu. Lisäksi pelkkä puiden kylväminen on 

helpompaa kuin pinnanmuotojen rakenteleminen, joten monet eivät suunnittele 
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jälkihoitotoimenpiteitä, vaan tekevät vain sen mitä lain puitteissa on määrätty. 

Puuvuori onkin ollut poikkeus, varsinkin rakentamisajankohtaansa nähden. Toki 

nykyään jotkut isommat toiminnanharjoittajat ovat jo heränneet pohtimaan 

maisemoinnin mahdollisuuksia hieman laajemmin ja perustaneet erilaisia 

esimerkkialueita. Toivottavasti tulevaisuudessa maisemointiasioihin kiinnitetään 

huomiota laajemminkin.” 
!
!
4.2.  Lintujen pesimäsaari ja kasviriutat Salon jätepuhdistamon altaalla: 	


Jackie Brooknerin Veden taika — Magic of Water (2007—2010)	
!!
Veden taika — Magic of Water on Jackie Brooknerin suunnittelema 

ympäristötaideteos, joka koostuu kolmesta kelluvasta saaresta. Saaret ovat 

ankkuroituina Salon Veden jätepuhdistamon puhtaimpaan ja merta lähimpänä 

olevaan niin sanottuun kolmanteen jätevesialtaaseen, joka on kahdentoista 

hehtaarin suuruinen (Perkonoja & Salmi 2014) (Kuva 18). Jätevesialtaat ovat 

toimineet aikaisemmin jäteveden selkeytysaltaina. Niiden yhteispinta-ala on 32,3 

hehtaaria (Perkonoja & Salmi 2014).	


!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
	


�48

Kuva 18. Liikelaitos Salon Veden kolme entistä jätevesipuhdistamon selkeytysallasta ja 
näiden välitön lähiympäristö. Veden taika sijaitsee altaalla kolme lähimpämä merta. © 
Pekka Alho (Alho & Lampinen 2012).



!
Veden taika -teos sijaitsee Salon keskustataajaman eteläpuolella Halikonlahden 

pohjoisosassa; alueella, joka kuuluu Viurulahden Natura-alueeseen (FI0200027) 

(Alho & Lampinen 2012). Halikonlahti on pitkä ja kapea merenlahti (kuva x), 

joka tunnetaan arvokkaana varsinaissuomalaisena lintuvesialueena.	


!
Veden taika -teoksen suurin saari on kooltaan 7,45 metriä x 28 metriä ja kaksi 

pienempää ovat kokoluokaltaan 6 metriä x 11,45 metriä. Yhteispinta-ala saarilla 

on noin 200 m2 (Joki-Heiskala 2009). Suurin taideteoksen saarista rakennettiin 

suojaisaksi pesimäsaareksi alueen linnustolle. Kaksi muuta saarta rakennettiin 

kasvillisuusriutoiksi, joiden pyrkimyksenä on biopuhdistaa altaan ravinnerikasta 

vettä (Kuva 19).	


!
Veden taika -teoksen esteettisyys muodostuu saarten monimuotoisesta 

kasvillisuudesta ja monumentista, joka sopii teoksen ideologiaan. Veden taika 

-teoksessa kokeiltiin uutta lähestymistapaa pysyvän ja materiaalisen veistoksen 

sijaan. Suunnittelupalaverissa keksittiin idea usvapatsaasta, joka olisi kuin 
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Kuva 19. Veden taika -teoksen pesimäsaari linnuille © Jackie Brookner



”fenomenologinen veistos” (Nikulainen toim. 2014) (Kuva 20). Ympäristöön 

katoavaa usvaa tuottaa saareen sijoitettu usvalaite. Laite on ohjelmoitu niin, että 

usvaa tulee altaille viidentoista minuutin väliajoin juhannuksesta jäiden tuloon 

asti. Keväällä usvalaite ei ole toiminnassa, koska se häiritsisi lintujen 

pesimisrauhaa. Usvalaite toimii vielä vuonna 2015 sähköllä, joka on vedetty 

kaapelilla saareen, mutta tulevaisuudessa aurinkopaneelien tai oman 

tuulivoimalan rakentaminen on toiveissa saada rahoitetuksi. 	


!
Brookner on kansainvälisesti tunnettu ympäristötaiteilija, joka aloitti 

ympäristötaideteosten tekemisen 1990-luvulla (Wildy 2011). Greenmuseum on 

ainoastaan Internetissä toimiva ympäristötaiteenmuseo, joka kokoaa maailmalta 

merkittäviä ympäristötaideteoksia yhteiseen foorumiinsa. Brookner kirjoittaa 

Greenmuseum-sivustolla (2015) tekevänsä eri mittakaavan töitä. Toiset ovat 

yksittäisiä veistoksia, jotka ovat henkilökohtaisia ja intiimejä toiset 

paikkasidonnaisia pitkäjänteisiä yhteistyöprojekteja. Viimevuosien aikana hän on 

tehnyt yhteistyötä ekologien ja maisema-arkkitehtien kanssa suunnitellakseen 

teoksia, jotka toimivat sekä ekologisesti että esteettisesti. Yhteistyöprojektit ovat 

kunnianosoitus vedelle ja maaperälle.	
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Kuva 20. Veden taika -teoksen ”fenomenologinen veistos” syntyy usvasta, 
jota saareen sijoitettu laite tuottaa tietyin väliajoin © Jackie Brookner



	


Prima Lingua (First Language / First Tongue) -teos (1996, 2001) (Kuva 21 ja 22) 

on ensimmäinen Brooknerin biotaideveistoksista, joissa hän liittää elollista 

materiaalia taideteokseensa. Taideteos on kooltaan 1,6 x 2,6 x 2 metriä. Teoksen  

betonipatsas on kielenmuotoinen ja kuvista 20 ja 21 näkyy, miten ajan myötä  — 

vuodesta 1996 vuoteen 2001 — kiven päälle muodostuu luontaisesti ja 

avustettuna eloperäinen kasvusto. Teoksen materiaalit ovat vesi, vulkaaninen kivi, 

betoni, sammaleet, kosteikkokasvit, kalat ja teräs. Teoksen kivikieli on pystytetty 

teräksiseen altaaseen, joka on täytetty museon ympäristöstä kerätystä vedestä. 

Taiteilija haluaa kuvata työssään, miten eliöt pystyvät käyttämään ravinnerikasta 

elinympäristöä hyväkseen ja toiminnoillaan puhdistamaan elinympäristöään 

(Wildy 2011). Brookner on tehnyt useita kasvillisuuden valtaamia veistoksellisia 

teoksia yhdistettynä vedenpuhdistukseen. Näitä ovat muun muassa The Gift of 

Water (2001) ja Urban Rain (2005 - 2008). 	


!
Brookner kertoo haastattelussa (kirjallinen tiedonanto 20.3.2015; suomennos 

kirjoittajan): ”Pidän itseäni ekologisena taiteilijana ja pyrin tekemään teoksia, 

jotka ovat ekologisesti suotuisia, koska tehtävänäni on kunnostaa ekosysteemejä”. 

Kysyin hänen kokemuksiaan taideteosten tekemisestä yhteistyössä muiden 

kanssa: ”Kaikki projektini alkavat tieteidenvälisillä ja monialaisella 

tutkimuksella. Tämä on lähtökohtani ja se jatkuu projektin koko elämänkaaren 
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Kuva 21 ja 22. Jackie Brooknerin teos Prima Lingua (First Language / First Tongue)
(1996, 2001) © Jackie Brookner



aikana. Nautin yhteistyöstä prosessina. Minua inspiroi kuulla monta eri 

näkökantaa siihen, mitä tietty paikka voi tarkoittaa, mitkä sen tarpeet ovat 

(ekologiset, yhteiskunnalliset, jopa ekonomiset jne.). Sen jälkeen, kun olen 

kuunnellut tarkasti, yritän integroida kuulemaani ja heijastaa/kuvastaa sitä niin 

täydellisesti kuin pystyn. Yritän löytää yhteisen sävelen siitä, mitä minulle on 

kerrottu ja käyn läpi jatkuvaa yhteistyö- ja kehitysprosessia, kunnes käsite tuntuu 

oikealta. Monia yhteistyön kerroksia tarvitaankin, jotta teos toteutuisi. Veden 

taika -teoksen suhteen Tuula Nikulainen oli ehdottoman oleellinen – teos ei olisi 

toteutunut ilman hänen omistautumista ja kovaa työtä.”	


!
Haastattelin kuvataiteilija Tuula Nikulaista (2.9.2014) Veden taika -projektin 

onnistumisesta ja haasteista. Nikulainen käyttää Veden taika -teoksesta määritystä 

ekologinen taideteko tai prosessi, koska se on hänen mielestään muuntuva 

taideteos, joka myös osallistuu ympäristöönsä. Nikulainen, Anu Suosalo ja Georg 

Dietzler kutsuivat Brooknerin vuonna 2007 tekemään teosta vuoden 2008 

Halikonlahti Green Art -tapahtumaan. Halikonlahti Green Art -tapahtuma 

järjestettiin vuoden 2008 lisäksi myös vuosina 2006 ja 2011. Tapahtuman 

päämääränä oli yhdistää poikkitaiteellisella ja tieteellisellä näyttelyllä 

ympäristönsuojelu ja taide. Brooknerin taideteoksen paikaksi valikoitui Salon 

kaupungin jätepuhdistamon entisten selkeytysaltaiden alue, koska liikelaitos 

Salon Veden käyttöpäällikkö Jyrki Toivonen kiinnostui projektista ja yritys 

mahdollisti projektin toteutuksen altailla. Taideteosta on rahoittanut liikelaitos 

Salon Veden lisäksi muun muassa Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Salon kaupunki, 

Euroopan unionin maaseuturahasto, Uudenmaan TE-keskus, Lounais-Suomen 

vesiensuojeluyhdistys ja taideteos kuuluu Salon kaupungin 

prosenttitaidehankintoihin. Veden taika syntyi laajalla yhteistyöllä. Teoksen 

työryhmään kuuluivat taiteilija Georg Dietzler, Galen Fulford (Biomatrix Water), 

limnologi Päivi Joki-Heiskala, Michael Shaw (Ecovillage instituutti), Turun 

kaupungin ympäristönsuojelutoimisto ympäristötarkastaja Kimmo Savonen, 

limnologi Hans Vogt ja kuvanveistäjä Kimmo Ylönen. Hankkeeseen 

yhteistyökumppaneina osallistuivat Salon seudun ammattiopiston rakentamisen ja 

kulttuurin yksikön talonrakentajaoppilaat, Salon taidemuseo Veturihalli, Salon 
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kaupungin viheraluepäällikkö Tapio Järvinen, Salon kaupungin 

ympäristötoimenjohtaja Pirkko Paranko. (Nikulainen toim. 2010) 	


!
Yleisöpalaute Veden taika -teoksesta on Nikulaisen mukaan ollut myönteistä ja 

teoksen avulla on onnistuttu tiedottamaan Halikonlahden ympäristöasioista. 

Nikulainen ja Aurinkoinen tulevaisuus ry vastaavat teoksen huoltotoimista ja 

hallinnoimisesta tulevaisuudessakin. Teoksen elinkaaritavoitteeksi on suunniteltu 

viisikymmentä vuotta. Sen rakennusmateriaalit on suunniteltu mahdollisimman 

ympäristöystävällisiksi. Kaikki saarten materiaalihankinnat tehtiin lähialueelta 

paitsi mikrobien kasvualustakangas, joka tilattiin unkarilaiselta Organica-yhtiöltä, 

koska sitä ei Suomesta ollut saatavilla. Kasvualustana saarissa käytettiin 

turvelevyjä, pellavaeristelevyjä, kuoriketta, ylivuotista järviruokoa, kuusenhavuja. 

Saarien kelluvan rakenteen suunnittelemiseen ja rakentamiseen saatiin neuvoja 

asiantuntijoilta Galen Fulfordilta, Lisa Shawlta sekä Michael Shawlta. Fulford 

suunnitteli kevyen ja talven pakkasia kestävän kuusikulmiorakenteen HDPE 

(High-density polyethylene) -putkista (Kuva 23). Biomatrix-yhtiö on kehittänyt 

Veden taika -teoksen jälkeen edelleen kelluvia rakenteitaan niin että 

vedenpuhdistuskapasiteetti on parantunut (kirjallinen tiedonanto Elle Adams/

Biomatrix Water 19.3.2015).	


!
!
!
!
!
!
!
!
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Kuva 23. Veden taika -saarten kuusiokulmiorakenne mahdollistaa kevyen 
ja kantavan rakenteen saarille © Lisa Shaw / Biomatrix Water



!
4.2.1. Yhteisötaide	


!
Veden taika kuuluisi ympäristötaiteen kentällä yhteisötaiteen piiriin 

tekoprosessinsa puolesta. Yhteisötaiteelle tunnusomaista on monien toimijoiden 

prosessi, jossa teos suunnitellaan yhdessä. Patricia Johansonin taideteoksien 

filosofiasta löytyy yhtymäkohtia Veden taika -teokseen.	


!
Patricia Johansonin teokset ovat luokiteltavissa yhteisötaiteeksi, mutta ne voisi 

nähdäkseni määrittää myös ekologiseksi taiteeksi tai ekologisesti ennallistavaksi 

taiteeksi. Johansonin taideteoksen Fair Park Lagoon (1981 - 1986) yhtenä 

päämääränä oli löytää rehevöityneestä puistoaltaasta uusia arvostuksen kohteita. 

Teos koostui kahdesta veistoksesta ”viiden korttelin kokoisessa” puistoaltaassa 

Texasin Dallasissa: Saggitaria Platyphylla (6 x 4 metriä) ja Pteris multifada (6 x 3 

metriä) (Caffyn & Johanson 2006: 25). Hänen taideteoksensa tarkoituksena oli 

ennallistaa puistoallas uudelleen yhteisön käyttöön. Allas oli muuttunut lapsille 

hengenvaaralliseksi ja se muistutti kasvillisuudeltaan enemmän suota kuin 

puistoa. Johanson uskoo, että taiteen avulla ympäristötuhojen aikaansaamat 

häiriöt voidaan korjata tai parantaa (Wildy 2011). Hän suunnitteli teoksensa 

yhdessä kaupungin virkamiesten, insinöörien ja luonnontieteen tutkijoiden kanssa. 

Suunnitellessaan teosta Johanson kartoitti kasvillisuutta sekä tutki eläinten 

käyttäytymistä alueen ympäristössä. Hän onnistui yhteistyökumppaneiden kanssa 

muuttamaan puistoaltaan ekosysteemiä muun muassa valitsemalla teokseensa 

kasveja, jotka puhdistivat rehevöitynyttä vettä. Dallasin luonnonhistoriallisen 

museon johtaja Walter Davis kertoo, miten nykyään vedenlaatu on parempi ja 

veden kirkkaus on tuonut esimerkiksi kuningaskalastajat (Alcedo) pyydystämään 

ravintoaan puistoaltaalle (Caffyn & Johanson 2006:21). Taideteoksiensa 

kokonaisvaltaista tekotapaa Johanson selventää: Sen lisäksi, että saan tietyn 

projektin valmiiksi, minulla on aina päämääriä, jotka tavoittelevat koko maailmaa 

ja sen tulevaisuutta. Pienet projektit kysyvät isoja kysymyksiä ja huomauttavat, 

että maailma on yhtä. Emme voi tehdä jotain yhdessä paikassa - olkoon se 

positiivinen tai negatiivinen asia – ilman, että sillä on seurauksia koko 
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ekosysteemille. Projekteistani jokainen on elämää tukevan ja itseään ylläpitävän 

maailman malli (Caffyn & Johanson 2006: 14).	


!
!
4.2.2. Lammikkopuhdistamon historia	


!
Halikonlahti on matala merenlahti, syvimmillään noin 2,5 metriä. Lahden vesi on 

runsasravinteista ja savisameaa luontaisesti. Veden vaihtuvuus Halikonlahden 

pohjoisosassa Viurulahdella on hidasta ja alue määritellään ekologiselta tilaltaan 

heikoksi (Perkonoja & Salmi 2014). Veden taika on sijoitettu Viurulahdelle 

puhtaimpaan kolmesta puhdistamon jätevesialtaasta. Vedenpuhdistamon altaat, 

jotka toimivat lammikkopuhdistamona rakennettiin vuonna 1965 (Perkonoja & 

Salmi 2014). Altaat heikensivät alueen ekologista tilaa. Salon seudun 

luonnonsuojeluyhdistyksen tekemän selvityksen mukaan monelle Halikonlahti tuo 

edelleen mieleen haisevat lietealtaat (Tikander 2009). Salon kaupungin 

keskusjätevedenpuhdistamo valmistui vuonna 1982 altaiden viereen. Veden laatu 

parani merkittävästi puhdistamon rakentamisen ja saneeraustöiden jälkeen 

(Perkonoja & Salmi 2014). Altaiden osalta puhdistamistoiminta loppui vuonna 

2001. Nykyään Salon Veden laitoksella puhdistetut jätevedet ajetaan purkuputkia 

pitkin suoraan Halikonjokeen (Alho & Lampinen 2012). Puhdistamotoiminnan 

lopettaminen altailla on vaikuttanut kielteisesti altaiden vesilinnustoon. 2000-

luvun lopulla alueella havaittiin vähemmän lintuja kuin 1970 - 1990 -luvuilla 

(Tikander 2009). Altaat ovat ruovikoituneet kaksinkertaisesti verrattuna 1960-

luvun alun tilanteeseen. (Perkonoja & Salmi 2014). Ruovikoituminen vaikuttaa 

erityisesti kahlaajille sopivan elinympäristön pienenemiseen ja alueen 

rehevöityminen yksipuolistaa lajistoa (Tikander 2010, Sammalkorpi ym. 2013). 

Useimmat eteläsuomalaiset kosteikot ovat linnuston kannalta tärkeitä, ja ne ovat 

muuttuneet kansallisesti uhanalaiseksi (Raunio ym. 2008). Suomessa erityisesti 

rehevien vesistöjen linnusto on vähentynyt voimakkaammin kuin karujen 

vesistöjen (Pöysä ym. 2012).	


!
!
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4.2.3. Vedenlaatutkimukset ja niiden tulokset	


!
Kartoittaakseen entisen lammikkopuhdistamon jätevesialtaan ekosysteemiä ja 

suunnitellakseen altaan ekosysteemille soveltuvaa ympäristötaideteosta Veden 

taika -työryhmän limnologi Päivi Joki-Heiskala sai tehtäväkseen tutkia 

kolmosaltaan vedenlaadun ennen taideteoksen rakentamista. Myös taideteoksen 

rakentamisen aikana otettiin vesinäytteitä. Vuoden 2008 ja 2009 tutkimuksissa 

selvitettiin vedenlaatu mittaamalla muun muassa veden happipitoisuus, 

ravinnepitoisuus, haitallisten aineiden pitoisuus ja kiintoaineen määrää. 

Fysikaalisten ja kemiallisten laatutekijöiden tutkimisen lisäksi seurattiin veden 

biologisia laatutekijöitä. 	


!
Vedenlaatututkimuksia tehtiin sekä syksyllä 2008 että talvella 2009 (Joki-Heiskala 

2009). Tutkimuksissa selvisi, että altaan kokonaistyppi- ja fosforipitoisuudet 

olivat hyvin korkeat ja happipitoisuus alhainen. Veden näkösyvyys syksyllä oli  

leväkukinnasta johtuen erittäin huono. Syksyn altaan kokoomanäytteissä sinileviä 

oli eniten suhteessa kokonaiskasviplanktonbiomassaan. Sinileviä oli 73 prosenttia 

biomassasta. Yleisimmät sinilevälajit näytteissä olivat reheville ja matalille 

vesistöille tyypillinen Planktothrix agardhii ja Anabaena, joka pystyy 

muodostamaan myrkyllisiä kantoja. Kokonaisbiomassasta 15 prosenttia oli 

viherleviä ja lajilukumäärältään viherleviä oli eniten. Kulta- ja nieluleviä oli 

seuraavaksi eniten näytteissä sini- ja viherlevien jälkeen (Kuva 24).	


!
	


!
!
!
!
!
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Kuva 24. Veden taika -altaan kasviplanktonin pääryhmien 
tuoremassa 14.8.2008 (Joki-Heiskala 2009)



!
Eläinplanktonnäytteiden lajikoostumus ja kokojakaumat kertovat vesistön 

laadusta ja ravintoverkon rakenteesta. Esimerkiksi ripsieläimet (Ciliata tai 

Ciliophora) ja rataseläimet (Rotifera) indikoivat ravinnepitoisia vesiä (Sarvala ym. 

1998). Vuoden 2008 eläinplanktonnäytteiden tuoremassasta rataseläimiä oli 39 

prosenttia. Mesoplanktonkokoisista eläinplanktoneista 60 prosenttia oli 

hankajalkaisia (Cyclopoida) ja vain 0,6 prosenttia oli vesikirppuja (Cladocera), 

jotka ovat tärkeitä kasviplanktonia laiduntavia eläinplanktoneja. (Joki-Heiskala 

2009)	


!
Vuonna 2008 lokakuussa otetuissa pohjaeläinnäytteissä tunnistettiin vain 

kahdeksan lajia, joista runsaslukuisimmat olivat surviaissääskentoukat 

(Chironomidae). Surviaissääski-indeksi (CI) oli 1, joka indikoi, että 

pohjasedimentti oli erittäin rehevä. Pohjasedimentin ollessa erittäin rehevä 

sisäinen kuormitus hapettomissa olosuhteissa on todennäköistä. (Joki-Heiskala 

2009)	


!
Joki-Heiskalan (2009) tutkimusten perusteella Veden taika -työryhmän yhdeksi 

päätavoitteeksi nostettiin vedenlaadun parantaminen. Yhteen saareen sijoitettiin 

hapetuslaite veden happitasoa helpottamaan. Vedenlaatua parantamaan saarille 

päätettiin istuttaa kosteikkokasveja, joiden vedessä roikkuvat juuret 

muodostaisivat puhdistavan biofilmin. Ravinteiden poistuminen vedestä tapahtuisi 

samalla mekanismilla kuin jäteveden biologisissa puhdistamoissa. Tällaisia 

kelluvia ihmisten tekemiä kosteikkoja (englanniksi artificial floating wetlands 

(AFW)) ja niiden puhdistavaa vaikutusta vedessä on tutkittu maailmalla. 

Tutkimuksissa on selvitetty vesikasvillisuuden mahdollisuuksia biopuhdistaa 

vesistöjä esimerkiksi liuenneista orgaanisista aineista (Karnchanawong & Sanjitt 

1995), ravinteista kuten typestä, fosforista (Headley & Tanner 2012, Wang ym. 

2014) tai metallikuormituksesta kuten kuparin, sinkin, raudan, nikkelin, 

mangaanin ja lyijyn kuormituksesta (Vander Moortel ym. 2010). 

Tutkimustuloksissa on voitu suositella biologisia jätepuhdistamoja veden 
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puhdistuksessa tietyissä olosuhteissa ja pienemmän mittakaavan projekteissa 

(Chang ym. 2012).	


!
Kasvillisuusistutukset saariin tehtiin vuosina 2008 ja 2009 (Joki-Heiskala 2009). 

Veden taika -teoksen kasvillisuus hankittiin altaan lähiympäristöstä sekä läheiseltä 

Salon kaupungin omistamalta ranta-alueel ta Vii tanummesta. 

Kasvillisuuskartoituksen mukaan altaan ympäristössä järviruokoa (Phragmites 

australis) esiintyi yleisemmin. Kohtalaisesti löytyi osmankäämiä, kuten Typha 

latifolia ja Typha angustifolia sekä isosorsimoa (Glyceria maxima). Nämä lajit 

ovat runsasravinteisten ekosysteemien suosijoita. Saareen istutettiin 

kosteikkokasvilajeja, joita altaan ympäristössä ei enää ollut ruovikoitumisesta 

johtuen. Työryhmän kasvillisuuskartoituksessa erittäin vähän löytyneitä kasveja 

— keltakurjenmiekkaa (Iris pseudacorus), isosorsimoa (Glyceria maxima) ja sara-

lajeja (Carex sp.)— lisättiin myös saarten istutuksiin (Kuva 25). 	


	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
	


!
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Kuva 25. Kasvillisuusistutukset Veden taika -saarilla 
(Joki-Heiskala 2009) © Kimmo Savonen



!
Veden taika -teoksen vesikasvien juurten biopuhdistava vaikutus jää vähäiseksi, 

koska saarten yhteispinta-ala on pieni — noin 200 m2 (Joki-Heiskala 2009) — 

verrattuna selkeytysaltaan pinta-alaan, joka on 12 hehtaaria (Perkonoja & Salmi 

2014). Lisäksi kahdelta muulta ylemmältä altaalta virtaa jätevettä alimpaan 

altaaseen, joka on lähimpänä merta, vaikka näin ei periaatteessa kuuluisi tapahtua 

(Haastattelu Joki-Heiskala 10.5.2014, Helsinki). Veden taika -teoksen 

jatkosuunnitelmat ovat vielä avoimia. Ensimmäiset saaret olivat esimerkkiteoksia 

laajemmasta kokonaisuudesta (Liite 2). Biologiset vedenpuhdistusjärjestelmät 

kehittyvät ja ehkä tulevaisuudessa voimme nähdä Veden taika -teoksen innostamia 

ympäristötaideteoksia lisää Suomessa.	


!
!
4.2.4. Selkeytysaltaalla tehtyjen muiden kunnostustoimien vaikutukset	


!
Halikonlahden alueella on tehty erilaisia ekosysteemin kunnostustoimia vuodesta 

2008 lähtien (Tikander 2010, Alho & Lampinen 2012). Lintuvesien 

ravintoverkkokunnostuksilla on pyritty parantamaan lintujen elinolosuhteita ja 

peruskunnostuksia mittavimmilla kunnostuksilla on ollut merkittävä myönteinen 

vaikutus taantuneisiin linnuston määriin. Kunnostustoimet tarkoittavat esimerkiksi 

ruovikoiden niittoa, veden pinnan nostoa tai umpeenkasvaneiden kohtien 

ruoppaamista ja poistokalastusta (Tikander 2010, Sammalkorpi ym. 2013, 

Perkonoja & Salmi 2014). Jätepuhdistamon kolmosaltaalle, jolle Veden taika on 

rakennettu on tehty poistokalastusta vuosina 2010 ja 2012, joka on vaikuttanut 

taideteoksen ekologisen päämäärän saavuttamiseen. 	


!
Luonnonvarakeskuksen (LUKE) erikoistutkija Lauri Urho tutustui työnsä puolesta 

Halikonlahden altaiden kalakantaan vuonna 2005, kun altailla kalastavat ottivat 

yhteyttä ja kysyivät tietoa erinäköisistä kaloista ruutanasaaliissaan (Haastattelu 

7.10.2014, Helsinki). Saaliskalat tunnistettiin ruutanoiden lisäksi 

hopearuutanoiksi (Carassius auratus gibelio tai Carassius gibelio) (Pennanen & 

Urho 2005), jotka on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi (Lehtiniemi ym. 2014, 
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Vieraslajit 2014). Laji on tehokas lisääntymään. Se on moniruokainen ja sitkeä 

kestäen ylireheviä ympäristöjä ja hapettomia olosuhteita (Szczerbowski 2002). 

Hopearuutanan triploidi kanta pystyy myös lisääntymään esimerkiksi lahnan, 

pasurin, särjen ja suutarin kanssa (Lusk ym. 2010). Hopearuutana oli 

todennäköisesti noussut merestä lähimmälle selkeytysaltaalle purkuputken kautta. 

Hopearuutanan lisääntyminen rehevissä pienvesissä tulisi estää, jottei laji pääsisi 

sisävesien valtalajiksi. Pienvesissä, joista petokalat usein puuttuvat, on vaarana, 

että hopearuutana muuttaa ekosysteemiä viedessään ravinnon ja elintilan 

alkuperäisiltä kalalajeilta. Hopearuutanan negatiivisista vaikutuksista on 

esimerkkejä Unkarista ja Tšekistä (Urho ym. 2014). Luonnon monimuotoisuuden 

säilyttäminen on usein paras keino vierasperäisten ja tulokaslajien populaatioiden 

hallitsemisessa (Rejmánek ym. 2009). Halikonlahden kalalajistoon on 1970 - 

1980 -luvulla kuulunut muun muassa suutari (Tinca tinca), ahven (Perca 

fluviatilis) ja salakka (Alburnus alburnus) (Tikander 2009).	


!
Halikonlahden altaat eivät kuulu RKTL:n (Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus, 

nykyään osa LUKEa) yleisseurantaan, mutta vuosina 2010 ja 2011 Varsinais-

Suomen ELY-keskus paransi altaan kalalajistoa tehokalastuksen avulla. RKTL:n 

tutkimuksissa hopearuutana todettiin altaan valtalajiksi (Urho ym. 2014). Veden 

taika -altaasta poistettiin avoperärysillä eli pauneteilla 7850 kg kalaa. 

Hopearuutanaa oli saaliin painosta 76 prosenttia eli 532 kg/ha. Rysäsaaliissa 

toiseksi runsain laji oli Suomessa alkuperäisenä esiintyvää ruutana (Carassius 

carassius). Muut kalalajit jäivät vähäisiksi. Tehokalastus paransi ruutanan 

elinolosuhteita verrattuna hopearuutanaan, jonka voi todeta vertaamalla kalalajien 

Fulton-kuntokertoimia, F=100xpaino g/pituus3 mm, ennen ja jälkeen toisen 

tehokalastuksen vuonna 2012 (Kuva 26).	


!
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!
Kuva 26. Hopearuutanoiden ja ruutanoiden kuntokerroin ennen poistopyyntiä (2010) ja 
pyynnin jälkeen (2012). Avoin ympyrä on keskiarvo, poikkiviiva on mediaani, laatikko 75 
% luotettavuusväli ja janoilla ilmaistu 95 % luotettavuusvälit. Erilliset pienet ympyrät ovat 
poikkeavia havaintoja (Urho ym. 2014)	


!
Tehokalastuksen seurauksena vedenlaatu parani Veden taika -altaalta. Altaan vesi 

kirkastui, uposkasvillisuus lisääntyi ja eläinplanktonlajistossa havaittiin 

isokokoisia vesikirppuja (Daphnia pulex), myös pohjaeläinlajisto lisääntyi. 

Ruutanan sekä hopearuutanan kasvu parani huomattavasti tehokalastuksen 

jälkeen, ja molemmat lajit tuottivat jälkeläisiä (Urho ym. 2014). Kalat ovat hyviä 

indikoimaan veden happipitoisuutta ja happamuutta. Tehokalastuksen jälkeen 

altaassa havaittiin myös säyneitä (Leuciscus idus) (Haastattelu Urho 7.11.2014, 

Helsinki). Säyne vaatii elinolosuhteiltaan puhtaampaa vettä kuin esimerkiksi 

ruutanat.	


!
!
!
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4.2.5. Lintujen pesimäsaaren ekologinen vaikutus	


!
Halikonlahden selkeytysaltaat ovat merkittävä muutonaikainen levähdyskohde 

vesi-ja rantalinnuille. Kesäisen sulkasadon aikana altaille kerääntyy huomattavia 

määriä sorsalintuja. Veden taika -teoksen saaret ovat onnistuneet toimimaan 

rauhallisina pesimärakennelmina alueen linnustolle, joka oli toinen ekologinen 

päämäärä ympäristötaideteoksella vedenlaadun parantamisen lisäksi. 	


!
Tutkimuksien mukaan naurulokkikolonia (Larus ridibundus) pesiytyi uutena 

lajina kolmosaltaalle taideteoksen pesimäsaarten ansiosta (Alho & Lampinen 

2012). Saaret ovat mahdollistaneet elinvoimaisen naurulokkikolonian 

pesiytymisen Halikonlahden kolmosaltaalle. Naurulokki (Larus ridibundus) on 

uusi laji kolmosaltaalla, joten saaret lisäsivät altaan linnuston monimuotoisuutta. 

Lintukartoituksen (Alho & Lampinen 2012) mukaan: ”Naurulokki oli selkeästi 

altaiden näkyvin ja äänekkäin laji laskentojen aikana. Tämä on pitkälti III-altaan 

saarekkeiden ansiota, joihin pääosa lokeista oli asettunut pesimään.” Naurulokki 

kuuluu kansallisessa lintudirektiiviluokituksessa silmällä pidettäviin lajeihin. 

(Valkama ym. 2011, Alho & Lampinen 2012) Naurulokit ovat niin sanottuja 

sateenvarjolajeja, jotka mahdollistavat muidenkin lintujen pesimisen laajemmalle 

alueelle. Tämä johtuu siitä, että naurulokit ajavat tehokkaasti petoja pois 

pesimäalueilta. 	


!
Pesimärakennelmien rakentaminen on vanha tapa lintuharrastajien keskuudessa. 

Esimerkiksi Nuuksiossa 1 - 2 neliömetrin turvesaarten rakentaminen on 

kasvattanut kaakkurikannan (Gavia stellata) seitsemässätoista vuodessa yhdestä 

poikueesta kymmeneen poikueeseen. Tämä on merkittävä saavutus, koska 

pesimäsaaret ovat mahdollistaneet aralle erämaalinnulle pesimärauhan. 

Nuuksiossa kävijämäärät ovat kasvaneet tuona aikana kolminkertaiseksi (Nummi 

ym. 2013). Vuonna 2014 Nuuksiossa oli turvelauttasaaria kaksikymmentä 

kappaletta ja yhdeksän paria yhdestätoista parista pesi saarilla. Ilmari Häkkinen 

on tehnyt onnistuneita pesimärakennelmia myös kalatiiroille, jotka ovat estäneet 

niiden poikasten saalistusta rannoilta (Haastattelu 18.2. Petri Nummi, Helsinki). 
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Esimerkiksi Yhdysvalloissa tutkitaan olisiko mahdollista suojella uhanalaista 

luhtakanoihin kuuluvaa Rallus obsoletus obsoletus -lajia rakentamalla 

pesimärakennelmia tulva-alueille (Overton ym. 2015).	


!
Vuosina 2010 ja 2012 tehdyt ravintoverkon kunnostustyöt tehokalastuksen 

muodossa ovat olleet merkittävässä roolissa Veden taika -teoksen onnistumisessa 

sen toisessa ekologisessa päämäärässä. Tehokalastuksesta johtuva veden laadun 

parantuminen mahdollisti vesilintujen pesiytymisen saarille runsasmääräisenä. 

Varsinkin naurulokkien määrä altaan saarilla on huomattava. Naurulokkien määrä 

tehokalastuksen ja pesimäsaaren sijoittamisen jälkeen (tiheys pareja/ha) on 

poikkeuksellisen suuri verrattuna aikaisempiin vuosiin altailla (Haastattelu 

4.3.2015 Ilkka Sammalkorpi). Kolmosaltailla ei naurulokkeja pesinyt aiemmin 

yhtään paria ennen Veden taika -teoksen pesimäsaaren rakentamista. Tiira-

lintutietopalvelun havaintojen mukaan naurulokin pesivien parien määrä koko 

Halikonlahdella on kahden tehokalastustoimenpiteen ja pesimäsaarien 

rakentamisen jälkeen kasvanut noin 200 parilla, mikä on kutakuinkin saman 

verran kuin Veden taika -pesimäsaarilta havaittujen pesien määrä (Taulukko 1). 	


!
!
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Päivämäärä Havainto Tiira-lintutietopalvelussa Arvioitu parimäärä
6/7/08 295 p 210

5/23/10 250 p 175
6/14/11 III-allas 300 ad ja lisäksi poikasia saarilla,  

pikkualtailla 50 ad ja jokunen pesä.  
Tarkoittaa siis 350 x 0,7 = noin 250 pesivää paria

250

2012 Alho & Lampinen 2012 550
5/26/13 1000 p. Pesiä alueella yht. 450.  

Osassa jo poikaset.
500

Taulukko 1.Tiira-lintutietopalvelusta poimitut havainnot (suoria lainauksia) pesimäaikaisista 
naurulokeista (Larus Ridibundus) Salon Halikonlahdelta vuosina 2008-2013 sekä niiden 
perusteella arvioidut pesivien parien määrät (= havaitut aikuisyksilöt X 0.7) 
p = paikallinen, ad = aikuispukuinen



Vaikka kunnostustoimet ovat monipuolistaneet linnustoa ja linnusto 

kosteikkoalueella on runsasta, on altaiden ja Viurulahden Natura-alue kaukana 

parhaista lintuvesiajoistaan, joka oli ennen 2000-lukua (Alho & Lampinen 2012). 

Kunnostustoimia on syytä jatkaa edelleen ekosysteemin ennallaan pitämiseksi  ja 

parantamiseksi (Sammalkorpi ym. 2013). Esimerkiksi ruutanakannan 

pienennettyä tehokalastuksen johdosta on uposkasvillisuus runsastunut ja se 

saattaa aiheuttaa altaan umpeenkasvua (Perkonoja & Salmi 2014).	


!
!
5. Taideaineiston esimerkkien vertailua 	


!
Haastattelussani estetiikan professori Arto Haapalan (4.12.2014) kanssa kävimme 

keskustelua Puuvuori ja Veden taika -teosten estetiikasta rakennusvaiheenkuvien 

kanssa. Ensikäden kokemusta Puuvuoresta  tai Veden taika -teoksesta Haapalalla 

ei ollut. ”Taiteellisina ilmiöinä nämä ovat kiinnostavia, koska tässä tulee esille 

muutos ja prosessi. Ne poikkeavat perinteisestä taiteesta, jossa teos on taiteilijan 

hallittavissa oleva asia, että siihen ei luonnollisia prosesseja päästetä mukaan. 

Puuvuori-teos on omanlainen monumentti, joka hallitsee ympäristöä. Tämä 

poikkeaa joistakin kiistellyistä kaupunkitilaan rakennetuista monumenteista. 

Kaupunkitilaan rakennetut monumentit, niitä voi jossakin määrin väistellä ja niitä 

kohtaa paljon useammin.” Ennallistavat ympäristötaideteokset voivat olla julkisia 

tai yksityisiä. Julkiset teokset saavat jokapäiväistä huomiota ja ne ovat ihmisten 

arjessa mukana. Valitsemani taideaineiston esimerkit voidaan luokitella 

puolijulkisiksi, koska ne molemmat sijaitsevat asutuksen ulkopuolella, mutta ovat 

helposti autolla tavoitettavissa. Sekä Veden taikaa että Puuvuorta pitää kuitenkin 

mennä varta vasten katsomaan. 	


!
Ennallistavissa ympäristötaideteoksissa tietoperusta on tärkeässä osassa teoksen 

ymmärtämistä, jotta taiteilijan kokonaisnäkemys tulee esille. Puuvuori-teoksen 

pääsisäänkäynnillä on esimerkiksi kyltti, josta voi lukea teoksesta ja taiteilijasta 

tietoa (Kuvat 27 ja 28). Molemmista taideaineistoni teoksista voi lukea lisätietoja 

ja nähdä teoksen muutos teoksen Internetsivuilta, joita päivitetään tarpeen 
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mukaan. Ennallistavat ympäristötaideteokset vaativat katsojalta pitkäjänteisyyttä, 

jos haluaa tutustua koko taideteoksen elinkaareen ja siinä tapahtuneisiin 

muutoksiin. Ennallistavat ympäristötaideteokset ovat jatkuvan muutoksen 

alaisena, ja teoksen kokonaisuus muotoutuu ajan myötä, kun taideteoksen 

ennallistamistoimenpiteet vähitellen muuttavat ekosysteemiä.	


 	


Kukkulamaisen Puuvuoren voi nähdä jäljittelevän luonnollista harjumaisemaa. 

Puuvuori sulautuu harjumaisemaan paremmin kuin pelkkä jälkihoidettu valtava 

sorakuoppa. Puuvuoren kukkulalla on mahdollisesti myös erilainen ekosysteemi 

verrattuna tasamaastoiseen sorakuoppaan. Puuvuorta voi pitää esteettisiltä 

arvoiltaan vaikuttavampana kuin Veden taika -teosta, koska sen monumentaalisen 

suuri koko erottuu ympäröivästä alueesta helposti. Sen erilainen, optisesti 

kiinnostava puunistutuskuvio on myös huomiota herättävä. Puuvuorta voisi pitää 

maatekona (Earthwork), koska se on suurikokoinen ja pysyvä artefakti Pinsiön 

harjumaisemassa. Puuvuori ei kuitenkaan ole yhtä paikastaan riippuvainen kuin 

aikaisemmin mainitsemani Spiral Jetty tai Lightning Field -teokset. Denesin 

Puuvuori-suunnitelmat olivat valmiina vuonna 1982, joka oli viisi vuotta ennen 

kuin Suomessa ympäristötaideprojektia alettiin suunnitella. Esimerkiksi 

Puuvuoren mäntyjen määrään vaikutti Ylöjärven sora-alueen muoto ja pinta-ala. 

Lopulliseen teokseen istutettiin kuusisataa männyntaimea enemmän kuin 

alkuperäisessä suunnitelmassa. Puuvuoren voisi kenties rakentaa toiselle entiselle 

soranottoalueelle ilman, että teoksen sanoma kärsisi siitä merkittävästi. Erilaisen 
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yhteisön tekemänä se olisi kuitenkin erilainen projekti. Pinsiönkangas Puuvuoren 

sijantipaikkana on myös tärkeä ympäristösuojelullisesta näkökulmasta, koska 

Pinsiönkangas on Ylöjärven tärkein pohjavesialue (Appelqvist ym. 2015). 	


!
Toiset teokset vaativat, että niihin on ”astuttava sisään”, jotta kokemus teoksesta 

avautuu. Taidehistorioitsija Rosalind Krausin mielestä esimerkiksi Michael 

Heizerin Double Negative (1969 - 1970) vaatii katsojalta taideteoksen aistimisen 

ruumiillisesti (Johansson 2004). Naukkarinen (2003a) esittää, että ”moniin 

ympäristöteoksiin ennemminkin osallistutaan kuin että niitä vain katseltaisiin tai 

kuunneltaisiin. Jossain tapauksissa osallistuminen korostuu niin selvästi, että 
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voidaan puhua jopa osallistavasta, osallistumiseen erityisesti aktivoivasta 

taiteesta”. Patricia Johansonin taidetta voi kutsua osallistavaksi, koska hänen 

taideteoksensa, kuten Fair Park Lagoonin veistokset, on tehty arjen keskelle 

puistoihin. Osallistumisen kynnystä on madallettu esimerkiksi niin, että 

veistoksissa on sallittua kävellä ja oleskella. Puuvuoren aistiminen ruumiillisesti 

onnistuu esimerkiksi kävelemällä polkua pitkin vuoren huipulle. Strata-projekti 

on aktiivinen järjestämään kunnostustoimenpiteitä Puuvuorella. Esimerkiksi 

vuonna 2014 lokakuussa Puuvuoren maastossa järjestettiin talkoot, jonne myös 

kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen osallistui (Liite 1). Vuonna 1996 

osallistuminen ympäristötaideteokseen tehtiin kaikille mahdolliseksi. Puuvuorelle 

sai istuttaa männyntaimen numeroidulle ja kepillä merkitylle paikalle ja jokainen 

istuttaja sai todistuksen istuttamastaan puusta (Kuva 29). Nykyään Puuvuorelle 

istuttamansa puun äärelle voi löytää GPS-mobiilisovelluksen avulla, jos puun 

numero on tiedossa. 	


!
Esimerkkinä kansainvälisestä osallistavasta ympäristötaideteoksesta otan esille 

Joseph Beuysin kuuluisan ekologisen ympäristötaideteoksen 7000 tammea 

(1982), joka herätti yleisössä keskustelua yhteiskunnan ekologisista ja 

sosiaalisista epäkohdista (Adams 1992). Tämä teos syntyi, koska Beuys oli 

huolissaan Saksan metsien vähentymisestä. Hän metsitti tammilla Dokumenta 7 

-ympäristötaidenäyttelylle osoitetun alueen Saksan Kasselissa. Teos oli 

osallistava, koska kuka tahansa sai istuttaa puun näyttelyn alueelle tukemalla 

näyttelyä 210 dollarilla. Jokainen tukija sai todistuksen istuttamastaan puusta ja 

opiskelijat Free International -yliopistosta auttoivat tammien istuttamisessa (Spaid 

& Lipton 2010: 26). 	


!
Veden taika koostuu kolmesta saaresta, jonne ei ole maareittiä, joten teoksen 

aistiminen on ainoastaan visuaalista. Veden taika -teoksessa ekologinen päämäärä 

vaikuttaa esteettiseen kokemukseen saarista. Saaret sijoitettiin kauas poluista ja 

altaan läheisestä autotiestä, jotta saarten linnuilla olisi pesimärauha. Saarten 

etäisyys (noin 15 metriä) altaan reunoilta vaikuttaa teoksen esteettiseen 

kokemukseen. Jos saaret olisivat lähempänä yleisöä, olisi kukkaloisto ja teoksen 
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usva kenties vaikuttavampi. Veden taika saattaa jäädä ohikulkijalta huomiotta, jos 

teoksen värikkäät ympäristöstä poikkeavat kukat eivät ole kukassa tai jos teokseen 

kuuluva usvalaite ei ole toiminnassa. Veden taika -teoksella on paljon 

yhtymäkohtia ekologisiin hankkeisiin kuten viherkattoihin (Berardi ym. 2014). 

Viherkatot toimivat usein myös esteettisenä elementtinä. Ne lisäävät alueen tai 

talon esteettistä kiinnostavuutta, mutta välttämättä ne eivät ole taideteoksia, ellei 

viherkattojen esteettistä ilmettä ole kutsuttu suunnittelemaan taiteilija tai 

taiteilijaryhmä. Veden taika -teoksessa taiteellisesta kokonaisuudesta vastasi 

taiteilija — Jackie Brookner.	


!
Tutkielmani alussa esitin Rossin (1998) kehittelemästä puistojen analogiasta 

ympäristötaiteeseen. Tutkimuksieni aikana minulle tuli usein mieleen, että 

sopisivatko Veden taika -teoksen saaret esimerkiksi Helsingin Töölönlahdelle sen 

ravinnerikasta vesistöä puhdistamaan (Tikkanen ym. 1997). Saaret saatettaisiin 

suunnitella osallistaviksi ympäristötaideteoksiksi siltojen avulla, jos saarille 

pesiytyville linnuille ei koituisi siitä haittaa. Veden taika ja Puuvuori-teoksilla on 

oma tarinansa yhteisössään ja paikallisessa ekosysteemissä. Toisille ennallistaville 

ympäristötaideteoksille kehittyy oma tarinansa sen yhteisön ja taiteilijan 

näkemyksen kautta. Ennallistavat ympäristötaideteokset ovat oman 

yhteistyökokonaisuuden osiensa summa ja siksi jokainen ennallistava 

ympäristötaide teos on ainutlaatuinen. 	


!
Taideaineistoni esimerkkiteokset tuovat ihmisten huomion joutomaalle — 

ekosysteemiin, jossa ihmisten kädenjälki on ollut vaikuttava. Taideteokset 

mahdollistavat pysähtymisen asian äärelle. Vaikka taiteen päämäärä ei olekaan 

ympäristövalistus, on taiteella vaikutusta asenteisiin, jos sen sanoma koskettaa. 

Ympäristöaiheista tiedottaminen on usein vaikeaa, koska aiheet ovat 

moniulotteisia ja pitkäkestoisia (Matikainen 2011). Onnistuneella 

ympäristöviestinnällä voidaan ympäristöongelmia ehkäistä tai lieventää 

(Lyytimäki & Palosaari 2004). Ekologisesti ennallistavat ympäristötaideteokset 

ovat lisäkeino ympäristöviestinnässä. Esitän lopuksi esimerkin siitä, miten yhden 

kesän aikana vaikuttanut Skutsi-ympäristötaidenäyttely vaikutti alueella liikkuviin 
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ihmisiin. Skutsi oli usean hehtaarin laajuinen näyttely Helsingin keskuspuistossa 

vuonna 2005. Salminen (2006) kirjoittaa näyttelyä esittelevässä kirjassa näin: 

”Moni näyttelyssä kävijä kertoikin matkanneensa vuosikausia lähes päivittäin 

pitkin Keskuspuiston kuvetta vyöryävää Mannerheimintietä poikkeamatta 

kertaakaan hengähtämään metsän vihreään rauhaan, ja vasta näyttelyyn 

tulleessaan tajunneensa, mikä ainutlaatuinen taideteos Keskuspuisto itse on 

keskellä vilkasta pääkaupunkiseutua”.	


!
!
6. Johtopäätökset	


!
Pro gradu -tutkielmani ekologisesti ennallistavasta ympäristötaiteesta aloitti 

aiheen tarkastelun tieteen ja taiteen yhteisestä päämäärästä löytää totuus asioiden 

ja käsitteiden takaa. Ekologisesti ennallistavan ympäristötaiteen taustalla on 

taiteilijan näkemyksen lisäksi laaja yhteistyöverkosto eri tieteen alojen tutkijoiden 

ja asiantuntijoiden kesken, minkä vuoksi tämäntapaisia taideteoksia ei ole monta 

Suomessa. Nähdäkseni niitä ei ole kuin kaksi, Veden taika ja Puuvuori-

ympäristötaideteokset, joiden taustat ja päämäärät olen analysoinut sekä 

esteettiseltä että ekologiselta kannalta. 	


!
Tutkielmassani kartoitan taideteosten ekologiset tavoitteet. Kaikenlaisissa 

ekologisissa kunnostustoimenpiteissä täytyy taustalla olla vahva 

luonnontieteellinen perusta (Galatowitsch 2012, Clewell & Aronson 2013). 

Tavoite- tai referenssiekosysteemin ekologisen päämäärän selvittämisen 

edellytyksenä on ekosysteemin biofyysisten ominaisuuksien tutkiminen (Clewell 

& Aronson 2013). Taideaineistoni taideteokset onnistuivat ekologisissa 

päämäärissään, ja siksi olen luokitellut ne uudella termillä ekologisesti 

ennallistava ympäristötaideteos. Veden taika -teoksella on merkittävä ekologinen 

vaikutus alueen linnustoon. Taideteoksen kelluvat saaret mahdollistivat rauhalliset 

pesimäpaikat alueen linnustolle. Tutkimuksien mukaan naurulokkikolonia (Larus 

ridibundus) on pesiytynyt uutena lajina altaalle taideteoksen pesimäsaarten 

ansiosta (Alho & Lampinen 2012). Puuvuori-teoksen rakentaminen ennaltaehkäisi 
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mahdollisia ympäristöhaittoja Ylöjärven arvokkaalla pohjavesialueella 

(Appelqvist ym. 2015). Tutkimusten mukaan Puuvuorella on harjumetsän 

biologisten arvojen ja harjuluonnon palautumisen suhteen hyvät edellytykset 

(Lindholm 2014). 	


!
Korkealuokkaisissa luonnon kunnostamistoimissa holistinen lähestyminen 

ekosysteemin ennallistamiseen on tärkeää (Kuuluvainen ym. 2002, Moreira ym. 

2006, Halme ym. 2013). Tämä tarkoittaa esimerkiksi ekosysteemin historiallisen 

ja kulttuurillisen taustan selvittämistä ennen kunnostustoimia. Jos taiteellinen 

näkemys ennallistettavasta alueesta on mahdollista, on se tutkimukseni perusteella 

kannatettavaa. Taiteilijan visio ennallistettavasta ekosysteemistä tuo onnistuessaan 

lisäarvoa ennallistamistoimenpiteisiin, koska tällöin myös paikan henki sekä 

esteettinen ulottuvuus ennallistetaan uudeksi. 	


!
Ekologisesti ennallistava ympäristötaideteos kiinnittää yhteisön huomion 

heikentyneeseen ekosysteemiin, joka on ennallistamis- tai luonnonhoitotoimin 

elvytetty. Jos yhteisön reaktio ympäristötaideteosta kohtaan on myönteinen, se 

saattaa edesauttaa ennallistetun alueen kunnostustoimia vastaisuudessakin. 

Kertaluonteinen ennallistamistoimenpide voi riittää manipuloimaan ekosysteemiä 

niin, että sen lajisto monimuotoistuu ja ekosysteemi paranee kokonaisuudessa 

(Hobbs ym. 2011). Ekosysteemejä on eri laisia , ja usein 

ennallistamistoimenpiteiden toistot ovat tarpeellisia (Komonen & Halme 2014). 

Tällöin yhteisön myönteinen suhtautuminen alueeseen saattaa edesauttaa alueen 

ennallistamistarpeiden priorisoimista. Sekä Veden taika että Puuvuori-teos ovat 

onnistuneet herättämään yhteisön huomion heikentyneeseen ekosysteemiin. 

Jatkossa olisi kiinnostavaa tutkia ekologisesti ennallistavien ympäristötaideteosten 

yhteisöön kohdistuvia vaikutuksia strukturoiduimmilla haastatteluilla. 

Strukturoidut haastattelut teosten sosiaalisista ja kulttuurisista vaikutuksista 

alueiden yhteisöihin toisivat arvokasta lisätietoa. Keskeistä olisi tutkia, miten 

taiteellinen näkemys ennallistamisprojekteissa vaikuttaa yhteisön asenteisiin ja 

voiko taiteelliset projektit muuttaa yhteisön asenteita ennallistettua ekosysteemiä 

kohtaan myönteiseen suuntaan. Myönteisellä suunnalla tarkoitan, että yhteisö 
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kiinnostuisi huolehtimaan ekosysteemistä vastaisuudessakin, joka edistäisi sen 

monimuotoistumista ja palautumista heikentyneestä tilasta. 	


!
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Kuva 2. Muutaman vuoden ikäistä mäntyä maisemoitu lain 
edellyttämällä tavalla soranotto-alueen  jälkihoitotoimenpiteenä 
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Kuva 3. Talkooväkeä rakentamassa Puuvuoren 
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Kuva 15. Kuvan oikealta Rudus Oy Marjo Haaramo, Kuvataiteilija Osmo 
Rauhala, Kulttuuriministeri- ja asuntoministeri Pia Viitala, Strata Pekka 
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Kuva 13. Puuvuori 27.9.2014 vuoren huippu. © Sanna Östman



!
Liite 2. Jackie Brooknerin kirjoittama artikkeli italialaiselle DEA Edizioni - 
lehdelle teoksesta Veden taika — The Magic of Water marraskuussa 2010. 	


ECO "Environmental technologies, remediation and waste handling” !
Biosculptures™ are sculpted ecosystems that filter water for wetlands, rivers, 
parks and urban stormwater runoff.  They function aesthetically, metaphorically 
and ecologically, purifying water while demonstrating how there is no waste in 
healthy natural systems.  As with other phytoremediation systems, pollutants 
become resources for metabolism as plants and associated bacteria transform 
waste and toxins into food.  	


What makes Biosculptures™ different from other phytoremediation systems is 
that their social and metaphoric functions are as important as their ecological 
functions. The work makes often ignored infrastructure an exciting focal point of 
urban life, raises awareness about the importance of healthy aquatic ecosystems, 
and helps create the public will to protect and restore these resources. In these 
projects art is a visible catalyst to foster sustainable watershed practices through 
community participation, environmental education, and ecological restoration.  I 
work closely with local communities to embed the work in the needs of each 
particular community while raising awareness of our dependence upon the natural 
systems that support our lives.  	


Biosculptures™ must be designed to the specific needs of each site, with the 
ecological and social analysis driving the aesthetic and metaphoric ideas.   The 
most recent development of the concept is “The Magic of Water”/ “Veden 
Taika.”  The work consists of three floating islands in the Halikonlahti Bird Pools 
in Salo, Finland, lagoons that used to be part of the Waste Water Treatment Plant.   
Since being decommissioned the area has become an official EU conservation site 
because so many migrating and nesting birds use the lagoons. 	


In my initial research I learned that the birds needed nesting areas separated from 
surrounding land to protect the eggs and young birds from small mammals.  A 
2001 analysis of the sediment recommended either dredging or chemical 
treatment to remediate the residues of heavy metals, oils and fatty organic 
pollutants, remaining from the former uses of the pools.  Neither was ever done 
and I was surprised that no one had considered phytoremediation, a longer but 
less costly process.  I proposed building a series of floating islands in one of the 
lagoons to test the effectiveness of phytoremediation and to provide bird habitat.  I 
included a misting event that would rise up over the islands several times a day as 
an aesthetic feature.  Due to funding limitations the three islands we were able to 
build are small in relation to the size of the lagoon (approximately 7 hectares). 
This is, therefore, a demonstration project to study changes over time through 
long term monitoring.  If the results are positive, it is hoped that more islands will 
be built.  	
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The largest island (7.45 x 28 m) provides safe nesting grounds for the birds.  
Sculpted lightweight rocks provide shade and roosting sites, with some plants at 
the edges of the island.  The two smaller islands (11.45 x 6 m) are entirely for 
plants which were all collected very close to the pools.  The plants include: 
Lythrum salicaria, Caltha palustre, Juncus effusus, Iris pseudacorus, Glyceria 
maxima, Flipendula ulmaria, Typha latifolia, Lysimachia vulgris, Alsima 
plantago-aquatica, and Carex sp.   	


The main agents in this filtration system are microbes that live in biofilms on the 
submerged plant root mass.  Therefore the primary objective is to increase 
underwater microbial biodiversity.  An aerator beneath the islands oxygenates the 
water and stimulates microbial processes on the plant roots, especially in winter 
when up to 40 cm. of ice covers the surface of the lagoon.   Plant metabolism of 
contaminants is a secondary target.  In the first few years plants are encouraged to 
form strong root mass.	


Finland’s heavy winter ice cover demanded a strong, flexible structure that could 
withstand extreme conditions.  We chose a modular HDPE pipe system, with a 
layer of broad plastic mesh to hold the peat or flax matting substrate for the plants 
until they are able to support themselves. 	


Long term monitoring of the water quality--its physical, chemical and biological 
factors including oxygen content, nutrient, color, turbidity, acidity and 
concentration of toxic substances is a significant part of the project.. Studies have 
established the baseline water quality, plankton and benthic organisms, and 
mapped vegetation in the pond water.	


To summarize the baseline water quality results:  The Veden Taika pool is 
severely degraded with high levels of chlorophyll, oxygen consuming organic 
materials and inorganic materials such as sand and clay.  The water is cloudy, 
brown and contains high levels of nutrients (partly due to runoff from nearby 
farms and to an overpopulation of carp).  The pond had a limited selection of 
zooplankton, entirely lacking Cladocera that feed on phytoplankton, and very high 
phytoplankton count. The quantity of benthic fauna was low and consisted of 
species typical of hypoxic pond bottoms such as oligochaeta and chironomidae 
larvae. The plants growing, mainly Typha and Phragmites australis, are typical of 
eutrophic water.  
 
In summer 2009, oxygen saturation near the bottom of the lagoon was very low at 
0.7 mg O2/l (2%) while levels on the surface were high (135%). While in winter 
2009 the pool had 40 centimeters of ice cover the sub-surface aerator and fresh 
water coming from another pool kept the water oxygenated until spring.  	


The first phytoremediation island was planted in August 2009 and has had one full 
growing season.  The plant roots have reached the water and biofilm is forming.  
The second island, launched in late fall 2009, is in its first growing season.    
While it is too early to have significant changes in water quality, there already has 
been great success attracting the nesting birds.  In 2009 about 250 blackheaded 
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gulls and common terns made 30 nests. In 2010, about 350 blackheaded seagulls 
and  common terns made 40 nests. 	


Creating artificial floating islands to improve water quality is based on observing 
how floating islands function in marshes.  Studies have shown floating islands 
increase water clarity by reducing the amount of solids contained in the water and 
increasing the number of zooplankton.   The islands should reduce the amount of 
algae, clear the water, lowering the total phosphorus in water and the amount of 
nitrogen to reduce the amount of suspended solids and increase the diversity of 
biota. 	


Another major objective of this project was to encourage new models of 
community cooperation to improve the environment.  The Magic of Water was a 
groundbreaking collaboration between very separate agencies.  It created new 
opportunities for cooperation between the city’s technical and cultural 
departments, the Vocational School (whose students helped with all aspects of 
fabrication) and local grassroots associations. 
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