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• Raĳa Seppänen: Maisema ja tehtävät muutoksessa

• Milla Hakari: Pidetään idea mukana! Maisema-arkkitehti laajan
suunnitteluryhmän vetäjänä - case Tikkurilan jokiranta

• Hanna Keskinen: Monitavoitteiset maisema-arkkitehtuurin
hankkeet -kaksi näkökulmaa

• Lauri Lemmenlehti: 3 huomiota maisema-arkkitehtuurin uudesta
digitaalistumisesta

• Ismo Häkkinen: Kultaranta –
1960-luvun ja 2010-luvun restaurointiratkaisujen vertailua

• Anna-Kaisa Aalto ja Leena Buller: 100 vuoden talo, 20 vuoden piha?
• Aino Karilas: Monimuotoisempaa kaupunkiluontoa

kasvillisuussuunnittelun avulla

• Jukka Jormola: Vesistöjen ja vesiolosuhteiden suunnittelu -
ekologisen kompensaation mahdollisuuksia

• VirMa Research Team: Tutkimuskollektiivin muodostuminen ja
toiminta

• Kati Susi-Wolff: Failing in Landscape Architectural Research

• Maria Jaakkola: Green systems and experience, (Dis)connected?

• Anni Järvitalo, Mari Ariluoma, Elina Inkiläinen: Ilmastokestävän
rantarakentamisen periaatteet, kohteena Isosaari

• Hanna Hannula: Suomen merialuesuunnittelun kehittäminen
maisema-arkkitehdin näkökulmasta

• Vilja Larjosto: Dynamic Urban Islands:
Seasonal Landscape Strategies For Resilient Transformation

• Kristiina Rinkinen: Kakkua ei voi samaan aikaan syödä ja säästää –
näkökulmiatäydennysrakentamisen kysymyksiin eri kaavatasoilla
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MAISEMA JA TEHTÄVÄT MUUTOKSESSA

Raĳa Seppänen
(Arkkitehtitoimisto MARS)

Pihasta puutarhaan, puutarhasta maisemaan ja edelleen
tehtäväalueille, jotka ravisuttavat maapalloa. Suomessa
maisema-arkkitehtuurista ehti tuskin tulla itsenäinen
oppiaine, kun väestön keskittymiskehitys ja globaalit
ympäristön muutokset alkoivat vaikuttaa suunnitteluun.
Traditionaalista työkenttää tullaan haastamaan
ammattiosaamista koettelevalla tavalla.

Maisema-arkkitehdin suunnitelmalle on tavallisesti tilaaja,
joka on määritellyt työn kohteen ja pääkäytön.
Ammattikunnan nykyistä ja tulevaisuuden osaamista,
resursseja ja myös identiteettiä on syytä arvioida suunnittelun
kansainvälistyessä ja erityisesti ympäristön muutostilanteissa.

Merkittävin, kollektiivisesti kaikkeen suunnitteluun
vaikuttava seikka on nyt ilmastonmuutos. Ohimenevän
trendin sĳaan sen vaikutukset suunnitteluun ja toteutukseen
tullevat olemaan pysyväisluonteisia. Ympäristön muutosten
toteutuminen ja pysyvyys pelkästään maisemasuunnittelun
keinoin on ollut aiemminkin varsin rajallisesti ratkaistavissa.
Perinteisillä inventointi-, suunnittelu- ja toteutusmenettelyillä
tai nykyisillä tekniikoilla kyetään tuskin riittävästi
varautumaan tai ratkaisemaan monisyistä problematiikkaa.
Jokainen ala joutuu analysoimaan toimintojaan, missä työssä
kannattaakin hakea synergiaetuja muiden suunnittelualojen
kanssa.

Mihin koulutusta tulisi jatkossa suunnata, mitä pitäisi osata ja
minkä tahojen kanssa työtä tehdään jatkossa? Onko
maisemasuunnitelma ensisĳaisesti rakennetun ympäristön
jäsentämistä, muokatun alueen luonnonolojen monimuotoista
tulkintaa vai tuleeko siitä ainoastaan kulloisenkin aikakauden
ajankohtaisia tarpeita vastaava ideologinen työkalu?

2.
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Rakennetun lähiympäristön suunnittelu tarvitsee toteuttajan ja
muutoksen pysyvyys ratkaistaan riittävillä resursseilla ja
osaavalla hoidolla. Turvallinen, toimiva ja virikkeitä antava
kotipiha ja lähipuisto tarvitaan tulevaisuudessakin, samoin
tiiviisti rakennettavien alueiden välinen viheralueiden
verkosto. Näissä yleisimmissä suunnittelutehtävissä lisääntyy
tarve jo lähtökohtaisesti tunnistaa paikan muuttuvia
olosuhteita ja kehittää toteutusta moniulotteiseen
kestävyyteen ja luontaiseen uusiutumiseen, kansainvälisten
suunnittelutrendien sĳaan. Tutkimusta ja kokeiluja tarvitseva,
vaatelias lähestymistapa, jossa maisema-arkkitehdilla on
keskeinen muutosjohtajan rooli!

Voiko maisema-arkkitehdille löytyä Suomesta uusia
tehtäväalueita?

Uusiutuvien luonnonvarojen eli metsien, viljelymaiden ja
vesistöjen käytön ja hoidon ohjaus sekä toteutus edellyttävät
monialaista osaamista. Arvelen alalla olevan niukasti tehtäviä,
joihin nykyinen maisema-arkkitehdin koulutus ilman
lisäopintoja voisi soveltua.

Lisä- ja täydennyskoulutuksella tai opintopaletin
määrätietoisella valinnalla voi kuitenkin laajentaa
luonnonvaraosaamistaan, mistä on varmasti hyötyä alan
kaikissa työtehtävissä.

Tulevaisuutta rakennetaan usean alan yhteistyöllä ja
innovatiivisella, kestävällä ympäristöosaamisella.

Tulevaisuus tulee joka tapauksessa. Hyvä tulevaisuus
tarvitsee tekĳöitä.
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KAKKUA EI VOI SAMAAN AIKAAN
SYÖDÄ JA SÄÄSTÄÄ –

NÄKÖKULMIA
TÄYDENNYSRAKENTAMISEN

KYSYMYKSIIN ERI KAAVATASOILLA

Kristiina Rinkinen
(Espoon kaupunki)

Maisema-etuliitettä saattoi vielä 2000-luvun alussa joutua
selittelemään, jos halusi töitä kaavoitusarkkitehtina. Tänään
tilanne on toinen, maisema-arkkitehti on haluttu osaaja.
Etenkin rakentamisen painopisteen siirryttyä selvästi
uudisrakentamisesta täydennysrakentamiseen, on
ammattikunnallamme paljon annettavaa kaikilla
kaavatasoilla, ja jopa lainsäädännön valmistelussa.

Voimakkaasti kasvavissa kaupungeissa maata ei ole
tuhlattavaksi. Kerran rakennettua ei enää saa helposti
kasvulliseksi ympäristöksi, joten siellä missä rakennetaan,
rakentamisen on oltava tehokasta. Espooseen muuttaa yli 5
000 uutta asukasta vuosittain. Vaikka asuntokannan
monipuolisuus on kaupungin elinvoiman kannalta tärkeää, ei
metronvartta voi reunustaa pientaloilla. Täytyy rakentaa
rohkeasti ylöspäin.

Kaavoituksessa vähintään yhtä tärkeää kuin
rakentamisalueiden määrittely, on valikoida alueet, joita ei
rakenneta. Ainakin espoolaiset arvostavat lähiluontoa yli
kaiken. Luonto- ja virkistysaluekokonaisuudet tuleekin
varmistaa riittävän laajoina ja kytkeytyneinä, jotta ne kestävät
myös kasvavan väestön lisääntyvät virkistyskäyttöpaineet.

Luontonäkökulma ja suojelutavoitteet painottuvat myös
poliittisessa keskustelussa. Kaupunkia pitää silti suunnitella
myös asukkaille! Ekosysteemipalveluajattelu, luontohyödyt
ihmisille, on tärkeä näkökulma valintojen tukena.

4.
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5.

30 YEARS OF EVOLUTION, AN EVOLVING DISCIPLINE & PROFESSION

Onnistuneet maankäyttöratkaisut vastaavat samanaikaisesti
moneen erilaiseen tarpeeseen: helteeltä varjostava,
viihtyisyyttä luova ja happea luovuttava katupuu voi olla
myös jonkun koti ja osa kaupungistuneen liito-oravan
liitotietä.

Vaikka kaupunki muuttuu, luonnonlait eivät. Vesi valuu yhä
alaspäin. Lisärakentamisen myötä läpäisevien pintojen
väheneminen on johtanut sään ääri-ilmiöiden yleistyessä
paikoin rajuihin kaupunkitulviin. Maiseman ammattilaisilla
on vanhastaan runsaasti ratkaisuja hulevesien käsittelyyn.
Viherkatot, hulevesipainanteet ja imeytyskentät täytyy
kuitenkin saada kaavamääräyksiin, sillä pelkällä hyvällä
tahdolla ne eivät toteudu.

Kaupunkikuvaan kuuluu rakennusperintöarvoja, joita
täydennysrakentaminen koettelee. Kaupunki ei tule koskaan
valmiiksi eikä maisemaa voi museoida, vaan
kulttuuriympäristöjen kerrostuneisuus kuuluu
kaupunkirakenteeseen. Yksi ympäristö kuitenkin kestää
enemmän muutosta kuin toinen, ja yhteensovittaessa täytyy
tietää, mitä tekee.

Täydennysrakentamisen myötä yhdyskuntarakenteen
kehittäminen ja etenkin sen toteutuksen ajoittaminen on
vaikeutunut, sillä täydentäminen kohdentuu kertaalleen
kaavoitettuun ympäristöön ja kaavamuutokset ovat paljolti
kiinni yksityisen kiinteistönomistajan haluamisesta. Julkinen
valta ei voi siihen pakottaa, ainoastaan motivoida, mieluiten
tietenkin myönteisillä ympäristön muutoksilla ja laatua
parantamalla.

Yleinen hyväksyttävyys maankäytön tehostamiselle on
ylipäätään tärkeää, sillä täydennysrakentamiskohteet ovat
aina jonkun takapihalla tai ikkunan alla. Käyttäjien,
asukkaiden, osakkaiden ja asiakkaiden kokemuksellisen
tiedon merkitys tulee suunnittelussa koko ajan tärkeämmäksi.
Tämä on tunnistettu myös kaavoitusta ohjaavan maankäyttö-
ja rakennuslain hiljattain käynnistyneessä
kokonaisuudistuksessa.
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PIDETÄÄN IDEA MUKANA! -
MAISEMA-ARKKITEHTI LAAJAN

SUUNNITTELURYHMÄN VETÄJÄNÄ -
CASE TIKKURILAN JOKIRANTA

Milla Hakari
(LOCI maisema-arkkitehdit Oy)

Luennossa käsitellään toimiston ajankohtaista projektia
Tikkurilan jokirannan suunnittelua. Kilpailuvoitosta v.2015
alkanut työ on poikkeuksellisen laaja-alainen ja
monikerroksinen, ja maisema-arkkitehdin toimiminen
pääkonsulttina näin monitahoisessa hankkeessa on Suomen
olosuhteissa varsin harvinainen tilanne.

Jokiranta on Tikkurilan uudistuvan keskustan merkittävä
virkistysalue. Laaja suunnittelualue (n.10ha) käsittää
Keravanjokirannan puistoalueet sekä puistoon rajautuvat
tonttialueiden ulkotilat Tikkurilan keskustan
kaupunkirakenteessa, mm. jokirannan Silkkitehtaan ja
kulttuurikeskus Vernissan historialliset ympäristöt,
Tikkurilankosken ja padon virtavesiympäristöt ja ranta-alueet,
Heurekan edustan puistoalueen, Tikkurilanrannan sekä
Neilikkapuiston. Suunnittelualueeseen sisältyy myös
Tikkurilantien katualueen muutosten suunnittelu ja kahden
uuden kevyenliikenteen sillan suunnittelu.
Suunnitteluprosessin kuluessa myös jokirannan suojeltujen
rakennusten kehittäminen ja rakennusten hankesuunnittelut
on liitetty osaksi jokirannan suunnittelua.

Suunnitelmassa kaupunkiluonnosta kehitetään vastapari
Tikkurilan urbaanille keskustalle. Ehdotuksen kantavana
ideana on monimuotoisen luonnon ja urbaanin
kaupunkipuiston kohtaaminen. Joki nostetaan puiston
keskeiseksi elementiksi, ja kaupunkilaiset ohjataan veden
äärelle; tärkeät oleskelu- ja tapahtuma-alueet sĳoitetaan
rantaviivan tuntumaan. Puiston kiehtovuus ja omaleimaisuus
syntyvät alueen moniulotteisista, kerroksellisista tarinoista;
kulttuurihistoriasta, jokiluonnosta, tieteestä ja urbaanista
olohuoneesta.



Kilpailuvoitto suunnittelun lähtökohtana tarjoaa asetelman,
jossa tilaaja sidosryhmineen on sitoutunut suunnitelmaan ja
sen tavoitteisiin. Kilpailuehdotuksen jälkeen laadittu
Tikkurilan jokirannan yleissuunnitelma hyväksyttiin
teknisessä lautakunnassa 2017, minkä pohjalta alueen
toteutussuunnittelu etenee osa-alueittain. Lähtökohta tarjoaa
hyvän mahdollisuuden kilpailun keskeisten ajatusten
säilymiseen ja yhtenäisen kokonaisuuden saavuttamiseen eri
osapuolista ja hallintarajoista riippumatta.

Maisema-arkkitehtivetoisessa työryhmässä meillä on yli 10 eri
suunnittelualojen alikonsulttia (mm. siltasuunnittelu,
geosuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, kunnallistekninen
suunnittelu, rakennesuunnittelu, liikennesuunnittelu ja
valaistussuunnittelu..).

Maisema-arkkitehtitoimisto pääkonsulttina ja maisema-
arkkitehti pääsuunnittelĳana näin laaja-alaisessa hankkeessa
antaa hyvän mahdollisuuden hallita kokonaisuutta.
Käytännössä mm. kaikkien suunnittelualojen suunnitelmat
kulkevat pääsuunnittelĳan kautta, jolloin kokonaisuus on
suunnitteluvaiheessa maisema-arkkitehdin valvonnassa eikä
suuria yllätyksiä pääse muodostumaan.

Kokonaisasasetelma antaa mahdollisuuden huolehtia siitä,
että kilpailuvaiheessa valittu suunnittelufilosofia voidaan
viedä läpi koko projektin, vaikka alueen toteuttaminen kestää
vuosia (arvio v. 2015 kilpailu – v.2022 viimeisen vaiheen
suunnittelu).

Tällä hetkellä puiston ensimmäinen toteutusvaihe (ns. Åvikin
alue) on rakenteilla, ja seuraavien osa-alueiden (Vernissaranta
ja Väritehtaanranta sekä Vernissasilta)
rakentamissuunnitelmat ovat viimeistelyvaiheessa ja
rakentaminen tarkoitus alkaa v.2020.
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MONITAVOITTEISET MAISEMA-
ARKKITEHTUURIN HANKKEET

-KAKSI NÄKÖKULMAA

Hanna Keskinen
(Ramboll Finland Oy)

Oma työhistoriani on ollut mielenkiintoinen kombinaatio
maisema-arkkitehtuurin työkenttää.
Työskentelin pitkään Vantaan kaupungilla maisema-
arkkitehtina, puistosuunnittelupäällikkönä ja
suunnitteluhankkeiden tilaajana, jolloin minulla oli
mahdollisuus osallistua kaupungin kehittämiseen eri
suunnittelutasoilla yleiskaavoituksesta toteutussuunnitteluun
ja aina kunnossapidon toimintatapoihin asti. Nykyisessä
roolissani yksikönpäällikkönä monialaisen ja kansainvälisen
konsulttitoimiston suunnitteluyksikössä pääsen näkemään
aiempaa laajemmin eri kaupunkien tavoitteita, toimintatapoja
ja prosesseja.

Puheenvuorossani haluan tuoda muutaman monialaisen
hankkeen kautta esiin kahteen näkökulmaani liittyen
yhteistyön tärkeyttä, muiden näkemyksen kunnioittamista,
viestinnän ja avoimuuden merkittävyyttä, mutta myös
rohkeutta ja näkemyksellisyyttä viedä alan kehittämisasioita
eteenpäin. Hankkeet ovat olleet erilaisten näkökulmien ja
arvojen yhteensovittamiseen liittyneitä monitavoitteisia
julkisen kaupunkitilan projekteja. Maisema-arkkitehtina
olenkin saanut työurani aikana useasti toimia
kokonaisuuksien ja intressien yhteensovittelĳana yksittäisten
arvopuiden säilyttämisestä koko kaupungin
hulevesiohjelmatyön johtamiseen asti.

Avoimuus, viestintälähtöisyys ja käyttäjien osallistaminen
ovat aina olleet tärkeä osa työtäni. Puistojen suunnittelussa on
ollut mahdollista toteuttaa käyttäjälähtöistä suunnittelua
tarjoamalla asukkaille mahdollisuuksia vaikuttaa omaan
elinympäristöönsä.

8.
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Toki se on vaatinut myös itseltä viestintämyönteistä
toimintatapaa eikä aina helpointa mahdollista polkua asioiden
eteenpäin viemisessä. Kiitoksena on kuitenkin ollut erityisesti
lasten ja nuorten kädenjäljen saaminen omaan ympäristöönsä.

Maisema-arkkitehtuurin työkenttä on laajentunut
merkittävästi työurani aikana. Maisema-
arkkitehtuurikilpailujen järjestäminen, niittyverkostojen
kehittämishankkeet, massojen hallinnan toimenpideohjelmat
ja virtavesihankkeet ovat kaikki esimerkkejä tästä.
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kestävän kehityksen
näkökulmien huomioiminen tulevat edelleen lisäämään
vaikutusmahdollisuuksiamme maisema-arkkitehdin
tehtävissä. Viheralueiden ja erityisesti niiden kunnossapidon
arvostuksen nostamisessa riittää vielä työkenttää.

Aloitin opiskeluni maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman
ensimmäisellä vuosikurssilla vuonna 1989 yhdessä muiden
innokkaiden, mutta alasta hyvin tietämättömien
kurssikavereiden kanssa. Kahden näkökulman avulla kuvaan
alalla oman 25 vuoden työhistoriani aikana tapahtunutta
muutosta ja sitä mitä mahdollisuuksia maisema-arkkitehdin
koulutus on minulle vuosien saatossa tarjonnut ja mitä
painotuksia näkisin tarpeellisena ammattikunnan
tehtäväkentän laajentamisessa ja vaikutusmahdollisuuksien
lisäämisessä.
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3 HUOMIOTA MAISEMA-
ARKKITEHTUURIN UUDESTA

DIGITAALISTUMISESTA

Lauri Lemmenlehti
(Toimitusjohtaja, PLEHAT Oy)

1.Huomio: Nykyiset ohjelmistotyökalut rajoittavat maisema-
arkkitehtejä.

Arkkitehtuurin aloilta periytyvät CAD ja BIM-ohjelmat
keskittyvät staattisten objektien mallintamiseen ja soveltuvat
sen takia erittäin huonosti maiseman prosessien
mallintamiseen. Luonnonympäristön mallintamisen tuleekin
pohjautua algoritmiseen suunnitteluun. Erittäin tärkeää on
rakentaa järjestelmiä ympäristösuunnittelun piiriin, jotka
alkavat ruokkia tiedon kerääntymisen sykliä. Nykyinen
ongelma on, että luonnonympäristön suunnittelĳat eivät saa
varsinaisesti mitään etua suunnitelmiensa mallintamisesta.
Mallintamisesta ja konepiirtämisestä tulee vain raskauttava
tekĳä. Suurena vaarana on, että samalla kun
rakennussuunnittelun ja rakentamisen alat ottavat suuria
harppauksia eteenpäin digitaalistumisessa, vaikeutuu
työmme, koska standardimme ovat hajallaan, eikä
kohtaamispistettä työn tehostamisen ja teknologian
käyttöönotolle löydy.

2.Huomio: Maisema-arkkitehtien tulee kommunikoida
tarpeensa ohjelmistokehittäjille.

Koodaaja ei ole paras ohjelmiston suunnittelĳa kuten
puuseppä ei ole paras huonekalusuunnittelĳa. Muilla
ammattikunnilla ei ole kykyä tuottaa kokonaista kuvaa
luonnonympäristöstä, maisema-arkkitehdeillä on
ammattikunnista ainoana hallussa luonnonympäristön
kokonaiskuva. Ympäristösuunnittelun ohjelmistoja ei voi
rakentaa teknologiasta lähtien, vaan käytön tarpeista, vankalta
tietopohjalta ja rohkeasta unelmoinnista käsin.

10.
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Ohjelmiston rakentaminen alkaa määrittämällä, mitä maisema
oikein tarkoittaa.
Tärkeintä on pohjalle asettautuva tietotyö, ei se mitä
koodauskieltä kannattaisi käyttää. Kukaan ei voi rakentaa
maisema-arkkitehdeille sopivaa tuotetta, jos edes
ammattikunta ei osaa sitä muille kertoa.

3.Huomio: Avoimen maailman videopeli on
kulttuurimuodoista lähimpänä maisema-arkkitehtuuria.

Jos haluaa ymmärtää, mihin softatyökalut ovat alallamme
menossa, kannattaa siirtää katseensa kohti avoimen maailman
videopelejä. Pelimoottorit ovat modulaarisia
ohjelmistokehyksiä, joilla rakennetaan pääosin videopelejä.
Vaikka pelejä tehdään pääsääntöisesti viihdetarkoitukseen,
valuvat tämänkin kulttuurikehyksen vaikutukset vähitellen
muuhun yhteiskuntaan. Videopeliteollisuuden teknologia
valuu suunnitteluun noin vuosikymmenen viiveellä.
Mielenkiintoisesti avoimen maailman videopelien
rakentamisella ja maisema-arkkitehtuurilla on paljon yhteistä:
Se vaatii kokonaisvaltaisen otteen ja suurien mittakaavojen
hallitsemisen. Suurien syklisten maailmojen, niitä asuttavien
tekoälyjen ja näiden algoritmisten toimĳoiden pelikenttä
rakennetaan vähitellen, pala palalta, ja tuon suuren elämän
pelin käynnistäminen vaatii maisema-arkkitehdin kosketusta.
Virtuaaliset maailmat ovat lähtölaukaus kohti aktiivisia
ympäristösimulaatioita, joilla voimme alkaa tarkentaa
käsitystä vaikutuksistamme ympäristöön ja löytää ne
kipukohdat, joiden kautta olemme tehneet olemisestamme
kestämätöntä.
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KULTARANTA –
1960-LUVUN JA 2010-LUVUN

RESTAUROINTIRATKAISUJEN
VERTAILUA

Ismo Häkkinen
(SITOWISE)

Kultarannan rakennusten kunnostus suunniteltiin 1960-
luvulla Valtion Kiinteistölaitoksen omana työnä samalla, kun
puiston suunnittelu teetettiin Maj-Lis Rosenbröjerin
toimistossa. Puiston kunnostussuunnitelma ei edellyttänyt
rakennuslupaa, joten suunnittelua edistettiin pienessä piirissä
kysymättä mielipidettä muualta. Hoitohenkilökunnan
mielipidettäkään tuskin kysyttiin, sillä 1965 istutettu
puutarhan moderni osa, Ketju jätettiin hoitamatta. Vanha
valokuva osoittaa, että Ketjun istutukset olivat suurimmaksi
osaksi menehtyneet jo 1960-luvun lopulla. Siihen valitut kasvit
eivät sopineet ko. paikalle maaperän, valaistusolosuhteiden tai
pienilmastonkaan puolesta. Istutussuunnittelĳalla ei oikein
ollut käsitystä kasvien menetystekĳöistä. Työvoima oli halpaa
ja ylläpidon resurssit olivat nykyistä paljon paremmat, joten
kasvien niitä ei juuri ajateltu, koska tehokkaalla hoidolla
kasvit saatiin aina jotenkin tulemaan toimeen.

Ketju suunniteltiin vanhan tenniskentän ja hedelmätarhan
paikalle. Hedelmien runsas viljely ei ollut enää tarpeen, mutta
tenniskentän modernisointi oli ajankohtaista. Tenniskentän ja
muotopuutarhan välissä oli siihen saakka ollut
huonokuntoinen puukujanne visuaalisena rajana. Kun se
poistettiin, tenniskenttä olisi jäänyt muotopuutarhan
näköpiirin, joten puutarhahuvilan luoteispuolelle rakennettiin
uusi keinopinnoitettu ja aidattu tenniskenttä, ja vanhan kentän
paikalle suunniteltiin moderni muotopuutarha. Munkkimäen
muotopuutarhan muuttamista vapaamuotoisten puu- ja
pensasistutusten, polveilevien nurmikoiden ja
betonilaattapolkujen jäsentämäksi viheralueeksi on
vaikeampaa olla kritisoimatta.

12.
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Muotopuutarha oli 1960-luvulla huonossa kunnossa, eikä sen
kunnostamiseen ehkä löytynyt resursseja, joten se päätettiin
Munkkimäen osalta korvata edullisella, ajan henkeä
noudattelevalla ratkaisulla.
Vuonna 2016 valmistuneessa Kultarannan
puistohistoriallisessa selvityksessä asetettiin tavoitteet puiston
kunnostukselle ja restauroinnille. Niiden myötä Munkkimäen
muotopuutarhan rekonstruointi sisällytettiin hankkeeseen
melkein yhtä olennaisena osana kuin Metsäpuutarhan ja
Medaljongin eli säilyneen muotopuutarhan osan entisöiminen.
Ketjun säilyttäminen ja kunnostaminen sisältyi myös
tavoitteisiin, mutta siihen liittyi myös kysymyksiä. Ketju ei
näet koskaan ollut alkuperäisen suunnitelman mukainen ja
alkuperäisen suunnitelman mukaisen kasvillisuuden
restaurointi oli ylläpidon näkökulmasta mahdotonta, joten sen
suhteen päädyttiin kompromissiratkaisuun. Huoltotien, -
portin sekä helikopteriniityn rakentaminen heĳastelivat
nykyaikaisia tarpeita: Huoltoliikenne sekä pysäköinti
saatettiin siirtää huvilatilan takamaille, järjestää puiston
sisääntuloalue edustavammaksi ja rauhoittaa ydin alueet
ajoneuvo- ja lentoliikenteeltä. Suuria tapahtumia varten
suunniteltiin myös erillinen nurmipintainen kenttä vesihuolto-
ja sähköpisteineen Puutarhahuvilan pohjoispuolelle. Ratkaisu
ei kuitenkaan edennyt toteutussuunnitteluun, kun käyttäjän
edustajat halusivat ehdottomasti jatkaa tapahtumien
järjestämistä muotopuutarhassa.

Tilaaja laati myös suunnittelun tavoitteet hankkeen
käynnistyessä. Niitä olivat puiston ja rakennusten suojelu,
kestävä kehitys ja ympäristön suojelu, taloudellisuus,
kotimaisuus ja julkisen tarkastelun kestävä toimintapa sekä
yhteistyö ja muiden hankkeeseen osallistuvien arvostaminen.
Keskeisimpänä tavoitteena olivat Kultarannan
kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen ja
palauttaminen, sillä kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimista
ei haluttu ulkoistaa Museovirastolle, vaan sen katsottiin
olevan kaikkien työtä siivittävä lähtökohta. Taloudellisten
tavoitteiden asettelussa lähdetiin elinkaariajattelusta, mutta
samalla todettiin, että kulttuuriperinnölle ja sen historiallisille
arvoille on vaikea asettaa hintalappua.

13.
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100 VUODEN TALO, 20 VUODEN PIHA?

Anna-Kaisa Aalto ja Leena Buller
(INARO)

Rakentamisessa on havahduttu elinkaariajatteluun, kun talot
ovat purkukunnossa jo 30 vuodessa. Sanotaan, että nyt
rakennettavan talon tulisi kestää ainakin sata vuotta. Pihoilla
ollaan yllättäen menossa päinvastaiseen suuntaan: tiiviissä
kaupunkiympäristössä pihat sĳaitsevat yhä useammin
kannella, jolloin pihan elinkaari jää valitettavan lyhyeksi.
Maanvaraisia pihoja tulisi suosia niiden pitkäikäisyyden
vuoksi ja kansipihat kannattaisi sĳoittaa ennemmin katoille
kuin maantasoon. Ratkaisut tehdään viimeistään
asemakaavavaiheessa. Milloin kansipiha on perusteltu ja
milloin ei?

Kansi- ja kattopuutarhojen yleistymisen myötä niiden ilme ja
laatuvaatimukset ovat nousseet, eivätkä ne parhaimmillaan
enää juuri häviä viihtyisyydessään maanvaraisille
viheralueille. Pihan rakentaminen kannelle vaatii kuitenkin
enemmän betonia, muovia, kunnossapitoa ja suunnittelua
maanvaraiseen pihaan verrattuna. Kannet rajoittavat pihan
rakenteiden perustamista, hulevesien hallintaa ja
kasvillisuuden käyttöä.

Kannelle rakennetun pihan vesieristeet joudutaan uusimaan
viimeistään 30 vuoden kuluttua rakentamisesta. Piha revitään
auki juuri kun kasvillisuus on parhaimmillaan. Entä mitä sen
jälkeen: rakennetaanko piha entiselleen vai suunnitellaanko
uudelleen? Ajalliset kerrostumat häviävät ja tilalle saadaan
enintään rekonstruktio alkuperäisestä. Tällaiset
suunnittelutehtävät tulevat työpöydille 10–20 vuoden päästä.

Työläs ja lyhytikäinen kansipiha voi olla myös turha satsaus.
Usein kannen alla on autoja vain yhdessä tasossa. Nämä autot
olisi järkevämpää sĳoittaa keskitettyihin laitoksiin tai
joustavampiin pysäköintitaloihin. Muuttuuko liikkuminen ja
autojen tarve tulevaisuudessa, ja millaisina autohallit silloin
näyttäytyvät?

14.



Jälkikäteen kansirakenteen korvaaminen maanvaraisella
pihalla on vaikea, ellei jopa mahdoton tehtävä.

Lähellä maanpintaa oleva kansipiha on edelleen eräänlainen
maanvaraisen pihan korvike, kun taas monikerroksisia
rakennuksia peittävät kattopuutarhat tuovat kaupunkiin
”jotain ekstraa”. Kansimaisuutta pyritään yleensä
häivyttämään ja luomaan maanvaraista muistuttava piha mm.
maaston muotoilulla ja pienikokoisilla puilla. Voiko kansipiha
olla jossain suhteessa jopa parempi kuin maanvarainen?

Kattopihoille on ominaista komeat näkymät yli kaupungin.
Rakennusten tiukasti rajaamilta tai lähelle maantasoa
painetuilta kansipihoilta näkymät puuttuvat. Kansipihan
tarpeellisuutta kannattaa kaavoitusvaiheessa pohtia tarkkaan.
Jos kansipihaan päädytään, tulisi ainakin hyödyntää tasoerot
sekä ryhmitellä tai aukottaa rakennuksia näkymälinjojen
aikaansaamiseksi. Suunnittelĳa voi myös pohtia, onko
lähtökohtana luoda illuusio maanvaraisuudesta vai kenties
jotain aivan muuta!

15.
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MONIMUOTOISEMPAA
KAUPUNKILUONTOA

KASVILLISUUSSUUNNITTELUN AVULLA

Aino Karilas
(SITOWISE)

Ilmastonmuutos, biodiversiteetin heikkeneminen,
kaupungistuminen ja viheralueiden kunnossapitoresurssien
väheneminen asettavat uusia haasteita viheralueiden
suunnittelulle ja niiden kasvillisuuden kestävyydelle.
Viherrakentamisen vakioratkaisuna käytetään kuitenkin
edelleen nurmikkoa, massaistutuksia ja yksilajisia
istutuskuvioita. Kun malliksi otetaan luontaiset
kasviyhdyskunnat, avautuu mahdollisuuksia kasvillisuuden
ilmastoresilienttiin, kestävään käyttöön,
ekosysteemipalvelujen ja paikallisen biodiversiteetin
tukemiseen. Monilajinen ja kerroksellinen kasvillisuus on
tutkitusti yksi kaupunkiluonnon monimuotoisuuden
avaintekĳöistä.

Dynaaminen kasvillisuus kattaa käsitteenä liukuman
intensiivisesti hoidetun, perinteisen kasvillisuuden ja
spontaanin, itsestään kehittyneen kasvillisuuden välillä. Se on
luonnon kasviyhdyskuntia mukailevaa monilajista ja
kerroksellista kasvillisuutta.

Monimuotoisuuden ansiosta dynaaminen kasvillisuus on
joustavasti olosuhteiden mukaan muuntuvaa, kestävää, koko
kasvukauden ajan vaihtelevaa ja elämyksellistä. Se on myös
taloudellisesti tehokasta etenkin pitkällä aikavälillä.
Ruohovartiset kasvit ovat keskeisessä osassa korvaten
katteiden käytön. Kerroksellinen ja tiivis istutus ei jätä tilaa
rikkakasveille, joten hoitoon tarvitaan vain vähän resursseja.
Dynaamisen kasvillisuuden kunnossapito on kevyempää kuin
esimerkiksi jatkuva nurmikon leikkaaminen tai tavallisen
perennaistutuksen hoito, mutta se vaatii kunnossapidolta
jatkuvuutta ja hyvää kasviosaamisesta.

16.
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Dynaaminen kasvillisuus vaatii kasvillisuussuunnittelun
katsomista uudesta näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää
suunniteltavan alueen olosuhteet ja antaa lähtölaukaus niihin
sopivan, itsenäisesti kehittyvän kasviyhdyskunnan
muovautumiselle. Kasvualustan ja kasvillisuuden
suunnittelun tulee kulkea käsi kädessä. Kasvualusta
suunnitellaan huolellisesti niin, että maaperän luontaiset
prosessit, kuten ravinnekierto voivat toimia.

Dynaamisesta kasvillisuudesta on jo hyviä kokemuksia
Helsingin koealueilta. Helsingin kaupungin suunnitteilla
olevista kohteista tullaan tekemään kasvillisuuden
kehittymisen seurantaa ja dokumentointia osaamisen
kartuttamiseksi.
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ILMASTONKESTÄVÄN
RANTARAKENTAMISEN PERIAATTEET,

KOHTEENA ISOSAARI

Anni Järvitalo, Mari Ariluoma, Elina Inkiläinen
ja Inka Andelin (assistentti)

(NOMAJI)

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat erityisen
voimakkaasti rantoihin muun muassa sään ääri-ilmiöiden
voimistumisen kautta. Samalla rantoja ja saaristoa kehitetään
vetovoimaisena asuinympäristönä kaikkialla Helsingissä ja
muilla kasvavilla kaupunkiseuduilla. Rantarakentamisessa on
toistaiseksi varauduttu merenpinnan nousuun määrittelemällä
turvalliset rakentamiskorkeudet, jotka huomioivat
ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät merkittävät
meritulvatilanteet. Tulvakorkojen noudattamisen käytännön
toteutusta ja rantarakentamisen sopeuttamista rantojen
luonnonympäristöihin on kuitenkin toistaiseksi tutkittu
suunnittelun näkökulmasta vähäisesti. Ilmastonmuutos
heikentää monin tavoin Itämeren ekosysteemien ekologista
tilaa. Rakentamisella on lisäksi huomattava vaikutus
erityisesti rannikkoalueiden herkkiin ekosysteemeihin.
Saariston ja rannikon maankäytön kehittäminen
ilmastonmuutoksen kestävään sekä ekosysteemejä säästävään
ja ennallistavaan suuntaan onkin yksi rantarakentamisen
merkittävimmistä ajankohtaisista haasteista.

Isosaari on puolustusvoimien käytöstä vapautunut,
luontoarvoiltaan merkittävä Helsingin uloin saari, johon on
tarkoitus osoittaa huomattavaa lisärakentamista. Selvitimme
ilmastonmuutoksen vaikutuksia rantarakentamiseen ja
rantaympäristön herkkiin ekosysteemeihin Isosaaressa aihetta
käsittelevien julkaisujen ja analyysien kautta. Analysoimme
saaren paikallisilmastoa, rantavyöhykkeen turvallisia
rakentamiskorkeuksia suhteessa maastonmuotoihin sekä
kokosimme tietoa luontokartoituksissa tunnistetuista sekä
mallinnetuista ranta- ja vesiekosysteemeistä ja niiden
lajistosta.
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Analyysien pohjalta tunnistettiin saaren erilaiset rantatyypit ja
kehitettiin ilmastonkestävän rantarakentamisen periaatteet saaren
tulevalle maankäytölle.

Rantatyypittelyssä huomioitiin Isosaarelle aikaisemmin tehdyt
maankäytön viitesuunnitelmat. Rantatyypeille annettiin
maankäytön ja hoidon suosituksia, jotka noudattavat kolmea
pääperiaatetta: parantaen rakentaminen, hoidolla
säilyttäminen sekä rajattu käyttö (erityisen herkät alueet).
Kullekin rantatyypille kehitettiin luonnonympäristöön
mahdollisimman hyvin sopeutuvia sekä jo heikentyneitä
alueita parantavia ranta- ja vesirakentamisen keinoja.
Suosituksiin sisältyy myös ohjeistusta virkistyskäytön
vaikutusten minimoimiseksi sekä konseptinomaisia
ehdotuksia rakennusten ja rakenteiden yhteyteen
perustettaviksi ”uuselinympäristöiksi”: mm. rakennetut
aallonmurtaja-hauruvallit, vedenalaiset sinisimpukkariutat
sekä rakenteisiin sovitetut linnun- ja lepakonpesät.
Periaatteiden soveltamista eri rantatyypeissä visualisoitiin
esimerkinomaisesti, havainnollistaen merenpinnan vaihtelua
tulvatilanteissa.

Työn tarjoaman esimerkin kautta on tavoitteena laajentaa
rantarakentamisen keinovalikoimaa ilmastonmuutokseen
sopeutuviin, muuttuvia luonnonympäristöjä säilyttäviin sekä
ihmisen ja muiden lajien rinnakkaiselon mahdollistaviin
tapoihin. Esitetty suunnitteluprosessi sekä työssä kehitetty
rantatyypitys tarjoavat lähtökohdan myös muiden kehittyvien
ranta-alueiden suunnitteluun Helsingin ja muualla
Suomenlahden rannoilla.

19.
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SUOMEN MERIALUESUUNNITTELUN
KEHITTÄMINEN

MAISEMA-ARKKITEHDIN
NÄKÖKULMASTA

Hanna Hannula
(WSP Finland)

Kokonaisvaltainen merialueiden suunnittelu on
käynnistymässä Suomessa ensimmäistä kertaa EU:n
merialuesuunnitteludirektiivin ja vuonna 2016 voimaan
tulleen maankäyttö- ja rakennuslain osaksi sisällytetyn
merialuesuunnittelun lainsäädännön myötä.

Ympäristöministeriön vetämän merialuesuunnittelun
monivuotisen kehittämishankkeen aikana
merialuesuunnittelun lähtökohtia, lähestymistapaa, prosessia
ja suunnitelman sisältöä on määritelty laajalla
sidosryhmätyöskentelyllä. Varsinaisten
merialuesuunnitelmien laadinta alkaa nyt käynnissä olevan
Suomen merialueiden kestävän käytön vision määrittelyn
jälkeen ja Suomen merialueita koskevien suunnitelmien
(kolme suunnittelualuetta) on määrä valmistua vuoteen 2021
mennessä.

Merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri
käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja meriympäristön hyvän
tilan saavuttamista (MRL 67 §). Suunnittelussa tarkasteltavia
käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne,
kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä
ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen
(MRL 67 §). Merialuesuunnittelussa keskeisiä läpileikkaavia
teemoja ovat sinisen kasvun lisäksi
ekosysteemilähestymistapa sekä maan ja meren
vuorovaikutus.
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Merialuesuunnittelun tulisi ohjata eri toimialojen kehitystä
suhteessa siniseen kasvuun ja meren hyvään tilaan.
Meren hyvä tila ja sen taustalla toimivat terveet merelliset
ekosysteemit, niiden rakenteet ja prosessit, sekä niiden
tuottamat ekosysteemipalvelut ovat perusedellytys, johon
monien toimialojen toiminta tukeutuu. Suunnittelulla ja
päätöksenteolla tulisi pyrkiä suojelemaan ja ylläpitämään
merellisten ekosysteemien toimintaa yhdessä
ihmistoimintojen kanssa.

Merialuesuunnittelun kehittämisen kokonaisvaltainen, laajasti
eri toimialojen näkemyksiä sisältävä prosessi vaatii kykyä
tunnistaa olennainen ja yhteensovittaa eri näkökulmia.
Riittävä ymmärrys ekosysteemien toiminnasta,
ekosysteemipalveluiden merkityksestä ihmisille ja toimialoille
sekä käsitys toimintojen vaikutuksista ovat tärkeää.

Maisema-arkkitehtuurin monialainen pohjakoulutus,
kokemus eri ammattikuntien kanssa toimimisesta ja eri
aihepiirejä yhdistävistä tehtävistä antaa eväitä toimia
merialuesuunnittelun kehittämisprosessin kaltaisissa alueiden
ja luonnonvarojen käyttöä koskevissa hankkeissa.
Merialuesuunnittelun kehittämisprosessin kautta on
mielenkiintoista pohtia sitä, mikä voisi olla maisema-
arkkitehdin ammattikunnan rooli luonnonvarojen käytön
suunnittelussa aikanamme, jossa ekologinen kestävyyskriisi
alleviivaa yhteiskuntiemme ekologisen jälleenrakentamisen
tarvetta.

21.
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DYNAMIC URBAN ISLAND:
SEASONAL LANDSCAPE STRATEGIES
FOR RESILIENT TRANSFORMATION

Vilja Larjosto
(Faculty for Architecture and Landscape Sciences

Leibniz Universität Hannover, Germany)

The research “Dynamic Urban Islands” investigates spatial
transformation, seasonal dynamics, and resilience on islands.
Islands are distinctive cases of urban development and
ecology, and the impacts of urbanization and climate change
are accentuated - often seasonally. In the face of external and
internal hazards, future design and planning strategies need
to address the specificities of “islandness”. Considering the
spatial challenges, this research regards seasonal phenomena
as opportunity. Applying Research through Design in three
case studies (Sylt, Germany; Malta, Malta; and Itaparica,
Brazil), this research tests how seasonal dynamics can be
employed in landscape design to build resilience in islands.

Firstly, the results uncover multiple seasonal-spatial dynamics
such as tourism, bird migration, and periodical flooding.
Secondly, in projections, the research explores how the
findings could contribute to biodiversity, flood-risk reduction,
livelihood security, and coastal adaptation. For example, the
dry valleys on rapidly urbanizing Malta connect different
landscape types where the seasonal hydrological cycle
performs from ephemeral fresh-water habitats to seasonal
water scarcity, and flash floods in the urban core where
touristic development has reduced salt marshes (seasonal bird
habitat). Based on a risk mapping and seasonal investigation, I
developed a tool box of interventions to address threats and
create synergies. Besides specific risk reduction, the strategy
contributes to landscape connectivity, diversity, flexibility,
multi-functionality, and reversibility, which I have recognized
as central resilience principles for islands.
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Altogether, the case studies demonstrate that addressing
seasonality can be meaningful for design approaches that
build resilience on islands: it can reveal essential
interconnections and intervention points and enrich designs.

The research produces island-specific findings and develops a
transferable procedure for planning and design applications. I
position Research through Design in the frame of the
“transformative research” because it is integrative,
application-oriented, and projective. When pursuing climate
adaptation and urban resilience, such qualities are assets of
landscape architectural research.

23.
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VESISTÖJEN JA VESIOLOSUHTEIDEN
SUUNNITTELU

- EKOLOGISEN KOMPENSAATION
MAHDOLLISUUKSIA

Jukka Jormola
(Doctoral Candidate,

Landscape Architecture programme, Aalto ARTS)

Hallitusohjelmassa esitetty ekologinen kompensaatio ja EUn
ohjelmissa esiintyvät luontoperustaiset ratkaisut ovat kasvava
tehtäväala. Rakennettujen vesistöjen kunnostus ja hulevesien
hallinta ovat näistä esimerkkejä. Maisema-arkkitehtien
kannattaisi varmistaa johtava asema niiden tavoitteita
edistävänä ammattikuntana.

Patojen purkaminen ja vesivoimasta luopuminen kuvastavat
uutta suhtautumista jokivesitöihin. Vaelluskalojen
palauttamista edistäviä hankkeita on odotettavissa entistä
enemmän. Maisema-arkkitehtien tehtävä näissä hankkeissa on
sovittaa kulttuuriarvot uusiin vesistön arvoihin, kuten
vaelluskalojen elinoloihin, virtaavan veden estetiikkaan ja
vesistön ja ranta-alueiden virkistyskäyttöön. Koskien
palauttaminen voidaan nähdä osana ekologisen
kompensaation peruslähtökohtaa, olemassa olevien
luontoarvojen suojelua ja ennallistusta.

Ekologisen kompensaation toisena muotona on haittojen
lieventäminen, kuten eliöiden vaellusyhteyksien ja korvaavien
elinympäristöjen toteuttaminen luontoarvoja heikentävissä
rakennuskohteissa. Tällaisesta ovat luonnonmukaiset
ohitusuomat vesivoimaloiden yhteydessä. Luonnonmukainen
uoma voi mahdollistaa kaikkien kalalajien ja myös rantoja
pitkin kulkevien muiden eläinten kulkemisen, jolloin se toimii
ekologisena käytävänä. Ohitusuoman yhteyteen voidaan
tehdä myös elinympäristöjä kalojen kutemiseen ja
lisääntymiseen. Imatran kaupunkipuro suunniteltiin Vuoksen
taimenen lisääntymisalueeksi ja samalla jatkuvasti virtavetenä
näkyväksi vesiaiheeksi matkailuympäristössä.
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Puro toimii nyt korvaavana lisääntymisalueena Vuoksen
taimenelle, jonka lisääntymisalueet ovat vähentyneet joen
patoamisen seurauksena. Suunnittelussa sovellettiin virtaus-
ja habitaattimallinnusta ja rakentamisen viimeistelyssä
käytettiin virtavesikunnostuksen työtapoja. Purossa on
todettu jo 10 kalalajia ja taimenen poikastiheydet ovat olleet
ennätyksellisiä. Pohjaeläimistö osoittaa että puro on hyvässä
ekologisessa tilassa jo kolmessa vuodessa rakentamisesta.
Jatkuvasti virtaava puro kompensoi matkailĳoille myös
Imatran koskea, joka on menetetty elämyksenä, satunnaisia ja
lyhytaikaisia koskinäytöksiä lukuun ottamatta.

Haittojen lieventämistä on myös rakennetuilta pinnoilta
muodostuvien hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen.
Kaavoissa ja rakennusluvissa on vaatimuksia viivytettävistä
vesimääristä rakennettua pinta-alaa kohti. Maanalaisina
kasetteja toteutettaessa voidaan puhua vain hydrologisesta
kompensaatiosta. Viherkatot, imeytyspainanteet ja lammikot
edustavat luontoperustaisia ratkaisuja ja ekologista
kompensaatiota.

Rakentamiskohteen ulkopuolella tapahtuvaa ekologista
kompensaatiota ovat esimerkiksi voimaloita ohittavat pitkät
ohitusuomat, joita voidaan joskus yhdistää myös
luonnonpuroihin. Suomessa tällaisia on vasta suunnitteilla.
Taajamien viheralueille ja maa- ja metsätalousalueille
tehtävillä kosteikoilla voidaan säädellä virtaamia, puhdistaa
vettä ja luoda seudullisestikin merkittäviä ruokailu- ja
pesimäympäristöä linnustolle.
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26.

GREEN SYSTEMS AND EXPERIENCE,
(DIS)CONNECTED?

Maria Jaakkola
(City of Helsinki)

How do the systems we create in landscape planning, such as
the green fingers of Helsinki, or the Emerald necklace in
Boston, contribute to the livability of these cities, and how are
they experienced in real life circumstances? How can
philosophical approaches and concepts help us in
understanding and managing this realm?

In order to understand cities and the experiential dimension of
their green areas systems, it is necessary to complement
quantitative research with methods that consider the way we
react to urban surroundings with our senses and the body.
Phenomenological approach and methods, recognizing the
individual multi-sensory experience, provide a framework to
study our urban landscapes and their essential characteristics
as they are experienced. The approach can contribute to the
livability of our cities as well as current Green Area Planning
and management practices by bridging the gap between the
systemic planning thinking and sensitivity to place. The
specific use of artistic methodologies and interventions as first
person approach can complement other phenomenological
techniques such as in-depth interviews or interpretative
phenomenological analysis, especially when juxtaposed with
survey methods such as Public Participation GIS that provide
us with the world of “others”.

Strategic Green Area planning and master planning of park
systems, such as The Green Areas Strategy and the consequent
Open Space Plan for Helsinki, outline the future of the city’s
green areas. They position the green and blue recreational
network as an integral and progressive part of urban structure
and could be increasingly used as a platform to prioritize and
program its management. At the same time, the experiential
quality of this network can greatly contribute to the overall
livability of our cities, by providing areas with cultural as well
as other ecosystem services.



The more attractive and accessible green spaces are, for
everyone equally, the more they are used and the more
beneficial their effect on public health. If the narrative of
public space experience is a comprehensive plot, it attracts
residents and visitors alike to enjoy the ways nature can heal
them. Recognizing the perceptible and imperceptible,
narratives and experiences as part of landscape quality, will
help us understand our surroundings in a more
comprehensive way and design better landscapes.
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28.

TUTKIMUSKOLLEKTIIVIN
MUODOSTUMINEN JA TOIMINTA

Elisa Lähde, Mari Ariluoma,
Elina Kalliala, Outi Tähvonen

(VIRMA team)

Vihreä infrastruktuuri ja maisema -tutkimusryhmä on
syntynyt samoihin aikoihin aloittaneiden maisema-
arkkitehtuurin jatko-opiskelĳoiden kahvipöytäkeskusteluista.
Vihreän infrastruktuurin todettiin olevan yhteinen nimittäjä
ryhmän kiinnostuksen kohteille ja yhdessä päätettiin lähteä
aktiivisesti hakemaan tutkimusrahoitusta. Ensimmäisen 2015
saadun apurahan turvin tutkimuskolletiivi on voinut
verkostoitua suhteellisen vapaasti eri tutkimusalojen kanssa,
sillä vakiintuneita partnereita, korvamerkittyjä menetelmiä tai
urautuneita organisaatiolinjauksia ei ole ollut.

Kaikilla ryhmän jäsenillä on ollut selkeä ja voimakas suhde
käytännön työelämään ja tämä on osaltaan vaikuttanut
tutkimuskohteiden valintaan. Kuitenkin lähestymistavat ja
mittakaava ovat vaihdelleet. Erityisenä kiinnostuksen
kohteena ovat olleet muun muassa hulevesirakenteiden
toiminnallisuus ja kasvillisuuden rooli siinä, hulevedet osana
laajempaa teknis-sosiaalis-ekologista systeemiä,
kiertotalousratkaisut ja viherkerroin. Keskeinen lähtökohta on
ollut halu ymmärtää entistä syvemmin, miten luonnon
prosessien tuottamia hyötyjä voidaan integroida osaksi muita
järjestelmiä synergisellä tavalla. Ekosysteemipalvelut, vihreä
infra ja luontopohjaiset ratkaisut ovat tutkimushankkeille
yhteisiä peruskäsitteitä.

Tutkimuskollektiivin paras ulottuvuus on ollut sen tarjoama
vertaistuki. Maisema-arkkitehtuurin tutkimus on Suomessa
verrattain nuorta ja erilaisten tutkimukseen liittyvien
käytäntöjen selkiyttämisessä ryhmätyöskentely on ollut
tehokas menetelmä.



Selvitettäviä seikkoja ovat olleet muun muassa
konferenssiesitykset (miksi, mihin ja milloin),
journaaliartikkelit (miten, miksi, kenen kanssa, kuinka monta
ja mihin julkaisuun) sekä lopulta onneksi (ainakin yhden
kohdalla) myös itse väitös (koska, miten, millainen karonkka,
mikä asu, mikä catering).

Tärkeä rooli on ollut myös aktiivisella verkostoitumisella
lähitieteenalojen kanssa. Tämä auttanut paitsi käytännön
työskentelyssä esimerkiksi artikkelikirjoittamisen osalla, myös
maisema-arkkitehtuurin tutkimuksen rajapintojen
hahmottamisessa. Virmalaiset ovat tehneet yhteistyötä ainakin
vesitekniikan, rakennustekniikan, kaupunkiekologian,
metsäekologian, yhdyskuntasuunnittelun ja
ympäristöjohtamisen tutkĳoiden kanssa. Myös käytetyt
tutkimusmenetelmät ovat vaihdelleet
haastattelututkimuksista ja diskurssianalyysistä tiukkaan
kvantitatiiviseen mittaamiseen ja mallintamiseen,
unohtamatta suunnittelĳoille luontaisia research by desing –
menetelmiä.

Hedelmällisintä on ollut huomata, että tutkimuskin
mahdollistaa ja jopa vaatii luovaa ajattelua.
Tutkimusprosessien suunnittelu ja toteuttaminen sekä
tutkimustulosten julkaisu on sujunut yhdessä ideoiden,
vuorovedoin ja joskus myös iltamyöhään tapahtuneen
väsyneen viestittelyn kautta. Julkaistujen artikkelien taustalta
voi löytää läjäpäin lämmintä ystävyyttä, korvaamatonta
tsemppiä ja yhteisiä onnistumisia.
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FAILING IN LANDSCAPE
ARCHITECTURAL RESEARCH

Kati Wolff
(Landscape Architect, Ph.D. candidate alumni)

By my vague memory, there has been roughly around twenty
researchers, Ph.D. candidates, and hang around in landscape
architecture education in Finland during the last 30 years,
including myself. The education program has succeeded to
produce two Ph.D.s for which I'm genuinely glad. I'm not one
of them, and maybe, therefore, I'm allowed to ponder the
subject of failure.
The contributions in this seminar proof, too that there is a
great variety of research projects in the field. The question
remains; why do landscape architects more often fail than
succeed in qualifying for the academia by finishing their Ph.D.
research?

Why should a landscape architect pursue academic research,
despite the apparent reason: to get the ticket to the academic
world and create there a career? My motives a long ago were
vast curiosity and ambition to develop the profession; for the
fun and general good. There was an undercurrent, though:
unrealistic self-esteem and high expectations created during
the driven landscape architect education. My research subject
was overwhelming, and the thesis neurosis was embedded.

Landscape architecture is an academic discipline — however,
education priors not to prepare the students for an academic
career. Landscape architects are experts in sustainability in the
current job market. A Ph.D. candidate works for years, with
non-competitive salary for a degree with no guaranteed extra
value for the career. There has been significant improvement
during the decade, but questions of appealing research career
and resources are valid. Do the professors have enough funds
for managing, resourcing, and helping the candidates to
develop their skills?

30.



During my teaching career as a lecturer in Aalto, I got
interested in pedagogics and did practical studies for core
competencies. We used KSA (knowledge, skills,
abilities/attitudes) for detecting the core competencies in LA
teaching. Could the outline of a final presentation by professor
Simon Bell in the DLA summer school KSA workshop (2011)
"Make the most out of personal qualities to produce skills for the
development of knowledge" be a guideline. An ongoing
discussion on the positive “how” vision for research,
including realistic strategy and assessment of the resources
available, is still needed.

Bell, Simon. Presentation in KSA Soft Skills in Teaching
Landscape Architecture in ECLAS DLA Summer School,
facilitated by Anu Yanar and Kati Susi-Wolff. May 2011,
Bauhaus, Germany.
Eco, Umberto (2015). How to Write a Thesis. MIT press.
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