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ABTRAKTIT

Kartanot kaupungissa

Ranja Hautamäki
Aalto-yliopisto, maisema-arkkitehtuuri

Kartanot muodostavat monen helsinkiläisen kaupunginosan juuret. Kartanoiden puistot ja rakennukset
tarjoavat kehyksen monipuoliselle virkistykselle ja asukastoiminnalle. Kartanomaisemien piirteet näkyvät
kaupunginosissa puistoina, puukujina, viljelymaisemina, teinä ja lukuisina yksityiskohtina.

Esityksessä tarkastellaan Helsingin kartanoiden muutosta säätyläisympäristöistä nykyisiksi historiallisesti
merkittäviksi viheralueiksi ja kaupunginosien identiteettitekijöiksi 1800-luvun lopulta nykypäivään.
Esityksessä tuodaan esille kehityksen eri vaiheet ja kartanoiden käyttötavat, jotka ilmentävät eri
aikakausien suhtautumista historialliseen ympäristöön. Keskiössä on käänne alennustilasta arvostukseen ja
kartanoiden muuttuminen suojelukohteiksi 1960-luvulta lähtien.

Esityksessä tarkastellaan esimerkkikohteiden avulla, millä eri tavoin kartanoympäristöjä on hyödynnetty
kaupunkisuunnittelun voimavarana. Kartanoiden historiallisia ja maisemallisia piirteitä ei ole aina otettu
riittävästi huomioon maankäytön suunnittelussa. Parhaimmillaan kartanomaisemien arvoja on voitu
kuitenkin säilyttää ja hyödyntää osana kaupunkirakennetta ja kartanoille onnistuttu löytämään mielekäs,
historialliseen ympäristöön soveltuva käyttötarkoitus.

Esitys pohjautuu Aalto-yliopistolle laadittavaan maisema-arkkitehtuurin väitöskirjatyöhön, jossa tutkitaan
kartanomaisemien säilyttämistä ja sovittamista kaupunkirakenteeseen.

Kaupunkiluonnon historiallinen erityisyys – kaupunginlaajuinen analyysi ja
visualisointi

Ville Viljanen, Ari Jokinen, Eveliina Asikainen ja Pertti Ranta
Tampereen yliopisto

Kestävä urbanismi edellyttää, että ymmärrys kaupunkiluonnosta ei rajoitu vain ekologiseen arvottamiseen,
virallisiin viheralueisiin ja lakisääteiseen suojeluun. Kaupunkiluonto muodostuu biologisten ja rakennettujen
elementtien vuorovaikutuksena, jolloin se heijastelee alueen sosiokulttuurista historiaa ja osoittaa herkästi
ympäristön muutoksia. Tamperetta koskevan tapaustutkimuksen avulla esittelemme tavan katsoa
kaupunkia, jonka avulla päästään kiinni historian tuottamiin rakennetun ympäristön ja ekologisen luonnon
yhdistelmiin. Käytössämme on koko kantakaupungin alueelta ruuduittain (500 m * 500 m) kerätty
kasviaineisto. Yhdistämme tilasto- ja paikkatietoanalyysien avulla kaupunkiekologisia aineistoja urbaania
muutosta kuvaaviin muuttujiin. Eksploratiiviseen otteeseen ja visualisointiin perustuva jäsennystapa
tuottaa kaupungista spatiaalisia kuvauksia, jotka ovat yhdistelmiä pinnanmuodon, maaperän,
kasvillisuuden, asutushistorian sekä taloudellisen ja tuotannollisen toiminnallisuuden piirteistä. Nämä
piirteet muodostavat aluekokonaisuuksia, joita ei voida suoraan havaita yksittäisten muuttujien
perusteella; ne ovat konstruktioita tai potentiaalisia ominaisuuksia, joiden olemassa olo päätellään tai
tuotetaan. Analyysin muodostamat aluekokonaisuudet ilmentävät erityisesti rakenteen ja toiminnan
prosessuaalisuutta ja historiallista kytkeytyneisyyttä. Analyysin tulokset eivät ensisijaisesti ole vain
kvantitatiivisia mallinnuksia suunnittelua varten. Tuloksia voidaan hyödyntää, kun keskustelua
kaupunkiluonnosta laajennetaan kulttuurisiin ja historiallisiin tekijöihin. Nämä tekijät ovat ainutlaatuisia
kullekin kaupungille.
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Vanhat puutaloalueet arvostuksen ja uudelleen arvottamisen kohteina

Sanna Lillbroända-Annala
Åbo Akademi, etnologi

Historialliset puutaloalueet kaupunkiemme keskustoissa ovat viime vuosikymmenten aikana saaneet uuden
merkityksen ja aseman kaupungin ja asuinalueiden hierarkiassa sekä ihmisten mielissä. Sotien jälkeinen
aliarvostus, jolloin puutaloalueita pidettiin kaupungin ala-arvoisimpina asuinalueina, on muuttunut
korostuneeksi arvostukseksi ja puutaloalueista on tullut kaupunkimiljöiden halutuimpia asuinalueita.
Samalla niiden suosio ja merkitys vierailu- ja matkailukohteina on korostunut ja muuttanut alueiden imagoa
entisestään.

Pohdin esitelmässäni miksi juuri historiallisten puutaloalueiden arvostus on muuttunut ja mitkä ilmiöt ovat
kehityksen takana. Valotan puutaloasumisen arvostuksen muutosta ja asuinalueiden uudelleen
arvottamista kaupungin päättäjien ja ennen kaikkea asukkaiden näkökulmasta haastattelu- ja
lehdistöaineiston pohjalta. Väitöstutkimustani varten olen haastatellut Kokkolan ja Tammisaaren
puutaloalueiden asukkaita ja päättäjiä, ja pohtinut heidän näkökulmastaan alueiden uuden merkityksen ja
roolin mukana tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Siksi konkreettiset esimerkit kehityksen kulusta ja sen
seurauksista kytkeytyvätkin juuri näihin puutaloalueisiin.

Kaivoskaupungin rakennettu ympäristö

Pekka Piiparinen

Kevään 2013 aikana Outokumpuun tehdään kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitystyö osana taajamaan
laadittavaa osayleiskaavaa. Tuossa selvityksessä ja kaupunkitutkimuksen päivillä esitettävässä esityksessä
kiinnitetään huomiota erityisesti Outokummussa vuosina 1910 – 1989 kestäneen kaivosteollisuuden
jättämät jälkiin, jotka ovat muokanneet voimakkaasti paikkakunnan rakennettua ympäristöä. Suoraan
kaivostuotantoon liittyvien rakenteiden lisäksi Outokumpuun valmistettiin Outokumpu Oy:n työntekijöiden
tarpeita ajatellen asuntoja, asuinalueita, sairaaloita, maatila, saunoja, liikuntatiloja jne.

Kaivosteollisuuden vaikutuksesta pienituloiseen Pohjois-Karjalaan syntyi 1950-luvulle tultaessa muista
poikkeava taajama. Sen arkkitehtuuri oli omalaatuista, johon oli vaikuttanut muun muassa muutama
Suomen eturivin rakennussuunnittelija. Taajaman visuaalisessa ilmeessä oli vahvasti esillä kaivosteollisuus
mutta myös kunnan ja sen asukkaiden varallisuuden kasvu. Suhteellinen vauraus näkyi muun muassa
liikekeskustan voimakkaassa 1950- ja 1960-lukujen kivirakentamisessa. Tilastollisesti katsoen
Outokummusta kehittyi 1950-luvulla Suomen kolmanneksi vaurain maalaiskunta. Outokummun saadessa
kauppalan tittelin vuonna 1968, sen visuaalinen ilme oli muuttunut selkeän kaupunkimaiseksi.

Kaivoskaupungin rakennettu ympäristö –esityksessä luodaan katsaus maamme ainoan kaivoskaupungin
kehityspiirteisiin, joissa voidaan tarkastella kaivannaisteollisuuden ympärille rakentunutta ympäristöä yli 70
vuoden ajalta. Outokummun taajaman ympäristön arvottamiseen liittyy omanlaista problematiikkaa, sillä
täysin yhteneväistä vertailukohdetta Outokummulle ei Suomesta löydy.


