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Johdanto 

Tutkimuksen tarkoitus on lähestyä Martinniemen sahaa kulttuuriperinnön näkökulmasta. 

Martinniemen sahan piippu, muut saharakennukset ja alue olivat paikallisille kulttuuriperintöä. 

Kulttuuriperintökysymyksen ja paikallisille muodostuneiden suhteiden kautta on tarkoitus lähteä 

määrittämään sahan merkitystä ja siihen sidottua identiteettiä. Miksi sahan piipusta muodostui 

muistomerkki edustamaan koko sahaa, sen historiaa ja merkitystä paikallisille? 

Tutkimuksen aihe kohdentui Martinniemen sahaan mielenkiinnosta urban explorer harrastusta 

kohtaan. Sahan voimalaitos oli vuonna 2016 helppopääsyinen ja kohtalaisen suosittu urban explorer 

kohde. Tutkimusta aloittaessani sahan suojelukysymys oli vielä avoin ja suojelusta väännettiin kättä 

kovaan tahtiin. Saha kiinnosti ulkopuolisia, mutta ei niinkään suojellun näkökulmasta, kun taas 

paikallisille saha oli kulttuuriperintökohde, joka haluttiin suojella. 

Martinniemen saha perustettiin vuonna 1904 Martinniemeen Laitakarin saarelle. Kylä kasvoi sahan 

ympärille ja saha oli suurin kyläläisten elättäjä. Sahan myötä kylälle tuli erilaisia palveluita, satama 

ja rautatie. Miltei asumattomasta Martinniemestä kasvoi kansainvälinen teollisuuskylä. Vaikka saha 

ei koskaan mikään kultakaivos omistajilleen ollut se oli kyläläisille Martinniemen sydän. Vuonna 

1988 saha suljettiin. Suurin osa rakennuksista jäi rapistumaan paikoilleen vuosikymmenien ajaksi. 

Vuonna 2004 nousi esiin kysymys rakennusten purkamisesta ja suojelusta, joka johti 13 vuotta 

kestävään taisteluun. Taisto ratkesi vuonna 2017 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä, kun se 

antoi luvan purkaa rakennukset. 

Martinniemen sahan tarkastelu jakautuu kahteen pääaiheeseen: alueen merkitykseen paikallisille ja 

sen suojelu sekä alueen merkitys ulkopuolisille ja sen käyttäminen. Paikallisille Martinniemen saha 

oli osa identiteettiä ja muistia. Saha on vaikuttanut monen sukupolven ajan koko kylään ja sillä on 

ollut osansa martinniemeläisten identiteetin rakentumisessa. Nämä tekijät olivat vaikuttamassa 

sahan suojelun puolesta taistelussa. Martinniemessä alkoi kulttuuriperintöprosessi, sahan aikainen 

historia koettiin erityisen tärkeäksi, kun puhe rakennusten purkamisesta alkoi.  

Heille sahalla, sen rakennuksilla ja alueella on aivan kokonaan toisenlainen merkitys kuin 

valtakunnallisesta tai yhteisöllisestä näkökulmasta katsottuna. Hylätyille rakennuksille kehittyy 

uusia merkityksiä ja niiden alkuperäinen käyttötarkoitus voi muuttua. Martinniemen sahan 

tapauksessa sahan piipusta kehittyi voimakas kulttuuriperinnön ruumiillistuma paikallisille. 

Voimalaitoksesta tuli yksi Oulun alueen urban explorer kohteista, sekä lähialueen koululaisille 

leikkikenttä. Ulkopuoliset rakennusten käyttäjät hakeutuvat rakennuksille erilaisista syistä. Hylätty 
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rakennus tarjoaa monenlaisia erilaisia mahdollisuuksia käytölle. Martinniemen sahan voimalaitos 

on ollut urban explorer kohde, videoinnin paikka, leikkikenttä ja graffititaiteen kohde. Myös 

piippuun on harrastettu kiipeilyä ja siitä on tehty erilaisia videoita. 

Lähteenä tutkimukselle toimi itse rakennukset. Vierailin vuonna 2017 sahan voimalaitoksella 

valokuvaten sitä ulkoa ja sisältä päin. Rakennuksessa näkyvät erilaiset vierailun merkit, graffitit 

koristavat seiniä, roskia on lattialla eripuolilla rakennusta ja jalanjäljet laikuttavat lattiaa. Vierailuni 

aikana, myös joukko koululaisia tuli voimalaitokseen koulupäivän jälkeen viettämään aikaa ja 

leikkimään siellä. Paikka vaikutti olevan heille tuttu. Suojelukysymyksessä lähteenä toimivat 

sanomalehtien uutiset. Suojelukysymys oli uutisoinnissa hyvin esillä. Uutisista tulee esille, miten 

suojeluasia eteni vuosien aikana, mitä mieltä suojelua ajavat tahot olivat, miksi omistaja halusi 

purkaa sahan rapistuneet rakennukset ja mitä saha merkitsi paikallisille, jotka tukivat suojelua. 

Aineistona toimivat myös blogit ja youtube-videot, jotka kertovat vierailuista rapistuvissa sahan 

rakennuksissa. Blogit ja videot kertovat, kuinka ihmiset, joilla ei ole aikaisempaa suhdetta sahaan ja 

alueeseen käyttävät sitä hyväkseen. Hylätyissä rakennuksissa vierailijoita on erilaisia syitä hakeutua 

sinne. Blogit kertovat, kuinka ihmiset luovat ympäristölle uudenlaisia merkityksiä ja uusia 

käyttötarkoituksia. 

Tutkimuksessa käyn läpi uutisten luomaa diskurssia. Uutiset keskustelevat ja kertovat ”tarinaa” 

siitä, miten suojelu eteni. Uutisten kautta analysoin, minkälainen suhde suojelua ajavilla oli sahaan 

ja sen rakennuksiin. mitkä asiat johtivat siihen, että piipun puolesta taisteltiin monta vuotta ja mitkä 

olivat ne tekijät, miksi suojelupäätös kumottiin. 

Martinniemen voimalaitoksella oli oma paikallinen yhteisönsä ja ulkopuolinen yksilöllinen 

käyttäjäryhmänsä. Millainen suhde ja merkitys paikallisilla oli sahaan entä ulkopaikkakuntalaisilla? 

Ulkopuoliset loivat suhteen sahaan erilaisilla kokemuksilla, joita heille kertyi, kun he vierailivat 

hylätyissä rakennuksissa. Paikkakuntalaisille rakennuksilla on historiallinen merkitys. Miten 

rakennusten katoaminen vaikuttaa eri osapuoliin? 
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1. Teoreettinen viitekehys 

1.1. Kulttuuriperintö 

Kulttuuriperinnön käsitteelle on muotoutunut laaja kirjo erilaisia merkityksiä, mikä aiheuttaa 

haasteita määrittelylle. Melkein jokainen ilmiö, jonka jäljet ovat näkyvissä menneisyydessä, 

voidaan tulkita olevan kulttuuriperintöä.
1
 Pelkkä fyysinen olemus ei kerro kulttuuriperinnön tarinaa, 

kulttuuriperintö on prosessi, jonka kautta luodaan siteitä ja ymmärrystä nykyisyydestä muistamisen 

keinoin. Käsite viittaa asenteisiin ja suhteisiin, joita ihmisillä on menneisyyttä kohtaan. 

Kulttuuriperintö muodostuu nykyisyydestä ja heijastaa suhteita menneisyyteen. Yhteyden 

ylläpitäminen menneisyyteen muodostuu erilaisista suhteista esineisiin, rakennuksiin, paikkoihin tai 

käytäntöihin. Kohde on työkalu, joka auttaa prosessissa.
2
 

Kulttuuriperinnön käsite viittaa aineellisiin ja aineettomiin resursseihin, jotka ovat perintöä 

menneisyydestä. Aineelliset ja aineettomat resurssit ovat heijastumia ja ilmaisuja kehittyvistä 

arvoista, uskomuksista, tiedoista ja perinteistä.
3
 Aineellinen kulttuuriperintö, joka on koettu 

säilyttämisen arvoiseksi, on konkreettinen todiste menneisyyden sukupolvien elämästä, 

pyrkimyksistä ja realiteeteista. Suojellut kohteet edustavat vain pientä osaa kaikesta menneisyyden 

aineellisesta perinnöstä, mutta ne ovat todisteita menneestä todellisuudesta.
4
 Materiaalinen 

kulttuuriperintö tarjoaa karkean kuvan/konseptin identiteetistä. Muistot, tunteet, tieto ja 

kokemukset, joita materiaalisiin kohteisiin liitetään, tekevät kohteesta kulttuuriperintöä. 

Materiaalisen perinnön kautta vaalitaan johonkin kuulumisen ja jatkuvuuden tunnetta.
5
 

Kulttuuriperintöä koetaan ja tuotetaan muistin, muistamisen ja kokemisen keinoin, jotka kuuluvat 

kulttuuriperinnön keskeisiin käsitteisiin.
6
 Kulttuuriperintö ja sen luominen on tiedostettua ja 

valikoitua. Kulttuuriperintö ei ole annettua ja itsestään selvää omaisuutta, vaan myös aktiivisesti 

tuotettua yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden valikoimaa.
7
 Kulttuuriperintöprosessien tarkastelu 

kertoo, kuinka menneisyyden mielikuvien kokonaisuus muuttuu. Paikallisella tasolla ja 

pienimuotoisten kulttuuriperintöprosessien kohdalla valintoja on tekemässä pienet ryhmät ja 

yksilöt. Menneisyys on tavallisesti omaksi koettua, yhteisöllistä ja mielikuva menneestä on 

                                                           
1
 Tuomi-Nikula, Haanpää & Kivilaakso 2013, 14 

2
 Harrison 2013, 14 & Smith 2007, 44 

3
 Tuomi-Nikula, Haanpää & Kivilaakso 2013, 14 

4
 Lillbroända-Annala 2014, 32 

5
 Smith 2007, 48 & 56 

6
 Smith2007, 47 

7
 Sivula 2013, 163 
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merkityksellinen sen sijaan että tavoitteena olisi väitteiden todistaminen paikkansapitäviksi. 

Kulttuuriperintöprosessia yksityisellä tasolla ohjailee tunteet, muistot ja kokemukset.
8
 

Kulttuuriperintö on viimekädessä kulttuurinen käytäntö, joka on kehittynyt rakentamisen sekä 

arvojen ja ymmärtämisen sääntönä. Kulttuuriperintökeskustelu on institutionalisoitu valtion 

kulttuurisiin virastoihin ja palveluyhteisöihin. Diskurssi on riippuvainen vallasta ja tietämyksestä ja 

siihen kietoutuvat teknologian ja estetiikan taitajat.
9
 Kulttuuriperintö on koko ajan muuttuva tuote. 

Kulttuuriperinnöksi leimatut käytännöt, prosessit, arvot ja merkitykset muodostavat diskursseja, 

jotka heijastavat olemassa olevia käytänteitä, mutta samaan aikaan ne muovaantuvat erilaisten 

diskurssien myötä. Kulttuuriperinnön diskursiivinen rakentaminen on itsessään osa kulttuurisia ja 

sosiaalisia prosesseja, joista kulttuuriperintö muodostuu. Kulttuuriperinnön voi määritellä 

protokollan, tekniikan ja menettelytapojen hoitamisena ja konservointina. Se voi myös olla 

ekonominen tai/ja vapaa-ajan käytäntö, ja/tai sosiaalinen ja kulttuurinen käytäntö. Nämä käytännön, 

kuten myös materiaalisten asioiden merkitykset, muodostavat diskursseja jotka samaan aikaan 

heijastavat näitä käytäntöjä ja muodostavat niitä. Diskurssi on yksi keskeisistä tekijöistä 

kulttuuriperinnön säilymisessä ja samaan aikaan muutoksessa. Diskurssi heijastaa sosiaalisia 

merkityksiä, suhteita ja yhteisöjä, se myös muodostaa ja hallitsee niitä. Kielellä ja sen käytöllä on 

suuri vaikutus ympäristöön. Sen tehtävä ei ole ainoastaan ylläpitää vaan se voi olla myös väline 

paljastaa ja heijastaa sosiaalisia projekteja ja suhteita, ja tehdä niihin muutoksia.
10

 Uusien tapojen ja 

ympäristön myötä tulee uusia tapoja ja odotuksia, yksilöt ja yhteisöt ovat pakotettuja arvioimaan 

uudelleen menneisyyden tunnettaan. Kulttuuriperinnöllä voi olla vaikutus auttaa henkilöä 

identifioitumaan johonkin sosiaaliseen ryhmään tai luokkaan.
11

 

Kulttuuriperinnön eripuraisuuden juuret ovat käsitteen tulkinnassa. Myös kohteen arvot ja 

merkitykset ovat erilaisia eri ihmisille, mikä aiheuttaa erilaisia mielipiteitä kulttuuriperintöä 

kohtaan.
12

 Diskurssi heijastaa olemassa olevia käytänteitä, mutta se myös muovaa ja luo uusia 

käsitteitä. Kulttuurin perinnön käsitteen haastavuus on sen laajuudessa sekä kulttuuriperintökohteen 

jatkuvassa muutoksessa. Kohde ei pysy staattisessa tilassa vaan sen merkitykset vaihtelevat 

yksilöiden välillä sekä ajallisesti.  

                                                           
8
 Sivula 2013, 163 & 171 

9
 Smith 2007, 11 

10
 Smith 2007, 13–14, 16 

11
 Smith 2007, 49 

12
 Smith 2007, 80 
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1.2. Muisti ja yhteisö 

Aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä voi käyttää muistin paikkana. Kulttuuriperintö on keino 

auttaa muistamaan ja ymmärtämään mennyttä yksilöille sekä yhteisöille. Muistin paikkana 

kulttuuriperinnön rooli symbolina vahvistaa yhteisön yhteenkuuluvuutta ja historiatietoisuutta.
13

  

Tietoisen perinteen vaalimisen kautta valikoidaan omaa tärkeäksi koettua kulttuuriperintöä. 

Paikallisen perinteen vaalimisesta voi kulttuuriperinnöstä muodostua osa paikkakunnan 

julkisuuskuvaa.
14

 Tila tuottaa, muokkaa ja auttaa pitämään yllä sosiaalisia suhteita, mutta toisaalta 

se on myös sosiaalisten suhteiden tuotos.
15

  

Muisti on aktiivinen kulttuurinen muistamisen ja unohtamisen prosessi, joka on perusperiaate 

meidän kyvyistämme käsittää maailmaa. Muistaminen on prosessi, jonka kautta selvitämme ja 

tulkitsemme menneisyyttä yhteisöllisesti sekä yksilöllisesti nykypäivän kokemusten ja tarpeiden 

kautta. Menneisyyden tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen vaikuttaa aina nykyisyys, tulkitsemme 

menneisyyttä nykypäivän kontekstin kautta. Muistamisen kautta luomme menneisyyttä uudelleen.
16

  

Muisti on henkilökohtaista, mutta se voidaan jakaa myös yhteisön kesken. Identiteetin 

muodostumisessa muisti on yksi olennaisia elementtejä.
17

 Muistojen luominen ja muistaminen 

yhteisön sisällä ovat tärkeitä elementtejä luomaan ja sitomaan identiteettiä yhteisössä. Muistin 

lisäksi tunteet ovat myös tärkeä tekijä kulttuuriperintötoiminnassa. Tunteet vahvistavat tai kieltävät 

muistoja, jotka liittyvät kulttuuriperintökohteeseen. Kulttuuriperintötoiminnassa ei ole kyse vain 

kohteella vierailusta vaan muistojen ja tunteiden kokemisesta.
18

 Kulttuuriperintökohteella on laaja 

kirjo erilaisia merkityksiä erilaisille ryhmille, yksilöille ja kiinnostuksille. Paikalla voi olla myös 

monia kerroksellisia merkityksiä.
19

 

Sosiaaliset ryhmät ja rajat eivät ole muuttumattomia. Uusia ryhmiä syntyy, kun yksilöt löytävät 

yhteyksiä, jotka tyydyttävät heidän kokemuksiaan ja kulttuurisia sekä sosiaalisia toiveitaan. 

Paikallisten ryhmien toimet säilyttää tietyt historialliset rakennukset tai alueet ovat ilmentymiä 

uusien sosiaalisten identiteettien ja merkitysten selvittämisestä.
20

 Uusien ideologioiden ja ryhmien 

syntyminen luo paineita vanhoille sosiaalisille ryhmille ja niiden olemassaololle. Joillekin vanhoille 

                                                           
13

 Sivula 2013, 164 
14

 Jaakola 2013, 239 
15

 Kauste 2002, 288 
16

 Smith 2007, 58 
17

 Smith 2007, 60 
18

 Smith 2007, 70–71 
19

 Smith 2007, 74 
20

 Smith 2007, 62–63 
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yhteisölle ei ole enää perustaa, jolla olla olemassa. Ne tarvitsevat jotain, jolla sitoa menneisyys ja 

nykyisyys yhteen ja luoda perustelu olemassaololleen ja yhteisön jatkuvuudelle. 

Kulttuuriperintö on myös paikan tunnetta. Fyysisen tilan kautta osaamme hahmottaa ja sijoittaa 

itsemme kansakuntana, yhteisönä tai yksilöinä sekä tiedämme paikkamme kulttuurisessa, 

sosiaalisessa ja fyysisessä maailmassa. Kulttuuriperinnön materiaalinen puoli antaa fyysisen 

ankkurin tai maantieteellisen ymmärryksen, se myös auttaa meitä selvittämään yhteisöidentiteettiä 

ja sosiaalista tilan tunnettamme. Kulttuuriperintö voi olla keino ilmaista, helpottaa ja rakentaa 

identiteetin tunnetta. Paikka tarjoaa ankkurin ihmisten välisille yhteisille kokemuksille. Paikka on 

osa elettyjä kokemuksia, se on materiaalinen ilmentymä tunteista, mielikuvista ja ajatuksista. 

Menneisyyden merkitykset ja muistot kietoutuvat paikkaan, niitä muistellaan paikan kanssa käydyn 

vuorovaikutuksen kautta. Paikassa tapahtuvien uusien kohtaamisten ja kokemusten kautta muistot ja 

merkitykset voivat hieman muuttua, ja ne voivat muotoutua uudestaan, saada uusia merkityksiä. 

Myös maisemalla on symbolinen kulttuuri ja siihen liitetään sosiaalisia uskomuksia. Maisema 

muokkaa ja rakentaa sosiaalisia kohtaamisia ja suhteita.
21

 

 

1.3. Raunio 

Tutkimuksessa otan käsittelyyn raunioituneen voimalaitoksen ja sen merkityksen yksilöille ja 

yhteisöille. Raunioituneella rakennuksella on erilainen merkitys paikallisille ja ulkopuolisille. 

Ulkopuolisella tarkoitas tässä tapauksessa ihmisiä, joilla ei ole suhdetta rakennukseen tai alueeseen. 

Tarkastelen, millaista toimintaa on näkyvissä Martinniemen voimalaitoksen rapistuvassa 

rakennuksessa, miten siihen suhtaudutaan ulkopuolisesta sekä paikallisesta näkökulmasta.  

Modernisaatio käsitettä yhdistetään harvemmin yhteen raunioiden tai raunioitumisen kanssa. 

Raunioiden luomat mielikuvat sijoittuvat tavallisesti antiikkiin, menneisyyteen ja monumentaalisiin 

rakennuksiin. Siitä huolimatta elämme aikaa, jolloin raunioita syntyy kaikkein eniten. Nämä 

modernin ajan tyhjilleen jäämät rakennukset ovat liian lähellä nykypäivää, jotta niistä luotaisiin osa 

kulttuuriperintöämme. Tutkijoiden kiinnostus moderneja raunioita kohtaa on kuitenkin kasvanut. 

Rauniotutkimusten kirjo on laajaa ja sitä lähestytään monien erilaisten näkökulmien kautta. 

Kiinnostus raunioiden tutkimuksessa ei rajoitu vain arkeologiaan, vaan taiteen alalla ollaan yhä 

enemmän kiinnostuneita aiheesta, etenkin valokuvauksen osalta. Myös uutismedian ja journalistien 

aiheina on raunioituminen nykypäivänä. Suurin kiinnostus raunioitumista ja raunioita kohtaan on 

kuitenkin urbaanien löytöretkeilijöiden yhteisössä, joka on enemmän ja vähemmän koulutettua 

                                                           
21

 Smith 2007, 75–78 
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väkeä.
22

 Urbaanin löytöretkeily
23

 on harrastus, jonka ideana on tavoittaa, tutkia ja dokumentoida 

kohteita, jotka ovat kiellettyjä, unohdettuja.
 
Osaksi harrastusta viime vuosina ovat tulleet myös 

parkour, kiipeily ja graffitien teko.
 
Harrastuksessa piilee uteliaisuus laittomuuteen, sen aistimiseen, 

valokuvauksellinen, arkkitehtuurillinen ja historiallinen mielenkiinto.
24

 

Rauniot ovat olleet innoittamassa runoilijoita, taiteilijoita, kirjailijoita, tutkijoita ja filosofeja 

vuosituhansien ajan. Etenkin romantiikan aikakaudella klassiset ja keskiaikaiset rauniot olivat 

runouden ja taiteen intohimojen kohteina. Raunioista kirjoittamista on hallinnut romanttinen 

perspektiivi. Romanttisen estetiikan näkökulmasta ideaali raunio on hyvin säilynyt, sen tarkoitus on 

tuottaa vierailijassa/katsojassa haluttu kirjo tunteita. Rauniot nähtiin elämän ja kuoleman rinkinä, 

symboliikkana väistämättömästä elämän kulusta, ne edustavat tulevaisuutta, jossa vanhentuminen 

on vääjäämätön luonnon prosessi ottaa omansa takaisin. Kauemmaksi historiaan sijoittuvia 

raunioita on alettu suojella laillisin keinoin, niiden katsotaan säilyttävän identiteettiä, sitovan 

kulttuurisia merkityksiä ja kertovan ihmisten arvoista.
 25

 

Moderneilla raunioilla on eri asema yhteiskunnassa kuin historiallisilla raunioilla. Modernit rauniot 

jäävät monesti ajan ja paikan ulkopuolelle. Modernit rauniot eivät täytä niin sanottujen ”oikeiden 

raunioiden” piirteitä. Vertaillessa antiikin raunioihin, modernin ajan raunioiden arvo ja kulttuurinen 

merkitys koetaan mitättömiksi. Nykypäivän raunioita ja raunioitumista on tutkittu paljon 

kirjallisuuden, filosofian ja taiteen kautta. Rauniot ovat tarjonneet myös vertauskuvia nykypäivän 

kulttuurisiin ja sosiaalisiin ilmiöihin ja huoliin. Raunioita on käytetty tarjoamaan näkökulmia 

historian tuhoihin ja estetiikkaan, utopian tulevaisuuden haluihin ja huolenaiheisiin, lumoavan ja 

traumaattisen menneisyyden, toivoa ja menestystä tulevaisuuteen.
26

 

Teollinen kulttuuriperintö on uusi ja haastava tulokas kulttuuriperinnön areenalla. Se tuo uusia 

haasteita, joita muilla kulttuuriperinnön alueilla ei ole vielä tullut vastaan.
27

 Käsite teollinen 

kulttuuriperintö sai paikkansa Suomessa 1970-luvulla. Teollinen kulttuuriperintö on jälkiä 

teollisesta yhteiskunnasta, joiden tarkoituksena on tukea yhteisöllistä muistamista. Yhteisöt ja 

ryhmät käyttävät teollisen kulttuuriperinnön jättämiä jälkiä vahvistamaan ajallisuuteen liittyvää 

ymmärrystään teollisuusyhteiskunnan jälkeisessä maailmassa. Aikaisemmin tehtaat miellettiin vain 

tuotantolaitoksiksi ja työpaikoiksi, eivätkä teolliset rakennukset siksi voineet olla muistomerkkejä. 

1970-luvun lopulta lähtien suomalaisten kaupunkien tyhjentyneet tehdasrakennukset alkoivat saada 

                                                           
22

 Olsen & Pétursdóttir 2014, 3–4  
23
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24

 Kindysis 2016, 1 & 3 
25

 Edensor 2005, 10–11, Cossons 2012, 10-11 & Olsen & Pétursdóttir 2014, 5 
26

 Olsen & Pétursdóttir 2014, 6 & 19 
27

 Edensor 2005, 8 & Cossons 2012, 8 



10 
 

uusia, aiemmin tuntemattomia merkityksiä teollisen kulttuurin perintönä ja industrialismin 

aikakauden muistomerkkeinä.
28

 

Teollisella kulttuuriperinnöllä on osansa sosiaalisena ja kulttuurisena todistusaineistona ihmisen 

elämästä ja se tarjoaa tärkeää historian ja identiteetin tuntemusta. Tutkimuksen näkökulma voi olla 

teollisuuden alassa, yhtiössä, teollisessa yhteisössä, kaupankäynnissä tai tietyissä taidoissa. 

Teollisella kulttuuriperinnöllä voi olla teknologinen tai tieteellinen arvo tuotannon, tekniikan tai 

rakentamisen historiassa tai olla esteettinen ominaisuuksia arkkitehtuurin, muotoilun tai 

suunnittelun alalta.
29

 

Teollisten raunioiden käyttöarvo on kadonnut ja alueet on leimattu maiseman arviksi tai 

jättömaaksi. Rauniot vaikuttavat hiljaisilta, mutta elämää on havaittavissa. Raunioilla on 

monenlaista aktiivista toimintaa ja niiden ympärille muodostuu uusi sosiaalinen konteksti. 

Raunioista voi tulla vapaa-ajan vieton kohteita, tiloja seikkailulle, suojapaikalle tai luovuudelle.  

Raunioiden tilat tarjoavat paikkoja vaihtoehtoiselle julkiselle elämälle.
30

 Rauniot ovat myös 

päässeet televisio-ohjelmiin, elokuviin, mainoksiin ja pop videoihin.
31

 

Huolimatta negatiivisista mielleyhtymistä, joita raunioihin liitetään, ne ovat tiloja, joita käytetään ja 

joihin kiinnytään. Media leimaa rauniot tavallisesti vaarallisiksi paikoiksi, joihin liittyy laitonta 

toimintaa. On kuitenkin ihmisiä, joille raunioituneilla paikoilla on merkityksensä. Rauniot tarjoavat 

monenlaisia mahdollisuuksia toiminnalle ja harrastuksille.
32

 Joillekin rauniot ovat paikkoja, jotka 

edustavat vapautta ja joihin paetaan kasvavaa virallista valvontaa. Rauniot voivat olla joillekin 

suojapaikkoja tai asuntoja.
33

  

 

2. Martinniemen saha 

2.1. Kehittyvä saha  

Martinniemen saha sijaitsi noin 30 kilometrin päässä Oulusta pohjoiseen, Haukiputaalla, 

Martinniemen kylässä.  Saharakennus ja muut tuotantorakennukset sijoittuivat pääasiassa Laitakarin 

saarelle. (Kartta 1) 
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Kartta 1. Martinniemen sahan voimalaitos ja piippu sijaitsivat Laitakarin saarella. Kartta: Laura Ohenoja. 

Martinniemen höyrysahan perusti Emil Granfelt vuonna 1904 kilpailemaan Iin alueen muita sahoja 

vastaan.
34

 Martinniemeen sahan perustamisen ajatus lähti pelosta, että metsät loppuisivat ja sitä 

myötä puutavaran saaminen vaikeutuisi Granfeltin Keuruulla omistamalla sahalla. Ratkaisuna 

ongelmaan oli tarkoitus siirtää Keuruulla toimiva sahalaitos Iijokisuulle, josta Granfeltin 

luottamusmies etsi sopivaa paikkaa. Sopiva paikka löytyi kuitenkin lopulta rannikolta Haukiputaan 

Martinniemestä.
35

 

Martinniemen alue oli lähes asumatonta seutua ennen sahaa. Alueelle ei johtanut edes tietä, 

kylätielle ei ollut tarvetta asutuksen puuttuessa. Mahdollisina kulkuväylinä alueella toimivat 
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35
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kinttupolut.
36

 Ensimmäiseksi rakentajien oli tehtävä tielinja, joka piti aukaista maantieltä 

rakennustyömaalle. Tien valmistuessa oli helpompi aloittaa rakennustyöt sahan alueella. Tien 

varteen alkoivat sahan ensimmäiset työntekijät rakentamaan itselleen mökkejä. Sahan toiminnan 

aloittamiseen mennessä Martinniemeen oli rakennettu tielinja, muutamia mökkejä sahan työläisille, 

kaksikerroksinen työväenasuinrakennus, paja, konttorirakennus ja rullavaunukiskoja.
37

 

Rakennustyöt jatkuivat vuoteen 1906. Työntekijöille valmistui vielä toinen kasarmi sekä 

Martinhovi sahan isännöitsijälle. Sahalla työskentelevät olivat tavallisesti vakinaisia paikallisia 

asukkaita, jotka rakensivat asumuksensa sahan maille sahalta saadun halvan puuaineiston turvin. 

Työläisten asuinrakennuksista muodostui sahan kylä.
38

 Sahan perustamisen jälkeen Martinniemi 

aloitti kasvunsa pienestä kylästä kohti teollisuuskeskusta, jollainen se oli vuonna 1980.
39

 

Ensimmäisten 20 vuoden aikana saha ei ollut mikään kultakaivos omistajalleen.
40

 Granfelt ei saanut 

sahasta tuottavaa laitosta. Koko alkuajan sahalla oli ongelmia tukkien uittamisen ja kuljettamisen 

kanssa. Uittojen kanssa oli ongelmia, koska Granfelt ei päässyt samaan ryhmään Kolmiyhtiön
41

 

kanssa, joka hallitsi jokia ja tukkien uittoja. Kolmiyhtiö ei hyväksynyt uittoväylälleen uusia 

yrittäjiä, eikä suostunut yhteistyöhön uitossa muiden kanssa. Niinpä Martinniemeen tapahtunut 

uittotoiminta oli järjestäytymätöntä ennen uittoyhdistyksen perustamista vuonna 1916. Granfelt 

joutui maksamaan tukkien uitosta tavallista enemmän uittojen venyessä. Myös sakkoja koitui 

kuorimattomien tukkien uittamisesta
42

.
43

 

Jo vuonna 1908 näytti olevan tiedossa, että Martinniemen sahan kohtalo oli vaakalaudalla. 

Sahanomistajan rahat olivat loppu ja velkojakin oli. Sahan elvyttämiseen hän kuitenkin sai K.E. 

Blombergilta takauksen metsähuutokauppaan. Vuonna 1907 tukit hajosivat merelle eikä niitä enää 

onnistuttu kokoamaan. Sahan hankaluudet eivät rajoittuneet uittoon vaan itse toiminnassakin oli 

häiriöitä, kuten työseisauksia. Taloudelliset hankaluudet johtivat lopulta siihen, että Granfelt päätti 

luopua sahasta.
44

 

Sahan tuottamattomuuden vuoksi omistajuus vaihtui Granfeltilta K.E. Blomberg Aktiebolagille. 

Blomberg oli jo syksystä 1908 asti ollut kiinnostunut Martinniemen sahasta. Blomberg aloitti sahan 
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omistajana vuonna 1909, mutta vasta vuoden 1910 syksyllä saha ja siihen kuuluvat rakennukset 

vaihtoivat virallisesti omistajaa.
45

 

Vuonna 1910 saha seisoi kahdeksan kuukautta. Syynä oli puiden loppuminen, sekä se, ettei 

työtekijöille palkat saapuneet ajallaan. Vaikeudet maksaa palkkoja ajallaan olivat merkkejä siitä, 

että K.E. Blomberg Ab:n taloudellinen asema ei ollut enää vakaa. Entisen omistajan velkakirjat 

olivat sahan mukana siirtyneet Blombergille. Blombergin firma joutui jättämään 

konkurssianomuksen vuonna 1911. Raakapuun hankinta oli tuottanut ongelmia edelliselle 

omistajalle ja niin se tuotti ongelmia nykyisellekin. Blomberg yhtiö joutui anomaan avustuksia 

valtiolta puiden perkauskustannuksiin sekä pyytämään lainaa.
46

 

Ensimmäisen maailmansodan myötä vienti läntisille markkinoille vaikeutui ja miltei pysähtyi, mikä 

vaikeutti sahateollisuuden toimintaa. Martinniemessä ei ollut isäntää, mikä johtui Blombergin 

konkurssipesän ja Helge Haartmanin välisestä omistajuuskiistasta, jota puitiin käräjillä useita 

vuosia. Martinniemen saha joutui lopulta pakkohuutokauppaan, jossa se päätyi varatuomari Helge 

Hartmanin omistukseen. Vuoden 1912 syksyn jälkeen Martinniemen saha jäi heitteille. Saha oli 

jäänyt seisomaan jo syksyllä 1910. Isännätön saha ilman valvontaa koki mittavaa ilkivaltaa, 

varastelusta ikkunoiden ja ovien hajottamiseen. Koko sahan sisustus oli revitty irti, eikä sahan 

alueella vuoden 1912 jälkeen asunut ketään.
47

  

Martinniemen sahasta luotiin lopulta osakeyhtiö Martinniemi Ltd. Osakeyhtiön perustamisen 

jälkeen teollinen toiminta ei kuitenkaan alkanut sodan vuoksi.
48

 Saha tarvitsi mittavaa kunnostusta 

ja uudistusta, jotta se saatiin tuottavaan toimintaan. Uusi johto alkoi laittaa sahaa kuntoon 

perusteellisella remontilla. Rakennustyöt ovat ilmeisesti alkaneet vuonna 1917. Suurimmat 

uudistukset kohdistuivat laitteisiin ja koneisiin. Rakennustöitä ja remonttia tehtiin ilmeisesti jo 

sodan aikana. Myös sahan ulkonäkö muuttui hieman, sahan koon kasvaessa. Sahatavara, jota tuohon 

aikaan kuljetettiin Martinniemeen, meni lähinnä sahan omiin rakennuksiin ja laitoksiin.
49

 Laaja 

remontti ja uudistukset veivät paljon rahaa ja rahan arvo oli laskenut sodan vuoksi, mikä johti 

Martinniemi Ltd:n niin pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin, että heidän oli myytävä osakkeet 

ulkopuoliselle taholle. Yhtiö fuusioitiin vuonna 1920 Raahe Oy: hyn. Samana vuonna käynnistyi 
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myös Martinniemen sahan toiminta pitkän seisonnan jäljiltä. Saha alkoi tehdä vuosittain kasvavaa 

tuottoa ja työtekijöiden määrä alkoi kasvaa.
50

  

Martinniemen saha oli remonttinsa ansiosta Raahe Oy:n uudenaikaisin ja suurin saha. Vaikka saha 

teki tuottoa vuodesta 1920 eteenpäin, itse Raahe Oy teki tappiota huomattavia summia. Syynä olivat 

yhtiön vanhentuneet sahat, sekä niiden hajanaisuus
51

. Raahe Oy yritti pelastautua 

rahavaikeuksistaan myymällä hakkuuoikeuksiaan, lisäksi yhtiö pudotti myös osakepääomia.
52

  

Puuhiomon rakentaminen aloitettiin 1926 kesällä Laitakarin saarelle, ja sen yhteyteen rakennettiin 

myös uusi voimalaitos. Puuhiomo rakennettiin ratkaisuksi sahausjäte ongelmaan, mistä eroon 

pääseminen tuotti lisää menoja. Hiomon rakentamisen myötä saha koki monia muita uudistuksia, 

kuten höyrykoneiden muutoksen sähkömoottoreiksi. Vuosien 1926-1928 aikana Martinniemen 

sahalla remontoitiin ja tehtiin uudistuksia ahkerasti, myös Raahe Oy:n pääkonttori siirtyi 

Martinniemeen 1927.
53

 Uudistusten ja hiomon rakentamisen myötä sahasta pyrittiin saamaan 

ensimmäistä kertaa tuottava laitos. Vasta vuonna 1927 saha alkoi ensi kertaa päästä jaloilleen 

velkaisuudestaan, kun puuhiomon toiminta aloitettiin.
54

  

Vuoden 1930 alussa yleismaailmallisen laman seurauksena Martinniemen sahan puutavaran myynti 

pysähtyi. Yhdysvalloista lähti liikkeelle talouskriisi, joka oli siihen asti suurin. Talouskriisi näkyi 

etenkin Euroopassa, Kanadassa ja Japanissa. Talouskriisi vaikutti teollisuustuotteiden 

valmistukseen ja myyntiin sekä raaka-aineiden ja elintarvikkeiden kauppaan.
55

 Myynnin 

vaikeuksista huolimatta toiminta sahalla oli suhteellisen tasaista pulavuosienkin aikana. Pula-ajan 

jälkeen hiokkeen hinnat lähtivät nousuun. Raahe Oy alkoi panostaa Martinniemen puuhiomoon. 

Hiomon paremman tuottavuuden ansiosta 1930-luvulla, keskityttiin etenkin uudistuksiin ja 

tuotantoon.
56

  

Vuonna 1938 Martinniemeen rakennettiin rautatie. Aikaisemmin lähin rautatien pysäkki oli ollut 

Haukiputaalla. Rautatie rakennettiin helpottamaan kuljetuksia sahalle ja sieltä pois. Rautatien 

puuttuminen oli jo jonkin aikaa koettu puutteena sahalla. Etenkin puuhiomon rakentamisen aikana 

välineiden kuljetuksen haastavuudet korostuivat. Alussa sahalle oli riittänyt merireitti, mutta 

viennin suuntautuessa Neuvostoliittoon merikuljetus ei ollut helpoin ja halvin ratkaisu. Ongelmana 

oli myös ympärivuotinen kuljetus. Tarvittiin kuljetusmahdollisuus vientituotteille meren ollessa 
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myös jäässä. Rautatien ansiosta kuljetuksien hinnat myös halpenivat.
57

 Rautatiellä turvattiin 

tuotteiden tuonti sahalle ja vienti maailmalle, mutta samalla sillä oli merkittävä tehtävä 

henkilökuljetuksien kannalta.
58

 

Vuonna 1939 sahatavaramarkkinat kävivät jälleen vilkkaina ja hinnat nousivat, mutta toinen 

maailmasota lopetti noususuhdanteen. Sodan johdosta Martinniemen sahalle perustettiin 

puutaloteollisuus rakentamaan asuin- ja parakkitaloja, vastaamaan asuntopulaa.
59

 Toinen 

maailmasota aiheutti myös työvoimapulaa, joka koetteli Martinniemen sahaa vuonna 1942. Raahe 

Oy tekikin anomuksen, jossa teollisuuden työntekijät jäisivät laitoksen palvelukseen sodan ajaksi. 

Vuoteen 1948 mennessä oli työnteko ja tuotanto sahalla alkaneet viimein normalisoitua.
60

 

1950-luvulla alkoi yhtiöiden ja laitosten yhdistäminen. Raahe Oy:stä tuli Rauma-Raahe Oy ja 

vuonna 1952 Martinniemen sahan uudeksi omistajayhtiöksi tuli Rauma-Repola. Rauma-Repola oli 

joukko yhtiöitä
61

, jotka liittyivät yhdeksi suureksi maanlaajuiseksi yhtiöksi.
62

 1950-luvun lopulla 

uusi omistaja Rauma-Repola tehosti sahan tuotantoa. Puutalojen viennin osalta taas jouduttiin 

supistamaan. Vienti Neuvostoliittoon hiipui 1953 lähtien. 1960 puutalotehtaan toiminta sitten 

lopetettiinkin kysynnän loppumisen vuoksi. Myös puuhiokkeen menekki alkoi hiipua ja toiminta oli 

lopetettava 1964. 1960-luvulla uudistuksissa oli keskitytty tukkien käsittelyyn ja seuraava 

vuosikymmenenä uudistukset keskittyivät prosessin loppupäähän. Itse saharakennus kuitenkin jäi 

vanhanaikaiseksi. Vuonna 1974 sahatavaran kysyntä ja vienti kokivat romahduksen, mutta 

suhdanteet paranivat jälleen vuosikymmenen loppupuolta kohti.
63

 Sahaus loppui vuonna 1987 

vanhoissa rakennuksissa
64

 ja virallisesti Martinniemen sahan toiminta loppui seuraavana vuonna.
65

 

 

2.2. Kädenvääntöä purkamisesta ja säilyttämisestä 

Martinniemen sahalla oli keskeinen asema paikkakunnan historiassa. Saha oli toiminnassa 84 vuotta 

ja niiden vuosien aikana siitä muodostui paikkakunnan sydän. Paikalliset kuvailivat sahayhtiön ja 
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martinniemeläisten välillä olevan symbioosi, joka katkesi vuonna 1988, kun vanha saha suljettiin. 

Sahan sulkeminen oli kova paikka paikallisille ja heidän teolliselle yhteisölleen.
66

 

Vielä vuonna 2003 haaveiltiin sahan alueelle teollisuuskeskusta sahaustoiminnalla. Timber Oy:llä 

oli tuolloin omistuksessaan muutamia vanhan saha-alueen rakennuksista, joihin se oli siirtänyt 

koneita ja laitteita ja harjoitti sahausta 42 työntekijän voimin. Tuolloin myös UPM-Kymmenellä oli 

suunnitelmissa siivota ja uudistaa omistamaansa Laitakarin aluetta. Tarkoituksena oli saada vanhan 

sahan alueesta jälleen uusi teollisuuden keskus Martinniemeen.
67

 

UPM-Kymmene, saha-alueen nykyinen omistaja, haki vuonna 2003 lupaa Martinniemen vanhan 

sahan rakennusten purkamiselle. Purkulupa oli kohdistettu voimalaitokselle, lämpökeskukselle, 

savupiipulle, höyläämölle ja muutamalle muulle rakennukselle. Perusteena purkamiselle oli 

rakennusten huono kunto ja käyttöarvon puuttuminen. Rapistuvilla rakennuksilla ei ollut 

käyttöarvoa yhtiölle ja niiden antama kuva oli huonoa mainosta. Purkupäätöksen takana oli myös 

ajatus alueen siistimisestä. Asemakaavassa Martinniemen vanhan sahan alue oli teollisuusaluetta. 

Yhtiöllä oli ajatuksena tehdä alueesta taas houkutteleva yrittäjille ja antaa heille ohjat suunnitella 

alueesta mieleinen.
68

  Uusi teollisuus-/yritys-alue oli kuitenkin enemmän haaveena kuin toteutuksen 

alla. Näyttää, että uutta teollisuuskeskusta on käytetty apuna sujuvoittamaan purkupäätöstä.
69

 

Purkuluvan hakemisen alkuaikoina yhtiö oli vielä valmis neuvottelemaan suojeltavista 

rakennuksista.
70

 

Purkusuunnitelmat saivat myös paikallisten huomion kiinnittymään sahaan. Ajatus rakennusten 

purkamisesta sai paikalliset työskentelemään suojelun puolesta. Suojeluprojektin etunenässä olivat 

Haukipudas-seura ja Martinniemen kyläyhdistys.
71

 Molemmat kyläyhdistykset pyrkivät 

säilyttämään ja kehittämään paikallista identiteettiä ja kulttuuria. Historia oli molemmille 

yhdistyksille tärkeä osatekijä.
72

 Muutama yksilö nousi suojeluprojektin etualalle. 

Martinniemeläinen kirjailija Joni Skiftesvik
73

 ja historioitsija Pentti Utriainen
74

 antoivat paljon 

haastatteluja lehdille ja olivat aktiivisesti ajamassa piipun suojelua. Molemmat ovat aikanaan 

työskennelleet sahalla, joten heillä oli henkilökohtainen historia rakennuksiin ja alueeseen.
75
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Lehtihaastatteluissa tulevat esiin lähinnä aktiivisesti suojelua ajaneiden ihmisten mielipiteet ja 

ajatukset. Martinniemessä asuu 2 833 ihmistä
76

, joista vain pieni osa on lopulta ollut aktiivisena 

ajamassa suojelua.  

Piipun säilyttämiseksi Haukiputaalla järjestettiin kokous keväällä 2004, jossa pohdittiin 

uusiokäyttöä piipulle. Paikallisille sahan piipulla oli erityinen merkitys. Muiden rakennusten 

suojelua ja säilyttämistä ei koettu yhtä oleelliseksi kuin piipun. Piipun suojelua perusteltiin monin 

erilaisin keinoin. Piippua harkittiin esimerkiksi maamerkiksi tai muuttamiseksi majakaksi. 

Säilyttämisen argumentteina käytettiin myös rakennuksen vähäisiä kuluja. Voima-aseman 

rakennukseen ehdotettiin teollisuusmuseota, jonne kerättäisiin esille esineistöä yhtiön tehtaista 

eripuolelta maata. Martinniemen sahan esineistö ei säilynyt sen lopettamisen myötä. Myös 

hiomorakennuksen säilyttämisen suhteen paikallisilla oli haaveita. Rakennukselle mietittiin pientä 

kunnostustyötä ja sen myötä tilaa mahdollisille yrittäjille. Hiomorakennuksesta kaavailtiin 

esimerkiksi tilaa veneveistämölle.
77

 Kaikki ehdotukset ja ideat tulivat paikallisilta, mutta ideoiden 

toteuttaminen siirrettiin lähinnä UPM-Kymmenen toteuttamisen ja maksamisen varaan. Toisaalta 

yhtiö oli lähinnä kiinnostunut purkamaan ja siivoamaan alueen eikä kunnostamaan ja suojelemaan 

sitä.
78

 

Museovirasto oli säilyttämisen kannalla koskien hiomorakennusta ja voima-aseman piippua. Piipun 

säilyttämistä perusteltiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaana kohteena sekä hyödyllisenä maa- ja 

merimerkkinä. UPM-Kymmene olisi ollut valmis neuvottelemaan suojelukohteista, mutta ei 

halunnut lähteä rahoittamaan kunnostusta tai kunnossapitoa rakennuksille.
79

 

Laitakarissa entisen sahan alueella oli vielä sahan aikaisia myrkkyjäämiä, jotka UPM-Kymmenellä 

oli tarkoitus siivota, viedä kaatopaikalle ja kapseloida sekä siinä samalla purkaa rapistuneita 

rakennuksia. Vuonna 2005 oli meneillään Martinniemen osayleiskaavan uudistus. Toiveissa oli 

luoda omaleimainen asuin- ja työpaikka-alue Martinniemeen, jossa huomioitaisiin myös 

historiallinen perinne sekä luonnonarvot. Varsinainen sahan alue koostuisi teollisuustonteista ja sen 

ympärillä olisi satoja hehtaareja maata asuinrakentamiseen. Näiden suunnitelmien valossa 

Martinniemestä kaavailtiin muutaman vuoden päästä viehättävää ja monipuolista yritys- ja 

teollisuusaluetta.
80

 Vuonna 2005 tehtiin päätös purkaa kaikki muut vanhan sahan rakennukset 
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lukuun ottamatta piippua ja vanhaa voimalaitosta. Haukiputaan kunta vaati kulttuurihistoriallisesti 

tärkeiden rakennusten säilyttämistä.
81

 

Hiomohallin
82

 katon palo aloitti viimein purkamisprojektin sahan alueella. Palo tapahtui 21.2.2011. 

Tehdas sijaitsi suojelukohteeksi halutun piipun vieressä.
83

 Tulipalon vuoksi piipun ja 

voimalaitoksen yhteyteen kuulunut hiomohalli purettiin.
84

 Laajamittaiset purkutyöt käynnistyivät 

vuoden 2011 syksyllä. Teollisuus-, asuin- ja huoltorakennuksista moni sai purkuluvan. Rakennukset 

joutuivat purettavaksi huonon kunnon ja ympäristölle aiheutuvan vaaran vuoksi. Muutamien 

rakennusten purkuluvista valitettiin, mikä hidasti hieman purkujen aloittamista.
85

 

Laitakariin jäi pystyyn sahan voimalaitos ja piippu, joiden puolesta paikalliset jatkoivat taistelua. 

 

Kuva 1. Tie voimalaitoksen ja piipun edestä on suljettu, kun uusi keskustelu purkamisesta heräsi vuonna 2017. Kuva: 

Laura Ohenoja. 4.10.2017. 

Syksyllä 2017 heräsi uudestaan keskustelu piipun ja voimalaitoksen purkamisesta. UPM halusi 

purkaa voimalaitoksen ja piipun niistä aiheuttavien turvallisuusriskien vuoksi. (kuva 1) Alue ja 
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rakennukset kokivat monenlaista ilkivaltaa ja erilaisia vaaratilanteita sattui. Tuhopolttoa yritettiin, 

piippua käytettiin kiipeilyyn ja voimalaitoksessa liikuttiin luvatta.
86

 

 

2.3. Suojelukysymys 

Rakennusta harkitaan suojelun piiriin yleensä, jos se on valtakunnallisesti merkittävä tai sisätilat, 

laitteet tai jotkin tietyt piirteet ovat erityisen arvokkaita. Suojelusta päättää ELY-keskus
87

 saatuaan 

ensin mielipiteen Museovirastosta. Lopullisen päätöksen suojelusta vahvistaa ympäristöministeriö. 

Suojelupäätöksessä määritellään osat ja ominaisuudet, joihin suojelu kohdistuu. Suojelupäätös voi 

kohdistua esimerkiksi julkisivuun, kiinteään sisustukseen tai ympäristöön. Käytännössä rakennus 

ja/tai sen ympäristö on säilytettävä kunnossa, jonka suojelu edellyttää. Korjaukset ja muutokset 

tulee tehdä vaarantamatta rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa.
88

 Rakennussuojelulain 

tarkoituksena on edistää kulttuuriympäristön säilymistä. Tavoitteena rakennusperinnön suojelussa 

on turvata kulttuuriympäristön alueellinen ja ajallinen monimuotoisuus, vaalia alueen erityispiirteitä 

ja luonnetta sekä edistää hoitoa ja käyttöä kulttuurisesta näkökulmasta.
89

 

Paikallisille sahan piippu merkitsi muistomerkkiä sahasta, heille piippu edustaa myös 

pohjoissuomalaista sahakulttuuria.
90

 Piipulla on kyläläisille kulttuuri- ja paikallishistoriallinen 

merkki, merellä ja maalla liikkujille se on toiminut pitkään maamerkkinä. Piipusta haluttiin 

muistomerkki menneille sukupolville, jotka sahalla työskentelivät.
91

 Säilyttämistä perusteltiin myös 

sillä, että maamerkit merenrannikolta ovat vähentyneet nopeasti. Vertailun kohteeksi nousivat Iin 

Rantakestilän höyrysahan piippu ja Tyrnävän meijerin vanha piippu, jotka olivat harvoja säilyneitä 

kohteita.
92

  

Uutiset ja artikkelit Martinniemen sahasta ovat keskittyneet suojelun ajamiseen. Haasteluissa ovat 

olleet lähinnä vain aktiiviset suojelun ajajat sekä suojelua tukevat yhdistykset/ niiden jäsenet. 

Yhtään haastatteluita tai mainintoja lehdissä ei ole paikallisista, jotka ovat olleet purkamisen 

puolella. Vastakkain on aseteltu UPM-Kymmene ja suojelua tukevat tahot, vaikka on hyvin 

todennäköistä, etteivät kaikki martinniemeläiset ole olleet ajamassa suojelua. Kielteisiä mielipiteitä 

ja ”en välitä/ihan sama” mielipiteitä on varmasti myös esiintynyt. 
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Monien suojelua kannattavien mielestä Martiniemen sahan piippu oli hyvässä kunnossa eikä siihen 

paljoa rahaa kuluisi, kun taas toisten mielestä piipun kunnossapito, vaipoituksen ja ilmakierron 

rakentaminen tulisi kalliiksi.
93

 Haukiputaan kunta teki selvityksen 1.11.2007 savupiippuun 

liittyvistä kustannuksista. Selvityksen mukaan piipun kunnostamiskustannukset nousisivat noin 

120 000 euroon ja sen lisäksi huollosta jatkossa koituisi muutaman tuhannen euron 

vuosikustannukset. Myös ELY-keskukselta tehtiin maastokäynti keväällä 2012, jonka tuloksena oli, 

ettei piipun kunnossapidosta koituisi kohtuuttomia kustannuksia ja että alueen tulevassa käytössä 

voidaan piippu ottaa huomioon.
94

 

Haukiputaan kunta sai toistaiseksi säilytettyä rakennukset vuoden 2003 purku-uhan alta rakennusten 

kulttuurihistorialla.
95

 Martinniemen tehtaan piippu ja voimalaitos pääsivät Museoviraston RKY-

listalle, mutta eivät saaneet varsinaista suojelumerkintää.
96

 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päätti 

keväällä 2013 suojella vanhan sahan piipun.
97

 UPM-Kymmene teki ELY-keskuksen tekemästä 

suojelupäätöksestä valituksen.
98

 Vaikka ELY-keskus teki suojelua koskevan päätöksen 

rakennusperintölain 8§:n edellytyksien mukaan, lopullinen päätös on lain mukaan 

Ympäristöministeriöllä. Ympäristöministeriö perusti harkintansa jättää Martinniemen sahan 

rakennukset suojelematta kokonaisharkintaan. Arviossa otettiin huomioon kohteesta saatujen 

selvitysten arvo, rakennusten ja kohteen sijainti osana valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 

kulttuuriperintöä, kohteen valtakunnallinen merkittävyys, kunto ja suojelun vaikutukset 

omistajaan.
99

 Vuoden 2005 purkusuunnitelma ja siitä tehdyt valitukset saatiin vuonna 2016 

käsiteltyä. Ympäristöministeriö ei vahvistanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekemää 

suojelupäätöstä. Haukipudas-seura ja Martinniemen kyläyhdistys tekivät valituksen korkeimmalle 

hallinto oikeudelle vaatien ympäristöministeriön päätöksen kumoamista.  

ELY-keskuksen mukaan Martinniemen sahan voimalaitoksen piipun erityisenä ympäristöarvona on 

sen havaittavuus maamerkkinä. Piippu ja sen näkyvyys kertovat paikallisesta teollisuudenalasta 

sekä työstä, joka on yhdistänyt paikallisia. Maisemallisesti savupiipun hyvä näkyvyys antaa sille 

tavallista enemmän merkitystä. (kuva 2) Vaikka savupiippu sijaitseekin Laitakarin saarella, sen 

näkyvyys liittää sen mantereella sijaitseviin kohteisiin visuaalisesti välimatkasta huolimatta. 

Suojelua perusteltiin piipun hyvällä kunnolla. Paikallisten mukaan piippu ei ole juurikaan 
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rapautunut, eikä se tuota vaaraa ympäristölle. Piipun hoidoksi ja kunnossapitämiseksi riittäisi 

sulkeminen. Saha-alue muodostaa historiallisen, maisemallisen ja toiminnallisen kokonaisuuden, 

jonka tärkeimpänä elementtinä piippu toimi kyläläisille.  

”Ympäristöministeriön päätös olla vahvistamatta ELY-keskuksen päätöstä 

Martinniemen sahan voimalaitoksen savupiipun suojelemisesta on perustunut 

kokonaisharkintaan, jossa on otettu huomioon saadut selvitykset kohteen arvosta, 

kohteen sijainti oleellisena osana valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 

kulttuuriympäristöä (RKY 2009), sen valtakunnallinen merkittävyys, kohteen kunto ja 

suojelun vaikutukset sen omistajan kannalta.”
100

 

KHO katsoi ympäristöministeriön päätöksen olevan laillinen, virheetön ja tosiseikkoihin perustuva, 

minkä perusteella Haukipudas-seuran valitus hylättiin.
101

  

 

Kuva 2. Laitakariin johtavan tien varrella voi nähdä piipun puiden lomasta. Kuva: Laura Ohenoja. 4.10.2017 

Voimalaitos ei saanut yhdeltäkään viralliselta taholta päätöstä suojelun puolesta. Museovirasto 

korosti suojelua kokonaisuutena, muttei ottanut kantaa, miten kohteen suojelu tulisi rajata. KHO:lle 

Museoviraston tekemän lausunnon mukaan voimalaitoksen kulttuurihistoriallisen merkittävyyden 

perusta on rakennuksen alkuperäisyys.
102

 Museonviraston mukaan voimalaitos koostui sisältä 
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useista eri kerroksista ja siellä oli erilaisia laitteita toiminnan ajalta. Rakennuksen kunnostaminen ja 

uuden käyttötarkoituksen luominen olisi ollut haastava tehtävä ja se olisi vaatinut huomattavia 

summia. Rakennuksen huono kunto sekä sen syrjäinen sijainti toimivat kielteisinä elementteinä 

suojelulle ja säilyttämiselle. ELY-keskuksen päätöksen mukaan voimalaitos suojelulle ei ollut 

riittäviä perusteita.
103

 

KHO:n mukaan Laitakarista purettujen rakennusten poissaolo vaikutti myös voimalaitoksen ja 

savupiipun arvoon. Sahan rakennukset yhdessä loivat valtakunnallisesti arvokkaan kokonaisuuden, 

jonka osia piippu ja voimalaitos olivat. Piipusta oli muodostunut irrallinen ja vailla käyttötarkoitusta 

oleva rakenne, mikä ei tukenut suojelupäätöstä, vaikka piippu olikin näkyvin osa kyseistä 

rakennettua ympäristöä. Ympäristöministeriö punnitsi piipun suojelua tukevia seikkoja, mutta tuli 

tulokseen, että suojelu olisi riittämätön kokonaistavoitteiden näkökulmasta ja varoja vaativien 

kunnostustöiden osalta kohtuutonta omistajalle.
104

 

KHO:n hylättyä valitukset sahan piipun suojelusta Martinniemen kyläyhdistys jätti kirjallisen 

huomautuksen voimalaitoksen ja piipun säilyttämisestä Oulun kaupungin rakennusvalvonnalle. 

Kyläyhdistys esitti vähintään piipun suojelua ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti.
105

 Oulun 

kaupungin rakennuslautakunta myönsi piipulle ja voimalaitokselle purkuluvan 3.8.2017.
106

 

Voimalaitoksen ja piipun purkulupa ei ollut yllätys martinniemeläisille. Pitkän ja vaikean taistelun 

tulokset olivat olleet jo näkyvillä.
107

 Rakennusten purkaminen aloitettiin lokakuussa 2017. 

Tarkoituksena oli saada purettua kaikki rakennukset ja siistittyä alue 29.12.2017 mennessä.
108 

Piipun purkaminen aloitettiin 22.11.2017.
109

 Vierailin sahalla 29.5.2018, kaikki rakennukset oli 

purettu ja paikalla oli tiilivuoret jäljellä voimalaitoksesta ja savupiipusta (kuva 3). 
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Kuva 3. Martinniemen sahan piippu ja voimalaitos purettiin vuoden 2017 lopulla. Kuva: Laura Ohenoja. 29.5.2018. 

3. Paikallisen yhteisön suhteet sahaan 

3.1. Identiteetti 

Martinniemen saha oli tärkeä elementti Martinniemen kylän syntymisessä ja kehityksessä.
110

 

Sahalla on ollut osansa paikkakuntalaisten identiteetin muodostumisessa. Sahalla työskentelevien ja 

siellä asuneiden juuret ovat sahan yhteisössä ja niinpä sahalla ja sen muistoilla on tärkeä osuus 

näiden ihmisten elämässä. 

Martinniemen sahan merkitys 2000-luvun alussa korostui kyläläisten mielissä. Ajatus purkamisesta 

ja rakennusten katoamisesta sai paikalliset haluamaan rakennusten säilyttämistä ja suojelua. Sahan 

piipusta muodostui kohde, jonka kautta pyrittiin ylläpitämään yhteyttä menneisyyteen. 

Kulttuuriperintöprosessin ja suojelun ajamisen aikana paikallinen historia nousi pinnalle ja 

käsittelyyn. Alettiin pohtia sahan merkitystä Martinniemen kylälle ja sen asukkaille 

menneisyydessä ja etenkin nykypäivänä.  

Materiaalinen kulttuuriperintö tarjoaa konseptin identiteetistä. Muistot, tunteet, tieto ja kokemukset, 

joita materiaalisiin kohteisiin liitetään, tekevät kohteesta kulttuuriperintöä. Materiaalisen perinnön 

kautta vaalitaan johonkin kuulumisen ja jatkuvuuden tunnetta.
111

 Martinniemen sahan työläiset 

muodostivat oman yhteisönsä. Työläisten ja heidän perheidensä ollessa tiiviissä kontaktissa 
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toisiinsa, heille muodostui yhteinen historiallinen kohtalo. Saha yhdisti työn kautta ihmisiä, mutta 

myös monin erilaisin keinoin kuten asuntojen, harrastustoiminnan ja yhtiön aktiviteettien kautta. 

Yhteenkuuluvuuden tunnetta lisättiin erilaisten järjestäytymisien ja tapaamisten avulla.  

Sahan työläiset asuivat tavallisesti sahanalueella perheensä kanssa. He rakensivat itselleen mökit 

sahalta saadulla puutavaralla
112

 tai muuttivat työläisasuntoihin
113

. Työntekijästä sai varmemman 

työläisen, jos sitoi myös perheen alueelle tarjoten hyvän mahdollisuuden elämälle ja perheen 

kasvattamiselle. Työläisillä muodostuikin vahva suhde yhtiön asuntoon, heille se merkitsi kotia ja 

turvaa. Häätäminen asunnosta lakkojen aikana ja asunnon menettäminen vieraille ihmisille, 

tavallisesti ulkopaikkakuntalaisille, oli kova paikka.
114

 Paikkaidentiteetti sitoutui sahalle, jonka 

alueella työläisen perhekin asui. Siellä, missä perhe ja varallisuus ovat, sinne myös luodaan 

ajatusmaailma ja tunneside kodista.
115

 Paikoille muodostetaan ja annetaan merkityksiä päivittäin. 

Paikkaan liitetyt merkitykset luovat paikkaidentiteettiä. Keskeisiä elementtejä paikkaan 

kuulumiseen tunteessa ovat koti ja kotiseutu. Paikkaidentiteetti muodostuu kokemuksista ja se 

sitoutuu ympäristöihin ja paikkoihin, joita pidetään tärkeinä. Yhteisölliset tekijät ovat myös 

keskeisessä roolissa paikkaidentiteetin kehittymisessä.
116

 

Tehdas vaikutti työläisten lisäksi myös kylään ja sen rakentumiseen. Uusia palveluja alkoi tulla 

alueelle etenkin 1920- ja 1930-luvuilla. Kylälle avattiin kauppoja, kahviloita, leipomoita, 

elokuvateatteri, kioskeja, partureita, suutareita, kaksi terveystaloa ja apteekkeja. Myöhemmin 

Martinniemeen tulivat myös oma poliisikonttori ja tulliasema. Myös sahan yhtiön toimesta 

rakennettiin erilaisia palvelukohteita kylälle kuten esimerkiksi sauna työläisille, terveysasema, 

rukoushuone ja Kerhola,
117

 jonka Raahe oy kunnosti seurataloksi vanhasta lastaajien kämpästä. 

Kerhola oli seurojen talo, sinne majoittui alkuaikana paikallinen painiseura, mutta siellä oli 

toimintaa myös Lotta-Svärd järjestöllä, sekä ajoittain musiikkitapahtumia. Kerholassa järjestettiin 

yhtiön toimesta joulujuhlia, hiihtokilpailuja sekä muita juhlia, siellä oli 50-luvulla myös lukusali ja 

kirjasto. Muita harrastusmahdollisuuksia oli pöytätennis, shakki, postimerkkikerho, painikilpailut, 

elokuvakerho, tanssit, näytelmäkerho ja bingo.
118

 

Sahan lisäksi toinen merkittävä identiteetin rakentaja Martinniemessä oli meri. Martinniemen 

yhteisössä meri oli yksi keskeisiä elementtejä. Sahalle meri oli kuljetusreitti, jonka vuoksi saha 
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rakennettiin lähelle merta (kuva 4).
119

 Meri yhdisti Martinniemen sahan muuhun maailmaan. 

Merellä työskenteli saha- ja telakkatyöntekijät sekä laivanlastaajat. Käytännössä saha, satama ja 

meri toivat elannon paikkakunnalle. 

 

Kuva 4. Martinniemen saha oli riippuvainen meren läheisyydestä. Laura Ohenoja. 4.10.2017. 

Martinniemi oli kirjailija Skiftesvikin mukaan hänen lapsuudessaan ja nuoruudessaan värikäs ja 

vilkas kylä, jonka raitilla kuuli monia eri kieliä ja jonne maailman tuulet puhalsivat usein ennemmin 

kuin muualle. Laivat toivat uusia virtauksia ja uutta tietoa, erilaisia tapoja, muoteja ja 

käyttäytymismalleja. Martinniemeläisten kansainväliset yhteydet näkyivät heidän käytöksessään. 

Haukiputaan muiden kylien asukkaita kohtaan oltiin hieman ylimielisiä.
120

 Sataman ja Rauma-

Repolan työtekijöiden välillä ei ollut syvää juopaa, vaikka välillä repolaisia kutsuttiinkin ”yhtiön 

miehiksi”. Yhtiössä pysyttiin tavallisesti sukupolvesta toiseen pienestä palkasta ja huonosta 

kohtelusta huolimatta. Kylällä vallitsi yhteisön hyväksymät valtasuhteet, joita kunnioitettiin ja 

joiden mukaan elettiin.
121

 

Tila on tiettyjen sosiaalisten suhteiden tuotos, mutta samalla se myös tuottaa, muokkaa ja auttaa 

osaltaan ylläpitämään tietynlaisia sosiaalisia suhteita.
122

 Sahan alue on hyvin voimakkaasti 

leimautunut teollisuus, työpaikka ja saha-alueeksi, paikkakuntalaisille se on edelleen paikka, jossa 
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sijaitsi saha, joka muokkasi Martinniemen elinvoimaiseksi ja kansainväliseksi kyläksi. Sahan 

toiminnan loppumisen myötä sahan yhteisöt alkoivat hajoamaan. Ihmisiä ei enää sitonut sama 

työpaikka, entiset työntekijät muuttivat uusille alueille, kun sahan asuntoloita suljettiin ja purettiin. 

Martinniemi muuttui vilkkaasta kylästä uinuvaksi haukiputaalaislähiöksi. Paikkoja on hävinnyt, 

eikä uusia ole tullut tilalle. Kylän merellinen identiteetti ja omaleimaisuus eivät ole kokonaan 

kadonneet. Vielä löytyy kollektiivinen menneen ja nykyhetken risteymä muistoista sekä 

kokemuksista sisältönsä saava muistinvarainen alue. Rauma-Repolan lopettaessa jäi yhteisön 

jättämä aukko, joka ei ole täyttynyt. Kylän henki on muuttunut. Myös Martinniemen sijainti on 

muuttunut.
123

 Nykyään Haukiputaasta on muodostunut palvelusyhteiskunta. Ihmiset työskentelevät 

pääasiassa palvelualoilla.
124

 

Vielä nykyään sahan piippu ja voimalaitos ylläpitävät ja luovat uusia identiteettejä. Yhtenä 

yhteisönä voi nähdä ihmiset, jotka ovat sahalla aikoinaan työskennelleet, he muistavat sahan 

työpaikkana ja paikkakuntaa hallitsevana keskuksena. Toinen yhteisö on niin sanottu uusi 

sukupolvi, eli ne joiden vanhemmat tai sukulaiset ovat sahalla työskennelleet, he ovat saaneet 

kuulla sahasta, mutta eivät ole itse kokeneet aikaa, jolloin saha on ollut kylän elättäjänä. Kolmas 

yhteisö ovat uudet tulokkaat paikkakunnalle ja yhtenä yhteisönä ovat ne, joilla ei varsinaisesti ole 

tunnesidettä paikkaan, mutta saha ja sen alue ovat heillä käytössä. Esimerkiksi urbaanit 

löytöretkeilijät, graffititaiteilijat, video- ja valokuvaajat käyttivät Martinniemen sahan rakennuksia 

harrastuksissaan. Rakennus/rakennukset eivät merkinneet näille harrastajille työpaikkaa, kylän 

elättää tai yhteisön sydäntä. He loivat hylätyille rakennuksille aivan uudenlaisen merkityksen omien 

kokemusten kautta. Eri yhteisöt tulkitsevat tiloja eri tavoin. Toiset haluavat yhdenmukaistaa tilan ja 

tavoitteena on ohjata muut yhteisöt hyväksymään oma merkitysjärjestelmänsä.
125

 Sahalla aikanaan 

työskennelleet ja uusi sukupolvi antavat erilaisia merkityksiä sahan piipulle ja sen maisemalle. 

Kulttuuriperintöprosessiksi kutsutaan tapahtumasarjaa, jonka kautta valitaan ja luodaan ja valitaan 

menneisyyden jälkiä, joiden katsotaan olevan säilyttämisen arvoisia.
126

 Paikka tarjoaa ankkurin 

ihmisten kokemuksille, se on materiaalinen ilmentymä tunteista, mielikuvista ja ajatuksista. 

Menneisyyden merkitykset ja muistot kietoutuvat paikkaan. Sahan luoma identiteetti on sahan 

sulkemisen ja sahan purkamisen jälkeen keskittynyt piippuun. Piippu on hallitseva elementti 

Martinniemen alueella niin maalla kuin merellä, torni, joka hallitsee maisemaa. Piippu kantaa sahan 

                                                           
123

 Koho 2008, 175–176 
124

 Hiltunen & Lappalainen 1991, 40–42 
125

 Syrjänmaa 2002, 326 
126

 Sivula 2013, 163 



27 
 

ajoilta jääneitä identiteetin palasia itsessään. Meri, yhteisöllisyys, kukoistava kylä ovat piippuun 

liitetyt identiteetin ytimet, jotka haluttaisiin säilyttää. 

 

3.2. Muistaminen 

Maisema muuttui paljon sahan sulkemisen jälkeen. Konkreettisen maiseman lisäksi myös ääni- ja 

hajumaisemat katosivat ja muuttuivat. Sahaan liitettiin voimakkaita tunteita ja entisillä 

työntekijöillä ja työntekijöiden perheillä oli paljon muistoja sahasta, jotka he haluaisivat säilyttää. 

Paikallisilla oli vahvat mielipiteet sahasta ja sen asemasta kulttuuriperintönä. Rakennukset koettiin 

yhteisön kulttuurisena omaisuutena. Muistoilla ja muistamisella on keskeinen rooli 

kulttuuriperinnössä ja halussa säilyttää jotakin. Muisti ei ole pelkästään keino säilyttää ja muistaa 

menneisyyttä vaan se on myös tapa muokata nykypäivän identiteettiä.
127

 

Kulttuuriperintöä luodaan aktiivisesti nykypäivässä vastineeksi kulttuurisille, sosiaalisille ja 

ekonomisille tarpeille sekä toiveille. Kulttuuriperintö voi olla keino ylläpitää ja luoda uudelleen 

vanhoja ihmissuhteita, jotka ovat aikaisemmin olleet osa yhteisöllistä identiteettiä.
128

 Joissakin 

tapauksissa ihmiset liittävät kulttuuriperinnön niin voimakkaasti materiaan ja rakennettuun 

maisemaan, että, kun keskeisenä kulttuuriperintökohteena pidetty rakennus puretaan he katsovat, 

että menettävät kaiken rakennuksiin liittyvän perinnön niiden kadotessa maisemasta.
129

 

Utriainen kirjoittaa, kuinka Martinniemen kylän tasapaino järkkyi, kun saha päätettiin sulkea. Sahan 

sulkemisen myötä koko kylä koki muutoksen. Junaliikenne lopetettiin, laivojen saapuminen loppui, 

työn perässä moni muutti Ruotsiin, osa ohjattiin uusille aloille töihin.
130

 Kansainvälisestä elävästä 

kylästä tuli syrjäinen, jonne harvemmin ulkopaikkakuntalaisia eksyy. Sahan loppuminen rikkoi 

kaiken tutun ja turvallisen työntekijöiden parissa. Sukupolvia kestänyt työpaikka lähti alta, 

jouduttiin muuttamaan pois vanhalta asuinalueelta ja etsimään uudet kodit, kun yhtiö purki monet 

asuntolat.  

Sahan lopettaminen osui eduskuntavaalien aloitusaikaan, mikä osaltaan vaikutti, että saha sai 

aikanaan suurta mediahuomiota. Sulkemisen myötä työpaikkansa menetti noin 260 työntekijää.
131

 

Entiset työntekijät saivat apua uusien työpaikkojen hankinnassa ja kohtuullisen nopeasti onnistuttiin 
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hankkimaan uudet työt menetettyjen tilalle.
132

 Martinniemen sahaan ja sen lopettamiseen 

kohdistunut mediakuuluisuus vei huomion ja mielenkiintoa pari vuotta myöhemmin suljetulta 

Pateniemen sahalta. Martinniemen sahan eteen tehtiin kovasti töitä yrittäen elvyttää sahaa ja saada 

uutta toimintaa. Uusi toiminta ei kuitenkaan lähtenyt kannattamaan.
133

 

Fyysiset objektit tai paikat sitovat itseensä muistia, mielen ja materian välillä on dialogi, joka 

muokkaa käsityksiä molempiin suuntiin. Materia ja rappeutuminen kertovat myös omaa tarinaansa 

menneisyydestä, jonka kautta muistetaan esimerkiksi käyttötarkoituksia, rakennustaitoa, työkaluja, 

joita siihen aikaan on käytetty. Raunioituminen voi aiheuttaa myös negatiivista muistamista 

menetykseen ja tuhoon liittyen ja useimmiten raunioituminen liitetäänkin negatiivisiin muistoihin. 

Muistamista emme voi pääasiassa kontrolloida. Muistaminen liittyy läheisesti kohtaamisiin ja 

sidoksiin materiaalisen kulttuurin, esineiden ja paikkojen kanssa.
134

 

Martinniemen sahan kohdalla muistaminen oli lähinnä positiivisesti sävyttynyttä kyläläisten 

kohdalla. Sahaa muistettiin työpaikkojen luojana, ihmisiä ja aktiviteettejä alueelle vetävänä 

paikkana. Vanhemman sukupolven edustajat muistelevat mielellään aikaa, jolloin työskentelivät 

sahalla nuoruudessaan ansaitakseen itselleen rahaa, muun muassa koulutukseen.
135

 Sahalla 

työskennelleiden ja siellä asuneiden juuret ovat sahan yhteisössä ja niinpä sahalla ja sen muistoilla 

on tärkeä osuus näiden ihmisten elämässä. 

Piippu halutaan pääasiallisesti säilyttää siihen liittyvien tunteiden johdosta. Piippuun liitetään 

tunteet, jotka aikoinaan olivat osa sahan tunteiden tilaa. Tunteet, jotka saivat yhteisön 

muodostumaan sahalle, tunteet, jotka loivat merkityksiä tilaan ja paikkaan. Nykyään tämä kaikki 

kiteytetään sahan piippuun ja tämä vaikuttaa olevankin pääsyy piipun säilyttämisen puolesta. 

Rakennetulla kulttuuriperinnöllä on keskeinen osa ympäristössämme. Sillä on osansa paikkojen 

identiteetissä ja vetovoimaisuudessa. Kulttuuriperintöä on monissa tapauksissa sidottu kohteisiin, 

mikä saa sen vaikuttamaan ja näyttäytymään materiaalisena ja pysyvänä.
136

 

Laitakarin saaren vieressä näköetäisyydellä piipusta sijaitsee Wanhan sahan päiväkoti. Se on 

perustettu 1904 rakennetun konttorirakennuksen osassa. Talon ympärillä on muita vanhoja 
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sahanaikaisia rakennuksia, jotka on otettu uudiskäyttöön. Päiväkodista tehtiin retkiä piipun juurelle 

katsomaan ja tutustumaan vanhaan sahan alueeseen.
137

 

Myös alueen koululaiset olivat tutustuneet voimalaitokseen omin päin. Koululaisille voimalaitos 

vaikutti olevan seikkailupaikka, jonne tullaan leikkimään koulupäivän jälkeen porukalla. Lapsille 

oli kehittyneet omat reitit, joita pitkin he juoksivat ympäri rakennusta. Pojat leikkivät piilosta, 

niinpä he olivat hyvin perillä rakennuksen paikoista. Koululaiset olivat nimenneet rakennuksen eri 

alueet itselleen. He juoksivat ympäriinsä ilman pelkoa ja kiipeilivät uhkarohkeasti erilaisiin 

paikkoihin.  

 

3.3. Piippu ja suojelu 

Sahan rauniot ja piippu olivat menneisyyden loiston muistuttajia Martinniemen kyläläisille. 

Aikanaan Martinniemen kylä oli yksi Suomen teollistuneimpia paikkakuntia ja Oulun seudun 

vauraimpia.  

Piipulla oli martinniemeläisille monia erilaisia merkityksiä. Piippu oli symboli kylälle.  

”Kyläläisille se merkitsee, että tämä on erilainen kuin muut kylät” 

–Martinniemen kyläyhdistyksen sihteeri Liisa Takalo 

”Olen pikkuhiljaa ruvennut ajattelemaan, että piippu on melkein inhimillinen olento - 

Se on melkein kuin Stasi. Se tarkkailee koko ajan, että mitäs kyläläiset tekevät ja mitä 

kylällä tapahtuu.” 

–kirjailija Joni Skiftesvik 

Piippu on vartioinut kylää noin yhdeksänkymmenen vuoden ajan ja ollut eräänlainen kaveri 

kyläläisille. Paikallisilla heräsi huoli siitä, että miten he tulevat pärjäämään, kun piippua ei enää 

ole.
138

 

Kulttuuriperintö ja vanhat perinteet voivat olla symbolinen keino pitää kiinni menneisyydestä. 

Perinteiden jatkamisen ja kulttuuriperinnön muodossa yritetään pitää yllä tunnetta jatkuvuudesta, 

joissakin tapauksissa kulttuuriperintö on kompensaatiota menetyksestä.
139

 Martinniemen tehtaan 

sulkeminen rikkoi sahan ympärille muodostuneen yhteisön. Paikkakunnan muuttuminen 

teollisuustuotantokeskuksesta palveluyhteiskunnaksi muutti paikallisten elämää hyvin paljon. Sahan 
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rakennusten purkaminen on herättänyt paikalliset pitämään kiinni menneisyydestään, 

elinvoimaisesta kyläyhteisöstä, jota piti pinnalla sahan toiminta. 

UPM-Kymmenen hakiessa purkulupaa sahan rakennuksille, paikkakunnalla nousi kova kohu. 

Paikalliset järjestöt kokoontuivat pian pohtimaan rakennuksille uusiokäyttöä ja ajamaan suojelua.  

Piipun valinta suojelukohteeksi oli tietoinen valinta. Muiden rakennusten korjaamisesta ja 

käyttökelpoisuudesta ei oltu varmoja, mutta piippu nousi symboliksi sahalle. Monille tuhansille 

martinniemeläisperheille heidän historiansa oli liitoksissa piippuun.
140

 Monet ihmiset, jotka ovat 

aikoinaan sahalla työskennelleet, liittivät piippuun tunteita ja muistikuvia. Skiftesvikin mukaan 

martinniemeläisten ja sahan välillä oli symbioosi, jonka katkeaminen oli traumaattista.  Saha oli 

aikanaan paikallisille ikuinen ja varma työpaikka.
141

  

Suojelun ajamisen aikana piippu nousi keskiöön. Muiden rakennusten suojelu koettiin plussana, 

mutta piippu oli se, joka haluttiin ehdottomasti saada suojelun piiriin. Piippua ehdotettiin majakaksi 

ja maamerkiksi paikkakunnalle.
142

 Muille rakennuksille yritettiin keksiä mahdollisia uusia 

käyttötarkoituksia, jotta niiden säilyttämistä voitaisiin perustella. Piipusta haluttiin vain 

muistomerkki, jonka tehtävä olisi hallita maisemaa ja muistuttaa sahan ja sen yhteisön 

olemassaolosta. Piipun suojelun ajateltiin olevan itsestään selvä. 

"Sehän on kaunis patsas, muistomerkki. Historioitsijana tiedän, että koko kylä on 

syntynyt ja kasvanut sahan ympärille. Kyllä maisema köyhtyy paljon, jos kaikki vanha 

puretaan pois”
143

     

– Haukipudas-seuran varapuheenjohtaja Martti Asunmaa 

Piipun purkaminen oli kova pala kylälaisille. Piipun purkamista pidettiin ikävänä joululahjana, 

mutta heräsi ajatus, että vaikka piippu katoaakin maisemasta, kylä säilyy silti. Sataman ruoppauksen 

yhteydessä pelastettiin purjelaivan ankkuri, joka lahjoitettiin kylälle. Siitä on alettu kehitellä uutta 

muistomerkkiä. Siitä on tehty toivon ankkuri, jonne kyläläisillä oli aikomuksena viedä kynttilöitä 

ennen joulua piipun purkamisen jälkeen.
144

 Kulttuuriperintö on yksi keino erottautua muista 

kulttuureita ja perinteistä. Kulttuuriperintö vertailun keinona on noussut yhä tärkeämpään asemaan.  

Kulttuuriperintö antaa lisäarvoa kohteille, aikaisemmin vähäiselle huomiolle jääneet esineet ja 

miljööt tulevat kiinnostaviksi kulttuuriperintöprosessin myötä. Vanhat ja tavalliset esineet ja 
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ympäristöt muuttuvat kiinnostaviksi ja huomionarvoisiksi. Kulttuuriperinnön tarjoama lisäarvo ei 

kohdistu pelkästään alkuperäiseen arvoon vaan kohteen arvo voi uudistua perinpohjaisesti.
145

 

Kolmen vertailukohteen kautta tarkastelen, millä keinoin Martinniemen sahaa olisi voitu ajaa 

suojelun kohteeksi. Mitkä tekijät vaikuttivat vertailukohteissa suojeluun ja säilyttämiseen? 

Ensimmäiseksi vertailukohteeksi olen valinnut Tyrnävän Meijerin Oulun eteläpuolella, Pohjois-

Pohjanmaalla. Tyrnävän meijeri on nykyään suojelukokonaisuus. Tyrnävän Meijeritie on 

valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jonka tuotantorakennukset on kunnostettu ja otettu 

uudiskäyttöön. Meijeri perustettiin vuonna 1905 ja se kasvoi Oulun läänin suurimmaksi ja yhdeksi 

Suomen johtavaksi meijeriksi. Meijerintien varteen keskittyy teollisuus tuotantotoiminnan 

rakennuksia. Monet rakennuksista on kunnostettu ja otettu uusiokäyttöön. Meijeritieltä löytyy 

mylly, meijeri, juustolat, asuinrakennus ja alueella sijainneesta sahasta jäljellä on enää höyläämö. 

Tyrnävän osuusmeijeri ulottui aikanaan koko kunnan alueelle.
 146

 Meijeritien rakennuksissa piippu 

ei ole noussut keskiöön, vaan se on sulautunut osaksi teollisuusrakennuksia. Tyrnävällä enemmän 

huomiota on saanut uudiskäyttöön otettu mylly, mutta piipullakin on ollut merkityksensä alueen 

kokonaisuuden kannalta. Mylly muutettiin kirjastoksi, osa juustolasta kunnostettiin lukion tiloiksi. 

Myllyn korjauksen yhteydessä tehtiin päätös kunnostaa myös piippu, joka oli rapistunut 

yläosasta.
147

  Meijerialue on suojeltu teollisuusympäristö, joka on perusilmeeltään alkuperäisen 

näköinen.
148

 

Meijeritien suojelupäätöksessä isossa osassa ovat olleet kokonaisuus ja sijainti. Tyrnävässä 

teollisuusrakennukset koettiin tärkeinä rakennuksina, jotka haluttiin suojella, kun piipun suojelu oli 

vain pieni osa kokonaisuutta. Myös Martinniemessä harkittiin voimalarakennuksen 

uudelleenkäyttöä, mutta se ei noussut keskiöön suojelun kannalta. Martinniemessä piippu oli 

etusijalla ja muiden rakennusten suojelu koettiin plussana. Sijainnin kannalta Tyrnävän Meijeritie 

on keskellä kuntakeskusta ja Martinniemessä saha sijaitsi syrjässä Laitakarin saarella. Sahan 

sulkemisen jälkeen toiminta Laitakarissa hiipui ja itse kylän sydän siirtyi muutaman kilometrin 

sisämaahan päin.  

Toisella valitulla vertailukohteella, Kestilän sahalla on, hyvin samantyyppinen historia kuin 

Martinniemen sahalla. Kestilän saha Iissä perustettiin vuonna 1859 ja saha aloitti virallisesti 

toimintansa vuonna 1860. Kestilän saha oli Suomen ensimmäinen höyrysaha. Sahasta muodostui 
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myös ensimmäinen Iin matkailukohde. Ihmisiä matkusti Helsinkiä ja Viipuria myöten 

ihmettelemään sahaa. Kestilän saha lukeutui vuosikiintiöltään suurimpiin sahoihin Suomessa. 

Sahalla oli merkittävä työllistävä vaikutus iiläisille. Sahan äänet ja rakennukset olivat maisemaa 

hallitseva tekijä. Saha ei kuitenkaan ollut erityisen menestyvä yritys. Saha koki useampia omistajan 

vaihdoksia ja myös konkurssin nälkävuosien aikaan. Höyrysahoja perustettiin lisää ja Pohjois-

Suomeenkin tuli useampia. Kilpailu kiihtyi ja koveni, Kestilän saha ei enää lopulta pysynyt mukana 

kilpailussa ja se lopetti toimintansa vuonna 1908.
149

 

Saharakennus purettiin vuonna 1935, piippu jäi muistoksi ensimmäisestä tulisahasta Suomessa.
150

  

Vuonna 1959 Suomen Sahateollisuus ry päätti kunnostaa sahan piipun ja kiinnitti siihen 

muistolaatan muistoksi sahan perustamisesta 100 vuotta sitten. Kun sahan perustamisesta tuli 

täyteen 150 vuotta oltiin huomioitu merkkejä piipun rapautumisesta. Ii-seura otti piipun 

kunnostuksen juhlavuoden teemaksi. Apua ja ohjeistusta pyydettiin Pohjois-Pohjanmaan 

maakuntamuseon asiantuntijoilta. Piipulla on merkitystä paikallisena ja alueellisena 

kulttuurihistoriallisena muistomerkkinä ja se on osa suomalaista metsäteollisuutta ja sen 

kehitystä.
151

 

Erona Martinniemen piipun ja Kestilän sahan piipun suojelussa oli Sahateollisuus ry:n tuki ja 

paikallisten oma aktiivisuus. Ensimmäisenä höyrysahana Kestilän sahan piippu sai Sahateollisuus 

ry:n mielenkiinnon, mutta suurempana vaikuttajana oli Ii-seura ry, joka keräsi rahaa ja kunnosti 

rapistuvan piipun 150-vuotisjuhlana. Kestilän sahan piippu ei ole ollut purku-uhan alaisena, vaan 

sen säilyttäminen on ollut tärkeää. Paikkakuntalaiset ovat itse seuranneet piipun kuntoa ja sen 

kunnostustyöt on maksettu lähinnä omasta pussista. Museovirasto ei ole suojellut Iin Kestilän 

sahaa, vaan säilyttämisestä ja suojelusta on huolehdittu itse paikkakunnalla.  

Kolmannen vertailukohteen, Kymintehtaan, suojelu on edennyt taas samalla lailla kuin 

Martinniemen sahan tapauksessa. Kymintehtaan alue on valtakunnallisesti merkittävänä rakennetun 

kulttuuriympäristö. Paikka on suojeltu alueena, mutta rakennuksia ei ole suojeltu yksittäin.
152

 UPM-

Kymmene haluaisi purkaa huonokuntoisen Kouvolan Kuusankoskella sijaitsevan Kymintehtaan 

piipun. Yhtiön katsoo piipun olevan turvallisuusriski. Myöskin muita vanhoja teollisuusrakennuksia 

olisi tarkoitus purkaa. Rakennuksissa liikkuu ihmisiä luvatta ja niistä varastetaan tavaraa.  UPM-

Kymmene haki purkulupaa Kymen Ruukin alueen voimalaitokselle, piipulle, toimisto-osalle ja 
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tuhkasiilolle. Kymintehtaan sahalla piipun suojelu nousi keskiöön, kun alueella alettiin suunnitella 

rakennusten purkamista. Paikalliset yrittivät saada piipun suojelun piiriin. Piipulla katsottiin olevan 

merkitys Kouvolan teollisuuden symbolina.
153

 Piippu on paikallisille osa maisemallista 

kokonaisuutta. Piippu hallitsee maisemaa ja siitä on muodostunut kiintopiste.
154

 Piippu ja muut 

rakennukset olivat huonokuntoisia ja alkoivat olla vaarallisia ympäristölle. Rakennuksissa kävi 

luvattomia kulkijoita ja niissä tehtiin ilkivaltaa. Nämä olivat pääasialliset perustelut purkamiselle.
155

 

Vuonna 2016 valmisteltiin asemakaavaa, johon yksittäisillekin rakennuksille laitettaisiin 

suojelumerkintä. Piippu ei kuitenkaan kuulunut suojeltuihin rakennuksiin. Paikalliset yrittivät ajaa 

piipun suojelua. Heille piippu on tärkeä rakennus, johon on sitoutunut muistoja lapsuudesta. Vaikka 

piipun purkamista vastustettiin, varauduttiin myös siihen, ettei se tulisi säilymään. Piipun tilalle 

suunniteltiin valopylvästä, muistuttamaan alueen historiasta.  

Rakennus- ja ympäristölautakunta hylkäsivät piipun ja sitä ympäröivien rakennusten purkuluvan. 

UPM-Kymmene haki rakennuksille purkulupaa perusteille, että rakennukset ovat pahoin 

vaurioituneita, eikä niille ole merkitty suojelua asemakaavassa. Alueen asemakaavalle ollaan 

suunnittelemassa uudistusta, mutta asia on vielä luonnosvaiheessa.
156

 

Sahan suojeluun herättiin vasta, kun puhe rakennusten purkamisesta alkoi. Aikaisemmin ei oltu 

ajettu suojelua rakennuksille tai alueelle. Jos rakennuksiin oltaisiin kiinnitetty huomiota ja oltaisiin 

pidetty paremmassa kunnossa suojelupäätöksen tulos olisi voinut olla toinen. Nyt suojelu kaatui 

yhtenä osana siihen, että rakennusten kunnostamisen tulisivat maksamaan liian paljon. Piipun 

olemassaoloa taidettiin pitää itsestään selvyytenä. Piipusta oli muodostunut kiinteä ja tärkeä osa 

maisemaa paikallisille. Tyrnävällä ja Iissä piiput säilyivät, koska niiden kuntoa seurattiin ja ne 

kunnostettiin ajoissa. Kymintehtaan piippu ja Martinniemen piippu olivat samassa asemassa 

taistelemassa purku-uhkaa vastaan. Martinniemessä taistelu hävittiin, mutta Kymintehtaan piipun 

kohtalo ei ole vielä varma, vaikka purku-uhalta vältyttiinkin, piippua ei ole suojeltu, eikä sitä ole 

vielä kunnostettu. On mahdollista, että Kymintehtaan piipun suojelusta joudutaan vielä 

taistelemaan. Martinniemessä kiistelyä käytiin yli 10 vuotta ja päätöksiä suojelun puolesta tuli ja 

myöhemmin ne kumottiin. 
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Kaikissa kohteissa käytettiin samankaltaisia argumentteja piipun säilyttämisen puolesta. Piippu oli 

paikallinen- ja alueellinen muistomerkki, sekä osa teollisuushistoriaa Suomessa.
157

 Vahvimmaksi 

argumentiksi nousi maisema. Piippu on maisemaa hallitseva rakennus, joka näkyy kauas, siitä oli 

muodostunut kiintopiste paikkakunnalle. Piippuun liittyi myös muistoja ja historiaa. Sen tehtävä 

katsottiin olevan muistojen säilyttäjä.
158

 Martinniemen sahan piipusta käytettiin samanlaisia 

perusteita suojelun puolesta.  

Tunne paikkaan kuulumisesta ei ole aina tietoinen, mutta se on osa jokapäiväistä elämää. Tunteen 

tullessa haastetuksi, tunneside paikkaan käy todennäköisesti selvemmin tiedostetuksi.
159

 Sahan 

tapauksessa sen lopettamisen ja myöhemmin sen purkamistöiden yhteydessä. Paikkaidentiteetti 

muodostuu paikoille annetuiden merkitysten kautta, joita tehdään jokapäiväisessä elämässä. Koti ja 

kotiseutu ovat keskeisiä elementtejä paikkaan kuulumisen tunteessa. Kokemukset muodostavat 

paikkaidentiteettiä, joka sitoutuu tärkeinä pidettyihin ympäristöihin ja paikkoihin. Yhteisöllisillä 

tekijöillä on myös suuri vaikutus paikkaidentiteetin kehittymisessä.
160

 Paikkaan kuulumisen tunne 

ei välttämättä ole tietoista, mutta se on osana ihmisen jokapäiväisessä elämässä. Kun tunneside 

paikkaan haastetaan, on todennäköistä, että se tulee selvemmin tiedostetuksi. Sahan tapauksessa sen 

lopettamisen ja myöhemmin sen purkamistöiden yhteydessä. 

 

Yhteenveto 

Sahan luomalla identiteetillä ja muistoilla oli tärkeä merkitys sahan rakennusten suojelun kannalta. 

Sahan luoma kulttuuriperintö tiivistyi lopulta piippuun, josta muodostui muistomerkki. Taistelu 

suojelusta aloitettiin liian myöhään, eikä suojeluun lopulta oltu valmis panostamaan niin kuin olisi 

ollut tarpeen. Martinniemen sahan suojelussa olivat vastakkain paikallinen kulttuuriperintökäsitys ja 

valtakunnallinen kulttuuriperintö. Paikallinen kulttuuriperintö kulminoitui lopulta sahan piippuun. 

Piipusta muodostui konkreettinen kulttuuriperinnön ylläpitäjä. Ihmiset kokivat tarpeelliseksi sitoa 

käsitteen johonkin materiaaliseen ilmentymään jopa piipun katoamisen jälkeenkin. 

Martinniemeläisille sahan kulttuuriperintö oli kuin elävä asia, joka tarvitsee konkreettisen 

ilmentymän ollakseen olemassa. 
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4. Raunioitunut voimalaitos ulkopuolisen silmin 

Urbaani löytöretkeily kiinnostaa itseäni harrastuksena. Martinniemen sahan voimalaitos on 

ensimmäinen kohde, jossa olen itse vieraillut, juuri tämän tutkimuksen yhteydessä. Vierailin sahalla 

kolme kertaa, mutta vain ensimmäisellä kerralla tutustuin voimalaitoksen sisätiloihin. Toisella 

kerralla tutustuin paremmin alueeseen ja rakennuksen näkyvyyteen. Kolmannella vierailulla kävin 

katsomassa miltä paikka näytti rakennusten purkamisen jälkeen. 

Paikallisille voimalaitos ja piippu olivat oman historiansa säilyttäjiä, paikkoja, johon muistot 

liitetään. Mutta ulkopaikkakuntalaisille rapistuneella voimalaitoksella oli erilaisia merkityksiä. 

Voimalaitos veti puoleensa ihmisiä, joilla oli kiinnostusta raunioihin ja niiden käyttämiseen. Nämä 

vierailijat antoivat aivan erilaisia merkityksiä Martinniemen sahan voimalaitokselle ja piipulle kuin 

paikallinen väestö.  

 

4.1. Urban explorer 

Joutomaat ja urbaanit rauniot ovat välitilassa. Raunioiden alkuperäinen käyttöarvo on kadonnut, 

mutta raunioille on alkanut kehittyä alakulttuureja. Alueella muodostuu uudenlaisia aktiviteetteja 

sekä uusi sosiaalinen konteksti. Raunio voi olla paikka oleskelulle, seikkailulle, suojalle tai 

luovuudelle. Yksi ryhmä, jota hylätyt rakennukset vetävät puoleensa ovat urbaanit löytöretkeilijät. 

Vehkoo kirjoittaa, että urbaanista löytöretkeilystä on tullut maailmanlaajuinen 

harrastus/alakulttuuri.
161

  

Martinniemen sahan voimalaitos oli urbaanin löytöretkeilyn kohde. Voimalaitokseen kohdistui 

myös monenlaisia muita raunioihin liittyviä toimintoja. Martinniemen sahalle kohdistuvista 

vierailuista löytyy useampia videoita youtubesta. Kaksi videota kertovat urbaanista löytöretkeilystä 

sahalla.
162

 Urbaaniin löytöretkeilyn harrastajat pitävät myös blogeja, joissa julkaisevat lyhyitä 

kertomuksia vierailuistaan ja erilaisia valokuvia kohteesta. Tutustun kolmeen eri blogiin ja 

tarkastelen, minkälaisiin seikkoihin he kiinnittivät huomiota vieraillessaan sahalla. Toinen youtube 

videoiden ryhmä on kiipeilyvideot, joita löytyi myös kolme.
163

 Martinniemen sahan voimalaitosta 

käytettiin myös muotikuvien taustana, sconbo-pelikenttänä
164

 ja leikkipaikkana. Myös graffitien 

maalaus oli suosittu harrastus, voimalaitoksen seinät oli maalattu graffiteja täyteen.  
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Urbaani löytöretkeily on Suomessa ajankohtainen ja suosittu harrastus. Esimerkiksi facebookissa on 

useampia sivustoja aiheesta
165

, joilla on tuhansia seuraajia.
166

 Vaikka urbaani löytöretkeily on 

tavallisesti yksilöllinen kokemus tai muutaman kaverin välinen harrastus, siihen luodaan 

yhteisöllisyyttä julkaisuilla ja keskusteluilla vierailuista. Vierailu halutaan jakaa muiden 

samanhenkisten ihmisten kanssa. Suomalaisista harrastajista yli puolet vierailee hylätyissä 

rakennuksissa ystävä tai ystävien kanssa, mutta hyvin monet harrastavat urbaania löytöretkeilyä 

yksin.
167

 Seikkailijat ottavat yleensä valokuvia matkoillaan ja julkaisevat erilaisia tekstejä 

vierailustaan. Yksittäiset löytöretkeilijät muodostavat netissä ryhmän, jossa he kommentoivat 

kohteita ja vierailujaan.
168

 

Löytöretkeilijöiden motiivit vierailla rakennuksessa vaihtelevat. Toiset ovat kiinnostuneita 

arkkitehtuurista, historiasta, kumouksellisuudesta, seikkailusta, jännityksestä, riskin otosta.
169

 

Motiiveja voivat olla myös mielenkiinto kokeilla laittomuuksien näkemistä, uudet ääni- ja 

hajumaisemat, kiinnostus valokuvaukseen, infrastruktuuri.
170

 Harrastuksen motiivit vaihtelevat 

ihmisten välillä. Yleisimpiä motivaatioita harrastukselle kuitenkin ovat nähdä paikka ennen 

romuttamista viimeisten joukossa, unohdettujen kohteiden tutkiminen, arkkitehtuuri, esineistö 

(esimerkiksi koneet), historia, rapistuneisuus ja paikan hiljaisuus. Eniten suomalaisia urbaanin 

löytöretkeilyn harrastajia kohteessa kiinnostaa valokuvaus, rappeutuminen ja kohteen historia.
171

 

Martinniemen voimalaitoksella vierailleet Kasu ja Sasu urbaanit löytöretkeilijäpojat, jotka pitävät 

blogia vierailemistaan kohteista, ovat tutustuneet hieman Martinniemen sahan historiaan. Pojat ovat 

vierailleet voimalaitoksella ensimmäisen kerran vuoden 2015 keväällä, kuultuaan siitä ystäviltään. 

He kuvailevat rakennuksen aiheuttaneen kylmiä väreitä heti ensimmäiseltä näkemältä. Sisällä he 

kiinnittävät huomiota rikottuihin paikkoihin ja seiniä peittäviin graffiteihin. Martinniemessä vierailu 

ei jäänyt vain yhteen kertaan vaan. Kasu oli hankkinut itselleen GoPron, jolla videoi yhden 

vierailuistaan sahalla. Heidän blogistaan löytyy reilu kahdeksan minuutin mittainen video 

seikkailusta sahan voimalaitoksessa, johon on liitetty dramaattista musiikkia luomaan lisää 

tunnelmaa.
172
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Videoissa on kuvattu Martinniemen sahaa hieman ulkopuolelta, sisäänpääsy ja kuljeskelua sisällä. 

Sisällä on keskitytty sahan laitteisiin, joita vielä oli jäänyt sisälle ja monenkirjaviin graffiteihin, 

jotka paikoin peittivät kokonaisia seiniä. Videot eivät sisällä puhetta, niihin on laitettu 

taustamusiikki. Musiikki on yleensä dramaattista tai se muuttuu dramaattisemmaksi videon edetessä 

ja kuvauksen keskittyessä sisätiloihin. Musiikkia on käytetty videoissa tehosteena luomaan 

tunnelmaa, katsojalle yritetään luoda käsitys vierailun jännittävyydestä.
173

 Videoiden kautta 

yritetään kertoa ja jakaa omasta kokemuksesta ja tunteista, joita kokemukseen liittyi. 

Urbaanin löytöretkeilyn idea on viime vuosina laajentunut käsittämään yhä erilaisempia 

lähestymisen muotoja. Mukaan on esimerkiksi tulleet erilaiset variaatiot parkourista, vapaa 

kiipeilystä, graffiti maalaukset sekä erilaisia taiteen harjoittajia.
174

 UE:ssa yhä suositummaksi ovat 

tulleet katolta/korkeuksista otettu kuvat, mikä on lisännyt kiipeilyn määrää kohteilla.
175

 

Martinniemen sahan piippu oli kiipeilykohde. Piipun alaosasta oli poistettu tikkaita estämään 

kiipeilyä, mutta se ei estänyt kapuamista piipun huipulle ja kuvamaan videoita ja selfieitä.
176

 

Kiipeilijät tarvitsevat aivan omanlaisensa varustuksen. Päästäkseen kiipeämään piippuun heillä oli 

yleensä mukana vähintään köysi ja koukku. Kiipeilijät käyttävät hyväkseen lähellä kasvavia puita 

päästäkseen rakennuksen katolle ja siitä heittivät koukun ja kiipeävät köyden avulla ensimmäiselle 

portaalle, josta sitten lähti kipuaminen tikkaita pitkin piippuun. Tiikaita pitkin kiivettiin aina 

ylimmälle tasanteelle, jolla kuvattiin ympäröivää maisemaa.
177

  

Kerrottaessa urbaanin löytöretkeilyn kokemuksista on tavallista, ettei kohteen nimeä kerrota. Monet 

harrastajat haluavat tavallisesti pitää kohteet salassa. Osana harrastukseen kuuluu myös kohteiden 

löytäminen. Urban explorer kohteena Martinniemen sahan voimalaitos oli hyvä kohde. Paikka 

sijaitsi syrjässä, mutta sinne oli kuitenkin helppo mennä autolla. Sisään rakennukseen pääsi vaivatta 

ja liikkuminen sisätiloissa ei aiheuttanut ongelmia (kuva 5). Syrjäisestä ja helppopääsyisestä 

kohteesta on helppo aloittaa harrastus. Nämä tekijät ovat varmasti olleet vaikuttamassa siihen, että 

voimalaitoksessa oli kohtuullisen paljon luvattomia kulkijoita ja niihin kiinnitti myös alueen 

omistaja huomiota. 
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Kuva 5. Voimalaitokseen oli helppo päästä sisälle. Ovet olivat avoinna ja myös rakennuksen sivuilla oli aukkoja, joista 

päästä sisälle. Kuva: Laura Ohenoja. 8.9.2016.  

Myös paikallisille lapsille voimalaitos oli ajanviettopaikka koulupäivien jälkeen. Lapsille raunio luo 

erilaisia elementtejä leikkimiseen. Pitkät käytävät, portaat, joilla juosta, ikkunat, joista voi kulkea 

sisään ja ulos, erialiset kiehtovat koneet lisäävät mielenkiintoa ja halua viettää aikaa paikassa. Isot 

tilat tarjoavat hyvät mahdollisuudet seikkailuleikeille ja kellarit ja pienemmät työhuoneet voivat 

toimia majapaikkoina ja piilopaikkoina.
178

 Ensimmäisen vierailuni aikana voimalaitokseen tuli 

joukko lapsia koulun jälkeen leikkimään ja oleskelemaan (kuva 6). Paikka oli heille selvästi 

entuudestaan tuttu. Lapset leikkivät rakennuksessa piilosta ja he olivat nimenneet voimalaitoksen 

huoneet. Tasapainoilu, ketteryys ja rohkeuden osoitus voivat olla suorituksen alaisina 

leikkipaikoilla. Poissa vanhempien valvovien silmien alta lapsilla on mahdollisuus luoda oma 

sääntömaailmansa ja antaa mielikuvituksen viedä mukanaan. Raunioon voi muodostua lasten 

yhteisö, jota suojellaan ulkopuolisilta.
179
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Kuva 6. Reppu oli jätetty ulos, kun koulupäivän jälkeen lapset menivät voimalaitokseen leikkimään. Kuva: Laura 

Ohenoja. 8.9.2016. 

Hylätyn rakennuksen tunnelma, liikkumisen haasteellisuus, mahdollinen laittomuus ja visuaalinen 

puoli luovat kaikki omia elementtejään urbaaniin löytöretkeilyyn. UE voi olla keino paeta valvottua 

ja ylihuolehtivaista ympäristöä, joka on nykyään sidottu kulttuuriimme.
180

 Voimalaitoksesta löysin 

erilaisia elementtejä seikkailijoille. Valot, äänet, käytön ajalta jäljelle jäänyt esineistö, 

tuhoutuminen, ihmisten jättämät vierailun jäljet.  Suurin osa rakennuksesta oli mahdollista tutkia 

luonnonvalossa, mutta alakertaan olisi taskulampun tarvinnut, mitä en itse ollut huomannut varata 

mukaan. Valo antoi ympäröiville rakenteille erilaita tunnelmaa. Valon lisäksi hajut ja äänet luovat 

elämää rakennuksessa. Tuulen puhaltaessa sisään avonaisista ikkunoista, se liikutti ovia aiheuttaen 

narinaa ja pauketta, kun ovet hakkasivat seiniä vasten. Äänet kaikuvat ja kantautuvat ympäri koko 

rakennusta. Niin sanottuja tasoja ja vaikeusasteita kulkemisen kannalta rakennuksessa oli monia. 

Helppopääsyiset paikat vaikuttivat olevan suosituimpia ajanviettopaikkoja graffitien ja 

vierailemisesta jääneen materiaalisen jäämistön (erilaisien roskien) perusteella.  

 

4.2. Raunio taide 

Rauniot kiinnostavat urbaanien löytöretkeilijöiden ohella muitakin harrastajia. Raunioilla liikkuvat 

graffitimaalarit, valokuvaajat, musiikkivideoiden tekijät, muotikuvaajat ja muut, jotka tarvitsevat 
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harrastukselleen syrjäisen paikan. Martinniemen sahan voimalaitoksen avoimet ja helppopääsyiset 

tilat olivat graffitimaalareiden kenttää. Seinät olivat täynnä graffiteja, jotka olivat eritasoisia. Toiset 

graffitit olivat isoja ja niiden eteen oli nähty paljon aikaa ja vaivaa, kun taas toiset olivat nopeasti 

spreijattuja tageja.  

Tagi on nimikirjoitus tai puumerkki graffitoituna.
181

 Tagien alkuperäinen tehtävä oli kertoa piirtäjän 

olemassaolosta, alueista, joilla on kuljettu, reviiristä ja keitä on mukana, kertoi 1980-luvulla 

graffititaiteilijana aloittanut Pete Nieminen. Tagien tekemistä on mahdollista treenata ja joskus tagi 

saattaa olla hienompi kuin valtava seinämaalaus. Suomessa tehty töitä Stop-töhryille projektin 

nimissä, ja saatu hankittua seiniä, joihin on laillista maalata graffiteja. Laillisten seinien määrän 

kasvaminen on myös alkanut vaikuttaa suomalaisten graffititaiteilijoiden kehittymiseen. 

Graffititaiteilija Umat Kiukasin mukaan lailliset seinät kehittävät taiteilijoita, koska niillä saa 

rauhassa keskittyä tekemiseen päiväsaikaan. Maalamiseen on sijoitettava tavallisesti paljon aikaa ja 

vaivaa, ja pulloja kuluu 10-15 Kiukasin mukaan seinän maalaamiseen.
182

 (Kuva 7) 

 

Kuva 7. Martinniemen voimalaitoksessa oli graffiteja, joiden tekemiseen oli käytetty paljon aikaa ja vaivaa. Kuva: 

Laura Ohenoja. 8.9.2016.  

Rauniot tarjoavat hyvän pohjan graffititaiteilijoille. Syrjäisillä, hylätyillä alueilla graffitien teossa ei 

ole suurta vaaraa sanktioille. Paikat, joissa kiinnijäämisen riski on pienempi ovat monesti 

taiteilijoiden suosiossa. Näiden rakennuksien seinät ovat harvoin harmaan sävyttämät, niitä peittävät 
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moniväriset graffitit. Seiniä peittävät nimet, sloganit, sarjakuvahahmot, jengien nimet ja 

monnimutkaiset taideteokset. Värikkäät seinät muuttavat rakennuksen ulkonäköä ja luovat erilaista 

tunnelmaa sisälle.
183

 Rakennus ei enää vaikuta hylätyltä, vaan elävältä ja vierailulta. (Kuva 8) 

 

Kuva 8.  Graffitit toivat tunnelmaa ja niiden olemassaolo kertoi, että rakennuksessa vierailee muitakin. Kuva: Laura 

Ohenoja. 8.9.2016. 

Vieraillessani voimalaitoksella huomioni kiinnittyi graffiteihin, vaikka varsinaisesti ne eivät 

varsinaisesti olleet mielenkiintoni kohteita alun perin. Voimalaitoksen ulkoseiniä peitti muutama 

isompi tagi, mutta sisäpuolella näkee, että monien graffitien tekemiseen oli nähty vaivaa. Sisällä 

seinien graffitit olivat osa erittäin taidokkaita. Osa oli isoja seinän kokoisia ja osa pienempiä, mutta 

yhtä lailla taidokkaita. Myös nopeasti sutaistuja, enemmän vandalisointiin meneviä graffiteja oli 

muutamia. Ne olivat yleensä karkeita tekstejä tai nopeita sutaisuja seinillä, joihin ei aikaa oltu 

liiammin käytetty. Graffitit ja jalanjäljet saivat voimalaitoksen sisätilan tuntumaan käytetyltä. Se ei 

ole hylätty ja unohdettu, vaan siellä vieraili ihmisiä ja he kuluttivat aikaa rakennuksessa ja sen 

liepeillä. Eräällä tavalla graffitit tuntuivat luovan elämää hylättyyn tilaan. Ne, jotka vierailivat 

voimalaitoksella säännöllisesti pitkien aikojen kuluessa, saattoivat nähdä, kuinka uusia graffiteja oli 

maalattu ja vanhoja oli hävinnyt uusien alle. Uusien graffitien myötä rakennuksessa samalla 

tapahtui muutosta ja tilan näkö muuttui, ehkä myös mielikuva tilasta.  
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Kuva 9. Valoisella ja helppopääsyisellä alueella seinät olivat täynnä eritasoisia graffiteja. Kuva: Laura Ohenoja. 

8.9.2016. 

”Ulkopuolelta rakennus oli vielä aika siistissä kunnossa, sisätiloissa merkkejä 

vierailijoista oli selvästi enemmän. Varsinkin generaattorisalissa graffitien ja tägien 

runsas määrä muutti tunnelmaa voimalaitosmaisesta kaikille vapaan urbaanin 

oleskelutilan suuntaan. Merkkejä alkuperäisestä käytöstä löytyi kuitenkin varsin 

paljon, kunhan vain hoksasi etsiä oikeista paikoista.”
184

 (Kuva 9) 

     Valokuvaaja Veikko Sarkkinen 

Veikko Sarkkinen on oululainen harrastelijavalokuvaaja, jonka yhtenä valokuvauksen 

suosikkikenttänä on urban explorer valokuvaus. Hänen blogistaan löytyy valokuvia Martinniemen 

hiomohallista
185

 sekä höyryvoimalaitoksesta.
186

 Kuvaaja on tutustunut paikan historiaan sen verran, 

että tietää, minä vuosina rakennukset ovat olleet toiminnassa. Hän on valokuvannut kohdetta 

melkein joka vuosi 2009–2017. Kuvat ovat keskittyneet koneisiin/laitteisiin, näyttävimpiin 

graffiteihin, kieltokyltteihin sekä rakennusten kokonaisvaltaisiin kuviin.
187

 

Valokuvaamisen tarkoitus on muuttunut urbaanissa löytöretkeilyssä. Vierailun dokumentointi 

valokuvaamalla on muuttunut siihen, että kuvasta on tullut koko vierailun idea. Tehtävä on löytää 
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visuaalisesti paras kuva, hylätty alue tarjoaa itsessään esteettisyyttä, johon yhdistyy rapistuminen, 

kontrastit. Kuvilla pyritään samaan mahdollisimman paljon pisteitä visuaalisuudesta ja lisäämään 

mielenkiintoa kaupunkikuvia kohtaan.
188

 

Urbaani löytöretkeily on kehittynyt vaikuttavuuteen ja kuvakeskeiseen suuntaan. Sosiaalinen media 

kuten Flickr, Tumbrl ja Instagram ovat olleet vahvoina vaikuttajina valokuvauksen 

suuntautumiseen. Uudesta sukupolvesta on kehittynyt out-law Instagrammers. He luovat visuaalista 

kieltä kuluttajakulttuurille sosiaalisen median kautta.
189

 

Sahan rauniot ovat kiinnostaneet valokuvauksellisesti myös muotibloggaajaa, joka on käyttänyt 

voimalaitosta taustana. Kaverin vihjeen perusteella Nanni päätti pitää muotikuvaukset vanhalla 

sahalla. Hän kiinnitti sahalle mennessään huomiota sen raunioituneeseen ja rapistuvaan ilmeeseen, 

mutta samaan aikaan koki rakennuksen olevan uljas. Rakennuksesta kanatutuvat äänet aiheuttivat 

pientä lisäjännitystä kuvaajalle ja mallille.
190

 Kuvissa pääroolissa ovat malli ja vaatteet, mutta 

voimalaitos on huomioitu tärkeänä taustatekijänä. Kuvat on kaikki otettu voimalaitoksen pihassa, 

mutta rakennuksen raunioituminen on tuotu esille, kuvissa esiintyy särkyneitä ikkunoita, seinien 

graffiteista on tehty osa taustaa. Rakennus ja sen rapistuminen on haluttu tuoda esiin ja sitä on myös 

pyritty korostamaan joillain osin. Martinniemen saha ja sen alue on Oulun alueen valokuvauksen 

harrastajien miljöötä. Myös musiikkivideoiden tekijät ovat ottaneet käyttöönsä rappeutuneen 

romanttisen ympäristön.
191

 

Harrastustoiminta raunioilla ei rajoitu vain urbaaniin löytöretkeilyyn ja sen eri variaatioihin tai 

taideharrastuksiin. Vanhat rauniot voivat toimia, mitä erilaisempina kenttinä erilaisille 

harrastuksille. Esimerkiksi Martinniemen sahan alue ja sen hylätyt rakennukset ovat toimineet myös 

pelipaikkana airsoft-pelaajille ja mikroautokisoille.
192

 

Raunioiden harrastajat eivät tavallisesti ole kiinnittäneet huomiota piippuun, lukuun ottamatta 

kiipeilijöitä. Heidän huomioivat voimalaitosta, sen kuntoa, tiloja, rapistunrisuutta. Tärkeinä on 

pidetty vanhoja koneita ja muita vanhoja esineitä, joita vielä rakennukseen oli jätetty. Toinen tärkeä 

seikka oli muiden ihmisten jäljet rakennuksissa. Jännityksen tunne tuntui olevan yhteinen nimittäjä 

kaikkien harrastajien kohdalla. Jännitystä on tuotu ilmi erilaisin keinoin, videoissa musiikin avulla 

ja blogeissa kuvailemalla rakennuksen ja tutkimisen tuomaa tunnetta. 
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Loppulausunto 

Martinniemen sahaa voi tarkastella kolmesta eri kulttuuriperinnön näkökulmasta; 

valtakunnallisesta, yhteisöllisestä ja yksilöllisestä. Valtakunnallisella tasolla kulttuuriperinnöllä on 

tiukat kriteerit ja niiden kriteerien mukaan valitaan suojelukohteita. Rakennuksen on oltava 

valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä tai siinä on oltava jotain arvokkaita 

erityispiirteitä, jotta sen katsottaisiin valtakunnallisella tasolla olevan suojelun arvoinen. 

Arkkitehtuuri ja matemaattinen arvotuslogistiikka ovat parametreja, joilla valikoidaan 

valtakunnallista kulttuuriperintöä.  

Martinniemen sahan rakennukset muodostivat kokonaisuuden, jonka arvo väheni samalla, kun 

rakennusten määrä alueella väheni. Valtakunnallisesti rakennuksilla katsottiin olevan 

kulttuurihistoriallinen merkitys, joka perustui niiden alkuperäisyyteen. Savupiipun merkitys 

kyläläisille ja sen näkyvyys maisemassa katsottiin lisäävän sen merkitystä ja savupiipun suojelusta 

oltiinkin erimieltä eri valtakunnan päättäjien tasolla. Kuitenkin lopulta kulttuurihistoriallisen 

merkityksen lisäksi päätöksen tärkeäksi tekijäksi nousi hinta. Voimalaitoksen ja piipun 

kunnostaminen ja ylläpito katsottiin liian kalliiksi, jotta rakennuksia kannattaisi suojella. 

Paikallisella tasolla kulttuuriperinnöllä on monesti aivan erilainen näkemys kuin valtakunnallisella 

tasolla. Paikallinen tai yhteisöllinen kulttuuriperintö perustuu tuttuun perinteitä vaalivaan asiaan. 

Kulttuuriperintö tarvitsee yleensä konkreettisen ilmentymän. Martinniemen sahan suojelua ajava 

yhteisö konkretisoi koko sahan ja sen historian tuottaman kulttuuriperinnön sahan piippuun. Piippu 

muodostui kyläläisille symboliksi sahan kulttuuriperinnöstä. Vaikka muitakin rakennuksia harkittiin 

suojelun piiriin, nousi piippu kyläläisille tärkeimmäksi suojelukohteeksi. Piipusta muodostui 

melkein inhimillinen olento, joka vartio ja tarkkaili kylää. Tunnesiteestä muodostui niin vahva, että 

kulttuuriperinnölle oli pakko saada jonkinlainen fyysinen ilmentymä piipun jälkeenkin. Muut 

rakennukset jäivät piipun varjoon, eikä sahan rakennuksia koettu tarpeelliseksi suojella 

kokonaisuutena. Piipun suojelua ajettiin vain paikallisesta näkökulmasta, muistoista, jotka liittyivät 

sahaan ja piippuun. 

Kolmas kulttuuriperinnön näkökulma eli yksilöllinen kulttuuriperintö nojautuu kokemukseen. 

Yksilötasolla ihmiset loivat erilaisia siteitä sahaan omien kokemuksiensa kautta. Martinniemen 

sahan hylättyjä rakennuksia käytettiin erilaiseen harrastustoimintaan. Harrastuksien kautta luotiin 

sahalle uusia merkityksiä. Näillä luvattomilla vierailijoilla ei ollut ennestään suhdetta sahaan, joten 

he muodostivat sahalle yksilöllisen kulttuuriperinnön omia lähtökohtiensa kautta. Erilaisten 
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kokemusten kautta kulttuuriperinnön käsitteestä muodostui myös erilainen vierailijoille. Toisille 

voimalaitos merkitsi seikkailua ja jännitystä, toisille se oli rauhallinen ja helppo paikka päästä 

toteuttamaan itseään. Saha oli myös leikkipaikka paikallisille lapsille ja pelikenttä airsoftpelaajille.   

Miksi Martinniemen sahan suojelusta nousi häly? Päätösprosessi kesti useita vuosia ja 

suojelupäätöksiä tehtiin ja niitä kumottiin. Valtakunnallisen ja paikallisen kulttuuriperintö 

arvostuksen parametrit eivät kohdanneet. Erilaiset arvot ja merkitykset ajoivat suojelun eri tahot 

konfliktiin. Paikalliset ajoivat suojelua tunneperäisistä syistä, kun taas valtakunnallisella tasolla 

katsottiin täyttääkö piippu lailliset perustelut suojelulle. Kolmantena tahona konfliktissa oli alueen 

omistaja UPM-Kymmene, joka ajoi purkamista. Erimielisyydet alueen omistajan ja paikallisten 

välillä ja erilainen tulkinta suojelun suhteen valtakunnallisella ja yksilöllisellä tasolla pitkittivät 

päätöstä suojelun suhteen. Martinniemen kohdalla valtakunnallisella tasolla ei oltu myöskään aina 

yhtä mieltä suojelusta.  

Valtakunnallisella tasolla päätöksissä yritettiin huomioida paikallisten mielipiteitä, mutta 

huomiointi jäi pieneen osaan. Virastot pelasivat pääasiassa lakipykälien. Paikalliset eivät taas 

huomioineet lähes lainkaan rakennusten aiheuttamia kuluja ja niiden merkitystä alueen omistajalle. 

Hylättyjen rakennusten vierailijat eivät ottaneet osaa suojelukeskusteluun. Vaikka he olivat luoneet 

paikalle oma kulttuuriperintönsä, he eivät kokeneet tarpeelliseksi taistella rakennusten säilyttämisen 

puolesta. Toisaalta suojelu olisi voinut rajoittaa tai estää yksilöllisen toiminnan rakennuksissa. 

Rakennusten huoltaminen ja mahdollinen uusi käyttötarkoitus olisi joka tapauksessa tarkoittanut 

harrastajille rakennuksen hylkäämistä.  
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