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TIIVISTELMÄ

Suljetun puutarhan ensimmäiset prototyypit syntyivät alunperin 
tarpeesta hallita ympäristötekijöitä kuivissa aavikkoilmastoissa. Muurien 
sisälle muodostui suotuisa pienilmasto, joka mahdollisti paratiisimaisen 
puutarhan ylläpitämisen karussakin ympäristössä. Maisema-arkkiteh-
tonisena, tilallisena mallina ”puutarha muurien sisällä” on sittemmin 
levinnyt ympäri maailman ja osoittanut suurta muuntautumiskykyä. 
Keskiaikaisessa luostarissa siitä kehittyi hortus conclusus, jonka vaiku-
tus näkyy niin Aurinkokuninkaan keittiöpuutarhassa Versailles’ssa, kuin 
New Yorkin keskuspuistossakin. 

Kaupunkiemme tiivistymisen ja ilmastonmuutoksen myötä yhteisen, 
julkisen tilan tarve korostuu. Lähiössä julkinen tila tarkoittaa yleensä 
virkistysalueita — huomio on toiminnoissa ja vihreässä infrastruktuuris-
sa, eikä ulkotilojen laadusta juuri puhuta. Vaikutteet kaupunkitilojen 
suunnitteluun otetaan usein konteksteista, joiden olosuhteet poikkea-
vat merkittävästi suomalaisista, ja muodon soveltaminen sellaisenaan 
ei välttämättä takaa tilan toimivuutta ja viihtyisyyttä. Tällä on yhteys 
(lähiöiden) julkisen kaupunkitilan muuttumiseen puolijulkiseksi ostos-
keskustilaksi.

Voisiko hortus conclususta käyttää mallina ”termodynaamiselle” 
kaupunkitilalle suomalaisessa lähiössä? Miten tätä vierasta konseptia 
on mahdollista soveltaa pohjoisen ilmastollisessa ja sosiaalisessa 
kontekstissa?

Tämä työ on yhdistelmätyö, joka jakautuu kolmeen osaan. Niistä 
ensimmäinen tähtää suljetun puutarhan syvälliseen ymmärtämiseen 
tarkastelemalla sen sukupuuta ja kehityshistoriaa sekä sen tilallisia ja 
pienilmastollisia ominaisuuksia. Toinen osa koostuu kolmesta kartoi-
tusoperaatiosta, joiden tavoitteena on löytää suunnitelmalle paikka ja 
saada käsitys niistä näkyvistä ja näkymättömistä voimista, jotka vaikut-
tavat siihen sekä ulkoa että sisältä päin. Kolmas osa on suunnitelma 
julkiseksi kaupunkitilaksi Kontulan ostoskeskuksen yhteyteen Helsin-
gissä. Suunnitelman lähtökohta ei ole kvantitatiivinen vaan kvalita-
tiivinen: simuloinnin ja parametrisen mallintamisen sijaan se käyttää 
hortus conclususta mallina pienilmastotietoisen kaupunkitilan suun-
nitteluun. Tavoitteena on avoin, julkinen kaupunkitila — rakenteellinen 
puutarha, jonka elementit luovat viipyilylle ja rauhoittumiselle suotuisan 
ympäristön. Samalla suunnitelma haastaa vallitsevan tendenssin pur-
kaa olemassa olevaa lähiökeskusten uudistamiseksi.

Asiasanat: 
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ALUKSI

Johdannossa on tapana kertoa diplomityön syntytarina, mistä kaikki 
lähti. Tämän projektin alkuperä on kuitenkin ehtinyt jo unohtua. Sano-
taan siis vaikka, että alussa oli joukko mielenkiintoisia ideoita – suljettu 
puutarha, pienilmasto ja julkinen tila – sekä tekijän varmuus niiden 
välisistä kytköksistä. Hortus termodynamis on yritys selvittää näitä 
yhteyksiä, tehdä niistä näkyviä ja kosketeltavia, koska sitähän arkkiteh-
tuuri on.

Roeslerin (2019, 6) mukaan ”–– pienilmastot ovat esimerkki hybridi-
aiheesta, joka sijaitsee paitsi luonnon ja kulttuurin, myös arkkitehtuurin 
ja maisema-arkkitehtuurin leikkauspisteessä”. Sama koskee suljettua 
puutarhaa (sekä tekijää itseään). Valitettavasti tämä eri alojen leikkaus-
pisteessä sijaitseminen heijastuu työn laajuuteen, ja kaiken sovittami-
nen diplomityön muodollisiin rajoitteisiin on ollut haastavaa. 

Soveltaminen vaatii syvällistä ymmärtämistä. Tämä on sanellut työn 
ensimmäisen osan, ”tutkimusosuuden”, pituuden. Puutarha muurien 
sisällä on myös luettavissa synteesinä aiheesta, josta oli vaikea löytää 
tietoa suomeksi. Tämä työ ottaa suljetun puutarhan tarkasteluun pien-
ilmastollisen näkökulman. Toinen osa, suunnittelupaikan löytämiseksi 
suoritettu massiivinen kartoitusoperaatio saattaa äkkiseltään vaikut-
taa liioitellulta. Kuitenkin juuri paikan löytäminen oli tutkimuksellisen 
otteen kannalta olennaista. Kartoitus johti lähiöön, sekä avasi sen 
haasteita ja mahdollisuuksia. Sama (tutkimuksellinen) ote kulkee läpi 
kolmannen osan, ”suunnittelmaosuuden”. Sen alussa erillinen johdanto 
esittelee suunnitelman lähtöasetelman ja tavoitteet. Kokonaisuudes-
saan rakenne on hieman epäortodoksinen, ottaen huomioon, että 
diplomityön tulisi olla joko tutkimus- tai suunnitelmapainotteinen. Tämä 
työ on ohjaajan siunauksella sekä–että. Asenne sopii projektiin, joka 
tulisi nähdä yrityksenä luoda metodi vieraan (maisema-)arkkitehtonisen 
mallin soveltamiseen suomalaisessa kontekstissa.

Tässä julkaistu trilogia on työn ”director’s cut”. Niitä, jotka haluavat ajan 
tai kiinnostuksen puutteessa lyhyemmän version, suosittelen lukemaan 
ensimmäisen osan ensimmäisen [Alkulähteillä, s. 6] ja viimeisen kap-
paleen [Maailman puutarhat, s. 16], tutustumaan kartoituksen sarjaan 
3 [alkaen s. 56] ja sitten sukeltamaan suoraan suunnitelmaosuuteen 
[s. 73]. 
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ALKULÄHTEILLÄ

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin kontekstissa puutarha heijas-
taa ihmisen dualistista suhdetta luontoon [01]. Olemme samanaikaisesti 
osa sitä ja erillään siitä: puutarhat koostuvat sekä luonnollisista että 
rakennetuista elementeistä. 

Sveitsiläinen maisema-arkkitehti ja akateemikko Christophe Girot on 
jäljittänyt länsimaisen maisema-arkkitehtuurin perimän kahteen visuaa-
liseen ja tilalliseen alkukokemukseen tai kromosomiin, metsään 
raivattuun aukeaan ja muurien ympäröimään puutarhaan [fig. 1.01]. 
Erot näiden kahden varhaisen tilatyypin välillä johtuvat pitkälti eroavista 
ilmasto-olosuhteista, mutta vuosituhansien kulttuurivaihto ja sekoittu-
minen ovat luoneet monenlaisia kiinnostavia hybridejä. Molempien 
historiasta on luettavissa omalla tavallaan miten indoeurooppalaisia 
kieliä puhuvien kansojen luontosuhde on muuttunut hiljalleen ihmisen 
eriytyessä elinympäristöstään. (Girot 2016, 19)

Arkkityyppien luonnossa esiintyvät vastineet, metsäaukea ja keidas, 
ovat erilaisuuden saarekkeita isotrooppisissa ympäristöissä: molempien 
luoma pienilmasto ja tilakokemus poikkeavat radikaalisti vallitsevista 
(Aben & de Wit 2001, 25). Aukealla aurinko pääsee paistamaan 
metsänpohjaan asti ja nostaa lämpötilaa mahdollistaen paljon lämpöä 
ja valoa tarvitsevien lajien viihtymisen. Keitaalla maan sisältä pulppuava 
vesi luo menestymisen edellytykset kasveille, jotka puolestaan 
viilentävät lämpötilaa haihduttamalla vettä. Vesi ja kasvien luoma varjo 
houkuttelevat niin eläimiä kuin ihmisiä. 
Keidasta vastaava arkkityyppi, puutarha muurien sisällä, on neliö tai 
suorakulmio, jonka mittasuhteet eivät ole mielivaltaisia, vaan tulosta 
maastonmuotojen tarkasta huomioimisesta. Puutarhan sisällä maaperä 
on tasoitettu, ja kasvit ja puut järjestelty geometrisesti. Ne seuraavat 
kastelukuvioita, jotka maaston korkeuskäyrien suuntaisesti aseteltuna 
helpottavat veden tasaista jakautumista ja rajoittavat eroosion 
vaikutusta. (Girot 2016, 30) Muurit puolestaan ovat vastaus hallinnan 
tarpeeseen – ne pitävät ei-toivotut elementit (ihmiset, eläimet, hiekan) 
poissa puutarhasta, jonka ylläpitäminen vaatii paljon työtä. Ja kuten 
arkkitehtuurissa yleensä, ajan myötä puhtaasti utilitaristisen päälle 
alkaa kertyä merkityksiä ja esteettisiä arvoja.

Tilaa rajaavista muureistaan huolimatta suljettu puutarha ei ole pelkkä 
(maisema-)arkkitehtoninen objekti. Se on maiseman [02] ilmentymä, 
oma erillinen maailmansa, mikrokosmos, jossa tilakokemus ylittää 

avoimen taivaan äärettömyyden ansiosta rakennuksen rajallisuuden. 
Sen voisi siis sanoa olevan välittäjä ihmisen ja maiseman välillä: sekä 
ulkona että sisällä, sekä maisemaa että arkkitehtuuria, sekä ääretön 
että rajattu. (Aben & de Wit 2001, 10; Loidl & Bernard 2002, 48) 
 
Tämä osio ei ole tyhjentävä historiallinen kuvaus, vaan katsaus 
suljetun puutarhan sukupuuhun. Tarkoitus on avata sen kehittymiseen 
vaikuttaneita seikkoja (pienilmastollisia ja muita), sekä käsitellä sen 
ominaisuuksia, periaatteita ja merkityksiä, ja niiden muuttumista mallin 
levitessä kontekstista toiseen. 

MAANPÄÄLLINEN PARATIISI

Varhaisimmat tunnetut tekstit, Mesopotamiasta [03] säilyneet kuvaukset 
(sumerilaiset n. 4000 eaa. ja Gilgameš-eepos n. 2700 eaa., sekä baby-
lonialaiset n. 2100 eaa.) todistavat, että ajatus paratiisista puutarhana 
on ikivanha (Clark 1996, 9). Itse sana paratiisi johtuu Avestanin [04] 
yhdyssanasta ’pairidaeza’ [05], joka tarkoittaa suljettua puistoa tai 
tarhaa (Lehrman 1980, 31). Noin 400 eaa. kreikkalainen Xenophon 
käänsi sen sanaksi ’parádeisos’, josta se kulki latinan sanan ’paradisus’ 
kautta muihin eurooppalaisiin kieliin (Clark 1996, 10). 

Varhaisin tunnettu kuva muurien ympäröimästä puutarhasta lienee vir-
kamies Nebamunin haudasta Egyptin Thebasta löydetty seinämaalaus 
[fig. 1.02]. Siinä kuolemanjälkeinen elämä näyttäytyy yltäkylläisenä 
paratiisina, jossa hedelmistä notkuvat puut ympäröivät kalojen täyttä-
mää vesiallasta (Girot 2016, 15). Neliskulmainen allas oli paitsi puu-
tarhan sommittelun ydin, myös sen toiminnallinen ja symbolinen 
keskus: Egyptissä kastelu oli välttämätöntä, mutta altaat eivät olleet 
vain veden varastoimista varten – niistä haihtuva vesi viilensi ilmaa, 
niissä kasvatettiin tärkeitä kasveja ja ne houkuttelivat lintuja ihmisten 
iloksi. Puutarhat sijaitsivat alun perin Niilin läheisyydessä ja vesi nos-
tettiin vipuvartta käyttäen kanaviin, jotka johtivat altaisiin. Keinokastelu 
määritti muodon ja sommittelun geometrisuuden, savitiilistä rakennetut 
muurit toimivat suojana Niilin tulvimista, tuulta ja sen tuomaa hiekkaa 
vastaan. (Girot 2013b)
Maalauksissa kuvatut – siis tärkeimmät – kasvit olivat enimmäkseen 
hedelmäpuita (esim. taatelipalmu, viikuna, granaattiomena) ja kukkia 
(esim. tiikerilumme, unikko, papyrus). Maanpeitekasvit eivät kuuluneet 
egyptiläiseen puutarhaan. Säilyneistä asiakirjoista tiedetään, että myös 
vihanneksia viljeltiin, vaikka niitä ei kuvista tai kirjallisista kuvauksista 
löydy. Kuitenkin hedelmäpuut, lootukset ja papyrus viittaisivat siihen, 
että huomio oli luultavasti aina tuottavuudessa, lukuunottamatta 
kaikista pyhimpien temppelien lehtoja tai varakkaimpien tilanomistajien 
erikseen huvittelua varten suunniteltuja puutarhoja. (Jellicoe & al. 1986)

500-luvulla eaa. akhaimenidien hallitsija Kyyros II Suuri rakennutti 
valtakunnalleen pääkaupungin, Pasargadaen, Zagrosvuorten juurelle 
nykyisen Iranin lounaisosaan. Vaikka jäljellä on enää rauniot, arkeolo-
giset kaivaukset ovat paljastaneet ensimmäisen tunnetun persialaisen 
puutarhan, chahar baghin, prototyypin. Sen plaanissa on nähtävissä 
nelijako [06] zarathustralaisen neljään elementtiin perustuvan maailman-
kuvan mukaan. (Faghih & Sadeghy 2012, 40) Jakajina toimivat kaste-
lukanavat, jotka olivat edellytys puutarhan ylläpitämiselle keskileveys-
asteiden kylmässä aroilmastossa, jossa auringon paahde ja voimakas 

fig. 1.01
Maisema-arkkitehtuurin arkkityypit, metsä-
aukea ja muurien ympäröimä puutarha. 
Girot 2016, 18.

fig. 1.02
Paratiisi. Nebamunin haudasta löydetty 
seinämaalaus. Egypti, n. 1350 eaa.

[02] 
Tässä työssä termillä ’maisema’ tarkoite-
taan rakennetun ja rakentamattoman maan 
pinnan fysikaalista, visuaalista ja tilallista 
ulottuvuutta. Voidaan erottaa luonnollinen, 
viljelty ja urbaani maisema. ’Luonnolla’ 
viitataan puolestaan siihen, jota ihminen 
ei ole muokannut tai jonka prosesseihin 
ihminen ei ole toimillaan vaikuttanut.

[03] 
nykyisten Irakin ja Syyrian alue

[04] 
Avestan on farsia edeltänyt kieli, jota 
puhuttiin nykyisen Iranin alueella 
ensimmäisellä vuosituhannella ennen 
ajanlaskun alkua.

[05] 
Sanat ’pairi’ ympäri ja ’daeza’ muuri luovat 
heti mielikuvan alueesta, joka on eristetty 
ympäristöstään muurein.

[01] 
”Ihmisen biologiset ja fysiologiset 
ominaisuudet voi lukea osaksi luonnollista 
maailmaa, mutta teknologisten saavutusten 
vuoksi saatamme joskus tuntea olevamme 
sen yläpuolella, ikään kuin meillä olisi 
valta hallita sitä.” 
Lehrman 1980, 31.

[06] 
Nimi ’chahar bagh’ itsessään tarkoittaa 
neljää puutarhaa. 
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tuuli tekevät haihtumisesta äärimmäisen nopeaa. Samasta syystä myös 
muurit puutarhan ympärillä olivat erittäin tarpeelliset.

Vehreä [07] ja hedelmällinen puutarha oli kuivan, pölyävän aavikon 
asukkaille lupaus helpommasta elämästä. Maantieteellinen konteksti 
– ilmasto ja ympäristö – siis määritti millaiseksi ajatus kuolemanjälkei-
sestä paratiisista kehittyi. (Clark 1996, 32; Jellicoe & al. 1986, 277)
Vaikka ajatus paratiisista puutarhana on abrahamilaisia uskontoja 
– juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia – vanhempi, suljetusta puutar-
hasta on mahdotonta kirjoittaa käsittelemättä islamilaista puutarha-
taidetta. (Lehrman 1980, 35; Clark 1996, 9; 32)  
Islam alkoi levitä arabimuslimien valloitettua Persian 600–700-luvuilla. 
Koska nuorella uskonnolla ei ollut perinteitä, se omaksui valloitettujen 
kulttuurien piirteitä niiden korvaamisen sijaan (Brookes 1987, 28) ja 
islamilaiseen rakennusperinteeseen sulautui sekä muodollisia element-
tejä että merkityksiä. Zarathustralaisuuden vaikutus näkyykin niin 
islamin opetuksissa kuin persialaisessa puutarhassa: kastelukanavat 
jakavat chahar baghin plaanin neljään osaan aivan kuten Koraanissa 
neljä elämän jokea (vesi, maito, viini ja hunaja) jakavat paratiisin neljään 
osaan.

Vesi on olennaisin osa islamilaista puutarhaa [08]. Se on täynnä sym-
boliikkaa: Koraanissa on yli 30 mainintaa ”puutarhasta, jonka alla joet 
virtaavat” ja muslimeille veden olomuoto ja puhtaus ovat sielun kuva. 
Virtaava vesi viittaa ajan kulumiseen, meren edustaessa iäisyyttä. 
(Clark 1996) Vesi mahdollistaa kuivan aron tai aavikon muuttamisen 
paratiisiksi – ja koska paratiisissa vettä on yllin kyllin, puutarhojen altaat 
ovat aina ääriään myöten täynnä. (Lehrman 1980, 36) Vesi muodostaa 
paitsi puutarhojen myös asutuksen suunnittelun lähtökohdan, ja tämä 
heijastuu jopa yhteiskuntajärjestyksen hierarkkisuuteen (Girot 2013b).
Toisin kuin Egyptissä, jossa elämä perustuu Niilin tasaiseen virtaamaan 
ja säännölliseen tulvimiseen, Iranin tasangoilla suurin osa joista on 
kausittaisia ja ne laskevat kesällä kuivuviin suolajärviin tai vain häviävät 
aavikolle. Vesi puutarhoja varten olikin usein tuotava kaukaa vuorilta 
maanalaisessa qanat issa [09]. Syvä arvostus vaivalla hankittua vettä 
kohtaan näkyy myös tavassa koristella kanavat ja altaat (Talebian 2011, 
53).

Jos vesi on islamilaisen puutarhan ydin ja menestymisen edellytys, 
persialaisessa chahar baghissa puut ovat melkein yhtä tärkeitä. Niiden 
perimmäinen tehtävä on tuottaa joko varjoa tai hedelmiä. Varjo ei ole 
pelkästään ihmisten viihtyvyyden parantamiseksi, vaan se hidastaa 
veden haihtumista avoimista kanavista. Siksi niiden varrelle onkin 
yleensä istutettu riviin ikivihreitä puita, erityisesti sypressejä, jotka sym-
boloivat kuolemattomuutta ja paratiisin ikuista kevättä. (Farahani & al. 
2016) Kanavia reunustavat lisäksi suorat, kivetyt kävelytiet ja tästä ele-
menttien yhdistelmästä muodostuu plaaniin vahva aksiaalinen sommi-
telma. Vaikka chahar baghin plaani on tyypillisesti symmetrinen, kasvit 
tuovat siihen vaihtelua ja eloa (Farahani & al. 2016, 10).  
Chahar bagh, kuten islamilainen puutarha yleensäkin, on aina kokonais-
taideteos, jossa käytännölliset ratkaisut yhdistyvät esteettisiin ja koris-
teellisiin tavoitteisiin. Sille on ominaista yksityiskohtien runsaus, yltä-
kylläisyys, aistikkuus ja hedonismi, joita vasten eurooppalainen hortus 
conclusus näyttää hyvinkin askeettiselta. Kasvilajeja on runsain määrin, 
jopa vesi saa eri ”muotoja”: on altaita, putouksia, suihkulähteitä. Kukat 
tuoksuvat ja tarjoavat visuaalista nautintoa, veden solina rauhoittaa 

ja hedelmät maistuvat herkullisilta. (Clark 1996, 43) Kaikki tämä on 
suljettu yksinkertaisten, ulospäin koristelemattomien muurien sisälle. 
Persialaiselle rakennustaiteelle ominainen introverttiys on helppo 
ymmärtää, kun sitä tarkastelee ilmaston näkökulmasta – tärkeintä on 
viileyden pitäminen sisällä ja pölyn pitäminen ulkona (Clark 1996, 22). 
Bagh-e Fin Kashanissa [s. 22] on chahar baghin muunnelma (Brookes 
1987, 17). Sen vehreä kasvillisuus ja loistelias, vilpoisa keskuspavil-
jonki, joissa omistaja vieraineen saattoi loikoilla, ovat jyrkkä vastakohta 
ympäröivän aavikon karuudelle ja lämpötilavaihteluille. Faghih ja 
Sadeghy (2012) ovat tutkineet persialaisen puutarhan elementtien 
kykyä yhdessä tuottaa pienilmasto, esimerkkinään juuri Bagh-e Fin.

Persialaisen puutarhan leviäminen liittyy sekä maallisiin että uskonnol-
lisiin valloituksiin. Persiasta tuli suurvalta jo Kyyros Suuren aikana, ja 
laajimmillaan imperiumi ulottui idässä aina Induksen laaksoon asti. 
Valtakunnan kutistuessa vaikutteet jäivät. Paljon myöhemmin islamin-
uskoiset Suurmogulit (1526–1858) rakensivat chahar baghin mallia 
noudattavia puutarhoja nykyisten Afganistanin, Pakistanin ja Intian 
alueille. Hautamonumentit eivät kuulu persialaiseen puutarhaan, mutta 
suurmogulihallitsijat itse suunnittelivat upeimmat puutarhansa nimen-
omaan viimeisiksi leposijoiksi – joista tosin nautittiin usein jo elinaikana 
(Berglund 2014, 25). Tunnetuin näistä lienee Agran kaupungissa 
sijaitseva valtava Taj Mahal [fig. 1.04].

Lännessä muurien ympäröimä puutarha levisi arabivalloittajien mukana 
Maghrebiin [10] ja Iberian niemimaalle. Brookesin (1987, 165) mukaan 
marokkolaisessa kaupunkitalotyypissä sekoittuvat vaikutteet Andalusian 
maureilta (kaupunkiasuntojen typologia) ja persialaisilta (chahar bagh), 
mutta myös roomalaisilta (peristyyli). Talotyypin nimi riad tulee arabian 
sanan ’puutarha’ monikosta [11]. Keskellä sijaitsevalla sisäpihalla on 
tyypillisesti vesiaihe ja istutuksia usein siirreltävissä ruukuissa.
Maurien al-Andalusiin (711–1492) nykyisen Espanjan alueelle raken-
tamat suljetut puutarhat kuuluvat maailman tunnetuimpiin. El Patio de 
los Naranjos eli Appelsiinipiha Córdobassa [fig. 1.14] on Euroopan 
vanhin vielä elävä puutarha, jonka kastelu hoidettiin säiliöihin kerättä-
vällä sadevedellä (Berglund 2014, 23). Vierailluimmat ja ehkäpä loiste-
liaimmat esimerkit ovat Alhambran linnakkeen Patio de los Arrayanes 
[fig. 1.15] ja Patio de los Leones [fig. 1.18], sekä Patio de la Acequia 
[fig. 1.19] Generalifessa. Toisin kuin persialaisten tasaiselle maalle 
rakennetut suljetut puutarhat, nämä sijaitsevat terassoiduilla vuorenrin-
teillä. Maaston jyrkkyys vaikuttaa niiden mittasuhteisiin ja symmetria on 
usein epätäydellinen (mm. Aben & de Wit 2001, 68). Alhambran puu-
tarhat ovat pääosin kovista materiaaleista rakennettuja poliittisia näyttä-
möitä, Patio de la Acequia puolestaan kesäpalatsin vehreä rentoutu-
mispaikka, jossa oli helppo unohtaa todellisuus ja nauttia elämästä. 
Sinne istutettiin kaukaa idästä tuotuja kukkalajeja ja hedelmäpuita 
(Berglund 2014, 23). Nurmea ei ollut ja kasvit olivat hieman kulkuteitä 
alempana, jolloin syntyi vaikutelma niiden latvojen tasalla kävelemisestä 
(Jellicoe & al. 1986, 279). Valon ja varjon leikki sekä intiimistä mitta-
kaavasta (Berglund 2014, 87) riippumattomat yksityiskohtien runsaus 
ja tilakokemuksen äärettömyys [12] tekevät kaikista kolmesta hyvin 
vaikuttavia.

Islamilaisessa rakennusperinteessä suljettu puutarha edustaa paitsi 
ihmisen biologisia ja fysiologisia tarpeita, myös uskonnollisia ykseyden 
ja järjestyksen periaatteita (Jellicoe & al. 1986, 278). Plaanille on omi-

[09]
Qanat on maanalainen kanava, jota 
on käytetty ainakin 600-luvulta eaa. 
lähtien tuomaan vettä vuoriston juurelta 
asutuskeskuksiin. Korkeammalla 
sijaitsevaan pohjaveden pinta puhkaistaan 
ja vesi johdetaan painovoimaisesti 
kylään ja pelloille. Noin 50 m välein on 
pystysuora tunneli, joka toimii ilma-
aukkona kaivajille ja jota pitkin maa-aines 
saadaan ulos kanavaa kaivettaessa. 
Näiden ”pienoiskraatereiden” jono onkin 
tyypillinen näky Iranin aavikolla. Qanatien 
pituus vaihtelee kymmenistä metreistä 
kilometreihin. 

fig. 1.03
Chahar bagh (Bagh-e Vafa) kuvattuna 
miniatyyrissä: kanavat jakavat puutarhan 
neljään osaan, ympärillä muuri ja sen 
ulkopuolella aavikko.
Clark 1996, 35.

[10] 
”Auringonlaskun maat” Tunisia, Algeria ja 
Marokko.

[11]
Yksikkö rawḍa ضور, monikko riyāḍ ضاير.

[08] 
”The spirit of the garden-paradises of 
Europe hides in the flowers, the grass, the 
trees, but the soul of the Eastern garden 
lies in none of these; it is centred in the 
running water which alone makes its other 
beauties possible.” 
Constance Villiers-Stuart 1913 
(lainaus teoksessa Clark 1996, 32).

[07] 
On tärkeää ymmärtää, että vehreys 
tarkoittaa vettä ja siis myös ravintoa.

[12]
Patio de los Arrayanesin kohdalla 
vertikaalinen – taivasta heijastava allas;  
Patio de los Leonesin kohdalla horison-
taalinen – rakennuksen sisälle jatkuva 
pylväiden ”lehto”.

fig. 1.04
Taj Mahalin (rakennettu 1630–1653) 
plaani. Nykyiset nurmikot ovat brittiläisten 
suorittaman restauroinnin peruja. 
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[15]
Eri uskojen sekoittuminen

[16]
Girot (2013c) nimittää luostarilaitosta 
osuvasti koneistoksi, joka valtasi ja 
muokkasi ympäristöä systemaattisesti mm. 
luonnon syrjäyttäen. 

[13]
Erään hypoteesin mukaan ranskan sana 
forêt (josta englannin forest on lainattu) 
olisi johdettu latinan sanasta foris ’ulko-’ 
tai tarkemmin sanasta forestis ’ulkopuolella’ 
– siis viljellyn aukean, elinpiirin, ulko-
puolella.
Girot 2013c.

fig. 1.05
St. Gallin luostarissa säilynyt esimerkki 
ihanteellisesta plaanista (n. vuodelta 820). 
Luostaripiha sijaitsee keskipisteessä, 
kaikki muut tilat on järjestetty sen 
ympärille.

naista samat geometrisuus ja symmetria, jotka leimaavat islamilaista 
taidetta yleensäkin ja muotoon kristallisoituvat utilitaristinen ja symbo-
linen merkitys, sekä ilmastolliset ja tekniset rajoitteet. 
Suunnitteluperiaatteet osoittavat suurta muuntautumiskykyä. Onkin 
hämmästyttävää, kuinka (konseptuaalisesti) yhtenäisen joukon tarkas-
tellut puutarhat muodostavat – ottaen huomioon, että niitä erottaa 
parhaimmillaan tuhat vuotta ja monta tuhatta kilometriä (Jellicoe & al. 
1986, 278).

TURVAPAIKKA KAAOKSEN KESKELLÄ

Euroopan ”niemi” voidaan jakaa kahtia vetämällä Alppien ja Pyrenei-
den väliin kuvitteellinen raja. Sen eteläpuolella vallitsee välimerellinen 
ilmasto, pohjoispuolella tuntuu Atlantin viilentävä ja sateita tuova 
vaikutus. Keskiajalle tultaessa koko maanosa oli vielä laajalti lehti-
metsien peitossa, ja asutus oli enimmäkseen pieniä yhteisöjä, jotka 
harjoittivat viljelyä hajallaan siellä täällä. (Aben & de Wit 2001, 24; 
Jellicoe & Jellicoe 1975, 138) 

Elämä oli jatkuvaa taistelua ympäristöä vastaan. Maisemalla ei ollut 
keskiajan eurooppalaisen silmissä esteettistä tai tilallista arvoa, vaan 
arvo muodostui siitä saatavan hyödyn perusteella. Käsitys ”luonnosta” 
oli valikoiva ja sitä määritti pastoraali – koskematon tai ”villi” herätti 
pelkoa (Aben & de Wit 2001, 25). Asutetut, viljellyt aukeat olivat hallit-
tuja, ymmärrettäviä kokonaisuuksia, kun taas niitä ympäröivä loputon 
metsä [13] oli täynnä niin todellisia kuin kuvitteellisiakin vaaroja. Vaikka 
metsä oli myös elannon ja resurssien lähde, feodaaliyhteiskunnassa 
sen tarjoamat polttopuut, rakennusmateriaalit ja ravinto eivät olleet 
kaikkien vapaasti käytettävissä. Metsään kiteytyi siis paljon vaarallista 
ja kiellettyä, se oli kunnollisen ihmisen elinpiirin ulkopuolella. Tätä kult-
tuurista kontekstia vasten on helpompi ymmärtää keskiajan kuluessa 
tapahtunut Euroopan metsien laaja hävittäminen. (Aben & de Wit 
2001; Girot 2013c)

Euroopan synty oli kaoottista aikaa (Aben & de Wit 2001, 22). Invaa-
siot ja kansainvaellukset, Rooman valtakunnan romahdus ja sitä seu-
rannut kaupan taantuminen, sekä erilaiset unionit ja kilpailuasetelmat 
hallitsijoiden välillä muokkasivat poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja 
kulttuurisia rakenteita perinpohjaisesti (Britannica 2020). Kaupungit 
menettivät asemansa sivistyksen kehtoina ihmisten paetessa maaseu-
dulle [14]. Orjuus vaihtui maaorjuuteen. Hallitsijoiden kääntyessä 
kristinuskoon kansa omaksui uudet opit hiljalleen, ja keskiaikaisessa 
maailmankuvassa on nähtävissä synkretismi [15]. Hortus conclusuksen 
historia nivoutuukin kristinuskon historiaan ja etenkin luostarilaitoksen 
[16] leviämiseen Euroopassa. 

Myllerrysten keskellä kirkko ”taisteli kaaosta vastaan –– ankaralla 
sovituksen ja etiikan doktriinilla, joka oli pelastava ihmiskunnan” (Aben 
& de Wit 2001, 22). Pyhän Benedictuksen vuonna 529 muotoilemat 
luostarielämää koskevat säännöt nivoivat henkisen ja fyysisen työn 
tiiviiseen päivittäiseen rutiiniin: ora et labora – rukoile ja tee työtä. Sen 
myötä aiemmin halveksutusta ruumiillisesta työstä tuli arvostettua ja 
askeettisesta elämäntavasta tuli hyveellisen elämän ihanne.

800-luvulle saavuttaessa luostarit olivat lukuisien rakennusten 

muodostamia komplekseja puolustusrakenteiden suojissa, omavarai-
sia pienoismaailmoja eristyksissä muuta Eurooppaa riivaavista sodista, 
nälästä ja kulkutaudeista. Ei siis ihme, että niihin voi jäljittää monet 
keskiaikaiset keksinnöt, kuten maanviljelytekniikoiden parannukset, 
jotka osaltaan mahdollistivat maanosan myöhemmän nousujohteisen 
kehityksen. Luostarielämän järjestäminen ulottui ajankäytöstä tilalliseen
organisointiin, joka oli vakiintunut tietyn mallin mukaiseksi [fig. 1.05]. 
(Jellicoe & Jellicoe 1975, 142; Aben & de Wit 2001, 49) 
Suomen sanan luostari alkuperä on latinan sanassa ’claustrum’, 
suljettu (enclosure). Romaanisissa kielissä ja englannissa siitä 
johdetut ’cloître’, ’chiostro’ jne. ja ’cloister’ tarkoittavat kuitenkin 
tarkemmin neliskulmaista luostaripihaa reunustavaa avointa galleriaa, 
ristikäytävää. Plaanissa on nähtävissä persialaisesta chahar baghista 
periytyvä, al-Andalusin kautta Eurooppaan tullut nelijako. Vaikka tämä 
koruton hortus contemplationis [s. 14] oli luostarin keskiössä sekä 
kirjaimellisesti että kuvaannollisesti, puutarhatypologia ei suinkaan 
rajoittunut siihen. Hedelmätarhalla, yrttitarhalla ja kasvimaalla oli 
kullakin oma roolinsa omavaraisuuden takaamisessa ja sen myötä 
luostarielämän arjessa. Tuottavuudestaan huolimatta niitä ei voi 
kuvailla islamilaisen puutarhan tapaan runsaiksi – estetiikalla ei ollut 
alkuaikoina juuri merkitystä, puutarha oli vain kokoelma vierekkäin 
aseteltuja elementtejä (Girot 2013c) ja ilmaisua leimasi lopulta aina 
kirkon doktriinin mukainen pelkistyneisyys ja käytännöllisyys.

Niin luostarin piirissä kuin sen ulkopuolella puutarhat hedelmätarhoista 
hautausmaihin olivat paitsi työnteon, myös vapaa-ajan paikkoja (Aben 
& de Wit 2001, 24). Eikä keskiaikaisen puutarhan ambivalenssi 
suinkaan rajoittunut käyttöön: symbolisella tasolla se edusti saman-
aikaisesti lupausta paratiisista ja kiellettyä nautintoa (Girot 2013c).
Linnojen muurien sisälle ei mahtunut suuria puistoja, mutta ylimystö 
rakensi pienempiä suljettuja puutarhoja, useimmiten yrttitarhoja 
lääkekasvien viljelyyn ja ruusutarhoja huvituksia varten. Ruusutarhassa 
[hortus ludi, s. 13] koristeellisuus oli muotoa olennaisempi ja 
tietyt elementit toistuivat. Myöhemmin, kun puolustautumisesta tuli 
vähemmän tärkeää ja linnan asukkaiden sosiaalinen piiri levittäytyi 
sen varsinaisten muurien ulkopuolelle, puutarhojen koko alkoi kasvaa. 
(Aben & de Wit 2001, 22–24; Jellicoe & al. 1986, 363–364) Intiimi 
suljettu puutarha ei silti hävinnyt, vaan siitä kehittyi muun muassa 
italialaisen renessanssipuutarhan komponentti salattu puutarha, 
’giardino segreto’ (Jellicoe & al. 1986, 226).

Sydänkeskiajalla Euroopan poliittiset olosuhteet rauhoittuivat. Väkiluku 
alkoi kasvaa ja kaupunkeja perustettiin muun muassa lisääntyvän 
kaupan keskuksiksi. Niiden oli pystyttävä ”puolustamaan” oikeuksiaan 
ja ympärille rakennettiinkin yleensä jonkinlainen puolustusjärjestelmä. 
Muurien ja kaupunkirakenteen väliin jätettiin usein tilaa paitsi kasvua 
varten, myös siksi että piiritystilanteessa ruoan kasvattaminen olisi 
mahdollista. Kaupungit olivat silti riippuvaisia ympäröivästä maaseu-
dusta ja näiden kahden suhde pysyikin tiiviinä, vaikka kauppatavaran 
liikkuvuus lisääntyi. (Aben & de Wit 2001, 24; 122) 

Yliopistolaitos syntyi 1000-luvun lopulla ja vaikka varhaisimmilla 
yliopistoilla ei ollut omia rakennuksia (Britannica 2020), ne omaksuivat 
luostareilta pian nelikulmion mallisen sisäpihan [fig. 1.17], jonka 
ympärille rakennukset järjestettiin. ”Voimakkaan symbolinen muoto 
rohkaisi oppimiseen, mietiskelyyn ja vuoropuheluun”, mutta oli myös 

[14]
Ranskan maaseutua tarkoittava sana 
campagne on johdettu italian sanasta 
campana eli ’kirkonkello’. Kyse oli alun 
perin siis alueesta, jolle kirkonkello kuului.
Girot 2013c.
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yksinkertaisesti käytännöllinen (Jellicoe & Jellicoe 1975, 153). Malli 
levisi nopeasti ympäri Eurooppaa, ja Oxfordissa [fig. 1.06] sekä 
Cambridgessä pihojensa ympärille kiertyvät yliopistot muodostivat 
varsin erikoisen kaupunkirakenteen.

1200-luvulle tultaessa suurin osa Keski-Euroopan metsistä oli jo hakattu 
poltto- tai raaka-aineeksi ja sen myötä ympäristö muuttunut radikaalisti. 
Ilmastoon myöhäiskeskiajalla vaikuttanut pieni jääkausi aiheutti vilja-
satojen menetyksiä ja nälänhätiä, joiden seurauksena kuoli miljoonia 
ihmisiä. Siitäkin huolimatta kaupunkien onnistui vahvistaa asemaansa. 
Kun väkimäärä alkoi taas kasvaa, kaupunkien muurien sisäpuolella 
sijainneet keittiöpuutarhat ja hedelmätarhat joutuivat väistymään raken-
tamisen tieltä. Myös luostareista oli kasvanut vauraita keskuksia ja niiden 
puutarhoista kehittynyt taidetta (Aben & de Wit 2001, 24).

Renessanssiajan alussa yliopiston yhteyteen syntyi ”uusi” suljetun 
puutarhan tyyppi, kasvitieteellinen puutarha [fig. 1.07] ja kasvitieteestä 
tuli oma oppialansa. Arabilääkäreiltä omaksuttu tieto lääkekasveista 
sekä Afrikasta, Intiasta ja Syyriasta tuodut siemenet ja kukkasipulit oli-
vat olennainen osa tätä kehitystä: vaikka kasvit olivat jo olleet huomion 
kohteena yrttitarhoissa [hortus catalogi, s. 13], lajien ominaisuuksien ja 
sukupuiden tuntemus oli keskiajalla heikkoa. (Aben & de Wit 2001, 46; 
Jellicoe & al. 1986, 67; 364) Kasvitieteellinen puutarha onkin esi-
merkki kulttuurivaihdon osuudesta eurooppalaisen puutarhatypologian 
kehittymisessä. Se myös kuvastaa keskiaikaisen Euroopan vihamielistä, 
mutta ihailevaa asennetta vieraita sivilisaatioita kohtaan (Aben & 
de Wit 2001, 23). Siitäkin huolimatta, että Iberian niemimaalla kristityt 
kävivät sotaa muslimien kanssa, raja kulttuuripiirien välillä oli huokoinen 
(Jellicoe & al. 1986, 363). Roesler (2019, 5) huomauttaa, että myös 
islamilaisen puutarhan ja italialaisen renessanssipuutarhan välillä on 
tiivis konseptuaalinen side. 

Läpi keskiajan idästä saapui vaikutteita muun muassa kauppiaiden ja 
matkalaisten, sekä pyhiinvaeltajien ja ristiretkeläisten mukana. Keitaasta 
mallinnettu suljettu puutarha sopeutui Euroopassa paikalliseen kulttuu-
riseen kontekstiin ja olosuhteisiin. Se sulautui metsäaukean arkkityyppiin 
ja pienilmastollinen tavoite muuttui päinvastaiseksi – nyt oli tärkeää 
pitää lämpö sisällä – mutta syvin merkitys pysyi samana. Hortus 
conclusus oli ennen kaikkea mikrokosmos, turvallinen paikka, johon 
paeta ympäristön hallitsemattomuutta (Aben & de Wit 2001, 26). 

HORTUS CONCLUSUS 

Useimmiten puutarhan tunnistaa siitä, että se jäljittelee tai idealisoi 
maisemaa. Kuten persialaiset matot, alkuperäiset muurien ympäröimät 
puutarhat edustavat tyyliteltyä näkemystä luonnosta, jossa elollisilla ja 
elottomilla elementeillä on symbolinen arvo ja ne on tarkoin järjestetty. 
(Girot 2016, 30) Hortus conclusuksessa ”luonto” on kuitenkin saatettu 
häivyttää minimiin tai se voi jopa loistaa poissaolollaan [17]. Maiseman 
ei tarvitse olla symbolisesti läsnä eri elementeissä, kun puutarha 
itsessään symboloi maisemaa. (Aben & de Wit 2001, 15)

Suljetun puutarhan sukupuun tarkasteleminen paljastaa, että hortus 
conclusus on oikeastaan muodollinen yläkäsite, joka pitää sisällään 
huomattavan eri luonteisia tiloja. Teoksessaan The enclosed garden, 

Aben ja de Wit (2001, 38) ehdottavat typologiaa, joka perustuu 
muodon sijasta löyhästi ohjelmaan: hortus ludi (leikki/huvi), hortus 
catalogi (oppiminen/tieto) ja hortus contemplationis (mietiskely). 
Alla esiteltävä luokittelu kumpuaa historiallisten esimerkkien muodon 
ja ohjelman tutkimisesta, mutta se ei muodosta varsinaista ajallista 
”kehityskaarta” [18]. Eri tyyppien kuvakset noudattavat Abenia ja 
de Witiä, mutta niitä täydentämään on poimittu esimerkkejä tätä työtä 
varten kootusta Teema ja variaatiot -katalogista [s. 21], jossa typo-
logiaa on sovellettu. 

Hortus ludi
Puutarha on huvitusten ja mielihyvän tyyssija, hovielämän näyttämö. Se 
on tila, jonka keskiössä ovat retoriikka, filosofia, runous, musiikki ja pelit 
tai leikit. Hortus ludi tarjoaa virikkeitä kaikille aisteille: tuoksut, äänet, 
maut, kosketus ovat olennainen osa kokemusta [vrt. chahar bagh]. 
Plaani on vapaa eikä eri elementtien kuten puiden, nurmen peittämien 
istuinten (turfed seats), suihkulähteiden tai puutarhasäleikköjen 
sijoittelu vehreällä nurmella noudata erityisiä sääntöjä.
”Luontokokemuksena” hortus ludi heijastelee keskiaikaisen ihmisen 
käsitystä maailmasta, joka on pääasiassa vihamielinen. Siinä sisätilan 
ominaisuudet, kuten turva ja huolettomuus, yhdistyvät ulkoilman valoon 
ja raikkaaseen ilmaan, jotka keskiajan pimeissä, kolkoissa ja kosteissa 
linnoissa asuville olivat ylellisyyksiä.
Symbolisella tasolla hortus ludi edustaa naiseutta ja maallista rakkautta: 
Raamatun Laulujen laulussa morsianta verrataan hortus conclusukseen 
ja keskiaikaisessa Le Roman de la Rose -romaanissa päähenkilö, 
tarinan kertojan ja sankarin rakkauden kohde, on ruusutarha. 

Modernissa, urbaanissa kontekstissa jotkut urheilu- tai pelikentät voisi 
tulkita esimerkeiksi äärimmilleen viedystä hortus ludista. Duperrén kori-
pallokenttä [s. 34] Pariisissa on tilan puolesta rajattu, ohjelmallisesti 
täysin erikoistunut ja elementeiltään huippuunsa pelkistetty – jopa 
siinä määrin, että se lähestyy hortus contemplationista. Kentän arvon 
määritteleminen pelkästään naapuruston nuorison fyysisen hyvinvoinnin 
edistämisen perusteella olisi sen aliarvioimista.

Hortus catalogi
Järjestys on pääosassa aina muinaisen Egyptin yrttitarhoihin asti juu-
rensa juontavassa hortus catalogissa: se on keskiajan eurooppalaisen 
yritys luoda järjestystä kaaoksesta, johon maailma lankeemuksen 
jälkeen vaipui. Luostarielämässä hortus catalogiin yhdistyy työ, avain 
pelastukseen.
Hortus catalogin plaani on geometrinen, yleensä neliskulmainen 
sommitelma. Puutarhanhoito on käsityötä ja istutuspenkkien mittasuh-
teet määräytyvät pitkälti ihmisruumiin ulottuvuuksien sekä viljeltävien 
kasvien mukaan. Hortus catalogi on pohjimmiltaan rationaalinen, 
käytännöllinen ja tuottava, vaikka sen koristeellisuus onkin lisääntynyt 
vuosisatojen saatossa. Puutarhassa näkyvät islamilaiset vaikutteet: 
Maurit toivat idästä paitsi siemeniä ja sipuleita, myös kasvitieteellistä, 
lääketieteellistä ja kulttuurista osaamista, joka siirtyi Iberian niemimaan 
kautta muualle Eurooppaan. Ympärille rakennettu muuri paitsi suojaa 
ulkoisilta tekijöiltä (ilmasto, eläimet, ihmiset), tekee kasveista kokoelman.

Versailles’n Potager du Roi [s. 24] on erittäin kehittynyt hortus 
catalogi, jonka merkitys ylittää ylivoimaisesti sen rationaaliset lähtökoh-
dat. Puutarhurit tekivät aktiivista risteytystyötä kehittääkseen paikalli-

[17]
Taustan travertiiniverhous ja altaan vesi 
ovat ainoat viittaukset luontoon Mies van 
der Rohen Barcelonaan suunnittelemassa 
Saksan paviljongissa [fig. 1.28].
Aben & de Wit 2001, 151.

[18]
Esitysjärjestys tässä noudattaa Abenin ja 
de Witin järjestystä.

fig. 1.06
Oxford. 

fig. 1.07
Padovan Orto Botanico (1545) on 
järjestyksessä toinen ikinä perustettu 
kasvitieteellinen puutarha. Sen plaanissa 
näkyy tuttu nelijako, tällä kertaa ympyrän 
sisällä.

fig. 1.08
Hortus conclusuksen typologia vapaam-
masta muodollisempaan. Hortus ludi, 
hortus catalogi, hortus contemplationis.
Aben & de Wit 2001, 38.
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sessa ilmastossa menestyviä hedelmälajikkeita ja estetiikalla oli merkit-
tävä rooli puutarhan suunnittelussa. Tämän päivän kaupunkiympäris-
tössä hortus catalogi jatkaa elämäänsä paitsi siirtolapuutarhoissa 
ja -palstoilla, myös kasvitieteellisessä puutarhassa. Molemmissa näkyy 
myös kehitys pragmaattisesta esteettiseen: ne ovat yhtä lailla tuotta-
vuuden ja tiedon, kuin virkistyksen paikkoja.

Hortus contemplationis
Mietiskelyä ja hiljentymistä varten tarkoitettuun hortus contemplatio-
nikseen kuuluu abstraktius, askeettisuus ja toisto, jonka myötä äärettö-
myys on mahdollista saavuttaa rajallisessa tilassa.
Hortus contemplationis puhkaisee aukon luostarin tiiviiseen rakentee-
seen ja avaa yhteyden taivaaseen. Ympäröivät rakennukset toimivat 
puutarhan muureina. Muodollisesti se on roomalaisen peristyylin [19] 
seuraaja; keskihakuinen tila, jossa liike keskittyy ristikäytävään, 
ympärille – luostaripiha itsessään on temenos [20]. Plaanin ristissä 
näkyy persialaisen chahar baghin nelijako, säteittäinen symmetria 
edustaa täydellisyyttä ja tilan kiertäminen symboloi ajan syklisyyttä. 
Tila ja representaatio yhdistyvät hortus contemplationiksessa, 
islamilaisen puutarhan tavoin se on kosmogrammi, 
maailmanjärjestyksen vertauskuva. 

Ranskan kansalliskirjaston puutarha [s. 30] on ohjelmansa puolesta 
hortus contemplationis puhtaimmillaan: se on tehty yksinomaan 
katselemista varten. Myös Zumthorin Hortus Conclusuksessa [s. 32] 
liike tapahtuu istutusten ympärillä, ei niiden keskellä. Ranskan 
kansalliskirjastossa puutarhalla on symbolinen merkitys, kun Hortus 
Conclusuksessa taas korostuu hiljentymisen kokemus, jota prosessio 
vahvistaa entisestään.

Keskiaikaisen hortus conclusuksen tarkastelemisen lisäksi Abenin ja 
de Witin teos esittelee laajan (paljon omaa katalogiani kattavamman) 
kirjon sekä historiallisia että nykyaikaisia esimerkkejä. Niiden syste-
maattisesta analyysista heidän on onnistunut kiteyttää seuraava suljetun 
puutarhan anatomia (Aben & de Wit 2001, 210).
Tiivistetty tila: Muurit ja tilan rajallisuus ovat hortus conclusuksessa 
vahvasti läsnä, toisaalta erilaiset keinot (altaasta heijastuva taivas, pyl-
väiden muodostama kenttä) tuovat äärettömyyden osaksi tilakokemusta. 
Rajattu koko: Tilan pituuden ja leveyden suhde muurien korkeuteen 
johdetaan suoraan ihmisen mittakaavasta. Suljettuuden aste määräytyy 
tämän suhteen mukaan, tunteeseen voi vaikuttaa lisäksi esimerkiksi 
istutuksin tai tilan muodolla. 
Luonnon symboli: Hortus conclusus herättää pohtimaan elämän 
universaaleja minimaalisin, veden ja vihreyden ikonografian keinoin. 
Yhteys taivaaseen: Siivu taivasta korvaa horisontin, ja puutarhan 
yhteys luonnon prosesseihin katkeaa. Jäljellä on vain taivaankannelta 
luettavissa olevat rytmit: auringon ja kuun liike. 
Aistien maailma: Muurit eivät sulje ulkopuolelleen ainoastaan näkymää, 
vaan myös melun, tuulen, kylmyyden, paahteen ja pakokaasujen hajun. 
Kukkien tuoksu, hiljaiset äänet ja materiaalien tekstuurit korostuvat. 
Ohjelmattomuus: Puutarhalla ei ole tarkkaan määriteltyä tehtävää, 
vaan jokainen voi täyttää ”tyhjyyden” omalla mielikuvituksellaan. Tämän 
vapauden vuoksi hortus conclusus on hengähdyspaikka varsinkin 
äärimmilleen ohjelmoidussa kaupungissa. 
Suhde keskustaan: Keskustan ja reunan välillä on hierarkkinen suhde 
ja kaikkia puutarhan elementtejä määrittää sijainti niihin nähden. Neliö 

on yksinkertaisin muoto, sillä keskustasta on yhtä pitkä matka joka 
reunaan. 
Avaimenreikäperspektiivi: Puutarha sulkee maiseman ulkopuolelleen, 
ja toisaalta kokoaa sen ympärilleen. Toisinaan tarkoin rajattu näkymä 
tarjoaa pilkahduksen ympäröivästä ja auttaa ymmärtämään maiseman 
ja hortus conclusuksen suhteen. 
Syklinen reitti: Reitti puutarhaan on lineaarinen, reitti puutarhassa ei. 
Sen alkua on mahdoton erottaa lopusta, näkymät ja elementit toistuvat 
oli missä tahansa, liikkui tai ei.
Ajattomuus: Ajan kuluminen on epäolennainen seikka, on vain päivän 
ja yön vuorottelu sekä vuodenaikojen kierto.

Ominaisuuksien ”irrottaminen” esimerkeistä sallii hortus conclusuksen 
käyttämisen mallina tilan luomisessa. Lista ei kuitenkaan ole 
varsinainen resepti, vaan tarjoaa pikemminkin mahdollisuuden arvoida 
suunnitteluratkaisuja suunnitteluprosessin aikana sekä sen jälkeen.  

SULJETTU PUUTARHA KAUPUNKIRAKENTEESSA

”Mittojensa ja hienostuneisuutensa puolesta suljettu puutarha on kuin 
interiööri” (Aben & de Wit 2001, 12). Tämän on erityisen relevanttia 
rajallisessa kaupunkiympäristössä, jossa suurempi, keskipakoinen puu-
tarhatyyppi ei useinkaan ole toteutettavissa. Puiston tavoin sisäpiha voi 
silti tarjota erittäin arvokkaan yhteyden luontoon (Brookes 1987, 23): 
Maghrebin kaupungeissa kortteleiden sisään piilotetut intiimit puutar-
hat [fig. 1.24] tuovat maiseman avoimuuden, valon ja rauhan keskelle 
tiivistä urbaania rakennetta, Ranskan kansalliskirjaston metsikkö [fig. 
1.34] tekee saman, vain monumentaalisemmin. Mutta ketä varten 
nämä puutarhat ovat?

Kysymys suljetun puutarhan yksityisyydestä tai julkisuudesta on mielen-
kiintoinen, ovathan muurit luonteeltaan hyvin eksklusiivisia rakenteita. 
Kuten Girot (2016, 30) huomauttaa, sosiaalisen eliitin ja muurien 
ympäröimän puutarhan välillä oli jo varhain side, sillä puutarhan ylläpitä-
minen vaati työvoimaa. Metsäaukea oli luonteeltaan yhteisöllisempi. 

Myöskään keskiaikainen hortus conclusus ei ollut kaikille avoin, mutta 
sen vaikutuksen voi nähdä julkisessa kaupunkitilassa. Vaikka aukio [21] 
löysi tiensä takaisin kaupunkikuvaan renessanssin aikana (Aben & 
de Wit 2001, 128), se ei ollut puutarha. Uusklassismin ajalta peräisin 
oleva Place des Vosges [fig. 1.22] sen sijaan on esimerkki siitä, miten 
hortus contemplationiksesta lainattua nelikulmiota on käytetty järjes-
tämään paitsi rakennuksia, myös kaupunkirakennetta. Keskiaikaisen 
orgaanisen Marais’n kaupunginosan päälle projisoitu äärimmäisen 
geometrinen muoto loi julkisen suljetun puutarhan keskelle ahdasta 
Pariisia. Se oli myös ensimmäisiä yrityksiä kehittää Pariisia järjestelmäl-
lisesti.  

Mikä voisi olla suljetun puutarhan rooli tämän päivän kaupunkiraken-
teessa? Mihin ongelmiin sisäänpäin katsova tila voi vastata? Girot 
(2013; 2016) ei ota kantaa suljetun puutarhan rooliin kaupungissa, 
mutta korostaa sen pienilmastollista merkitystä elinympäristön luomi-
sessa. Aben ja de Wit (2001, 12) puolestaan vertaavat urbaania 
kaaosta keskiajan asutusta ympäröineeseen villiyteen ja ehdottavat, 
että hortus conclususta käytettäisiin mallina suunniteltaessa tiloja, 

fig. 1.09
Hortus conclusuksen malli. 
Aben & de Wit 2001, 59

[19]
Peristyyli on sisäpihaa ympäröivä 
pylväskäytävä, laajemmassa merkityksessä 
koko tällainen sisäpiha. 

[20] 
’Temenos’ (m.kreik.) on pyhäksi määritetty 
paikka, esim. jollekin jumalalle pyhitetty 
maa-alue.

[21] 
Kreikkalaisen stoan ja roomalaisen 
forumin peruja
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jotka sulkevat kaupungin hälinän ulkopuolelleen [esim. Hortus Conclu-
sus s. 32, Central Park, s. 26]. He myös uskovat sen kykyyn toimia yh-
distävänä tekijänä nykyajan fragmentoituneessa kaupunkiympäristössä, 
jossa tila on korvattu esineillä [22].

Näistä lähtökohdista ponnistaa työn suunnitelmaosuus, joka testaa 
hortus conclusuksen soveltuvuutta kaupunkitilan luomiseen väljässä 
lähiörakenteessa. Selostus [s. 81] avaa tarkemmin sen mahdollisuuk-
sia suoriutua tehtävästä. 

MAAILMAN PUUTARHAT: TEEMA JA VARIAATIOT

Tilallisena arkkityyppinä suljettu puutarha on levinnyt ympäri maail-
man ja taipunut niin askeettisesta luostaripihasta Aurinkokuninkaan 
lempipaikaksi Versaillessa, kuin New Yorkin keskuspuistosta julkisten 
instituutioiden sisäpihoiksi. Euroopasta ja Lähi-idästä löytyy joukoittain 
esimerkkejä puutarhoista muurien sisällä, joista seuraavilla sivuille 
on koottu pieni osa. Kuten Roesler (2019, 5) osuvasti huomauttaa, 
puutarhat ovatkin kulttuurienvälisyyttä parhaimmillaan. Rakennusajan-
kohdastaan huolimatta ne ovat kuitenkin aina tiiviisti yhteydessä 
rakennuspaikan vallitseviin olosuhteisiin. 

Seuraavassa Teema ja variaatiot -katalogissa maailman puutarhojen 
joukosta on nostettu esiin seitsemän tapausta tai näytettä, jotka uudel-
leen piirrettyinä havainnollistavat hortus conclusuksen kykyä vastata 
ympäristön haasteisiin sekä skaalautua tai muuntua maantieteelliseen 
ja sosiaaliseen kontekstiin sopivaksi. Esimerkiksi veden rooli vaihtelee 
utilitaristis-symbolisesta kokonaan poissaolevaan. Tutkittavaksi on 
valikoitunut eri kokoisia ja muotoisia esimerkkejä, jotka edustavat edellä 
avattuja Abenin ja de Witin (2001) määrittelemiä eri alatyyppejä. 
Analyysi keskittyy tilan komponentteihin, luonteeseen, mittasuhteisiin 
ja ohjelmaan, sekä sivuaa kasvillisuutta ja veden käsittelyä aiheena. 
Erityisen kiinnostavaa on, että kaikki tapaukset kuuluvat nykyään aina-
kin jossain määrin julkisen piiriin. Suljetulla puutarhalla on siis epäile-
mättä potentiaalia luoda julkista tilaa.

fig. 1.10
Santo Domingo de Silosin luostari, Burgos. 
Espanja, nyk. rakennus 1000-luku. 

fig. 1.11
Prieuré Saint-Michel de Grandmont. 
Ranska, 1100-luku. 

fig. 1.15
Patio de los Arrayanes, Alhambra, Granada. 
Espanja, 1200-luku. fig. 1.19

Patio de la Acequia, Generalife, Granada. 
Espanja, 1300-luku. 

fig. 1.18
Patio de los Leones, Alhambra, Granada. 
Espanja, 1300-luku. 

fig. 1.16
Salisburyn katedraalin luostaripiha. 
Englanti, 1200–1300-luvut. 

fig. 1.13
Monrealen katedraalin luostaripiha, Sisilia. 
Italia, 1172–1176. 

fig. 1.12
Saint-André de Lavaudieun luostari. 
Ranska, 1100-luku. 

fig. 1.14
Patio de los Naranjos, Córdoba, Andalusia.
Espanja, nykyinen piha 1200-luvulta, 
nykyiset puut 1700-luvulta.  

fig. 1.17
Mob Quad, Merton College, Oxford. 
Englanti, 1200–1300-luvut. 

[22] 
”Inner cities, suburbs, shopping malls, 
business parks, agricultural areas and 
sports grounds are juxtaposed, separated 
only by residual spaces and tied together 
by infrastructure. The contemporary city 
is subjected to ever greater densification, 
spatial levelling out and fragmentation. 
Open space – whether in or out of the city 
– has to cede to built development and 
urban facilities.” 
Aben & de Wit 2001, 11.
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fig. 1.35
Hortus Conclusus, Kensington Gardens. 
Peter Zumthor & Piet Oudolf; 
Iso-Britannia, 2011. 

fig. 1.32
California Scenario, Costa Mesa. 
Isamu Noguchi; Yhdysvallat, 1980–82. 

fig. 1.36
Sunken Garden, Lontoo.
Bas Smets; Iso-Britannia, 2011.    

fig. 1.37
Royal College of Art, Lontoo.
FFLO & Todd Longstaffe-Gowan; 
Iso-Britannia, 2012. 

fig. 1.31
Linnanmaan kampus, Oulu.
Kari Virta; Suomi, 1972–1977. 

fig. 1.34
Bibliothèque nationale de France, Pariisi. 
Dominique Perrault; Ranska, 1996. 

fig. 1.27
Clos des pêches, Montreuil-sous-Bois. 
Ranska, ~1900–1945. 

ig. 1.33
Square des Bouleaux, Pariisi. 
Renzo Piano, Christine Dalnoky &
Michel Desvigne; Ranska, 1992.

fig. 1.29
Entinen kunnantalo, Säynätsalo. 
Alvar Aalto; Suomi, 1951. 

fig. 1.28
Saksan paviljonki, Barcelona. 
Mies van der Rohe; Espanja, 1929. 

fig. 1.38
Duperrén koripallokenttä, Pariisi. 
Ranska, 2017. 

fig. 1.26
Central Park, New York City. 
Frederic Law Olmsted; Yhdysvallat, 1857. 

fig. 1.25
Bagh-e Shahzadeh, Mahan. 
Iran, 1850. 

img. 1.24
Riad, Marrakech. 
Marokko, luultavasti 1800-luvulta. 

fig. 1.23
Potager du Roi, Versailles. 
De la Quintinie; Ranska, 1683. 

fig. 1.30
Pailey Park, New York City. 
Zion Breen Richardson Associates; 
Yhdysvallat, 1967. 

fig. 1.22
Place des Vosges, Pariisi. 
Ranska, 1605–1612. 

fig. 1.21
Chiostro del Tolentini, Venetsia. 
Italia, 1591–1602. 

fig. 1.20
Bagh-e Fin, Kashan. 
Iran, nykyinen puutarha ~1590. 
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fig. 4.01 
Kontula, teema ja variaatiot.  
Tutkimusvaiheessa analysoidut 
referenssit ilmakuvan päällä koon 
ja suuntauksen vertailemisen 
mahdollistamiseksi. 
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fig. 4.02
Suunnittelupaikka marraskuussa 2019. 
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TESTIASETELMA

Philippe Rahm tunnetaan ”meteorologisesta arkkitehtuuristaan”  
– kokeellisista projekteista, jotka kyseenalaistavat nykyrakentamisen 
pyrkimyksen tuottaa staattisia ja homogeenisia olosuhteita ja luovat 
dynaamista tilaa muun muassa lämpötilaa, hajuja, valoa tai ilmankos-
teutta manipuloimalla [fig. 4.03]. Teoksessaan L’histoire naturelle de 
l’architecture (2020), Rahm linkittää pienilmaston ja julkisen tilan [01], 
sekä esittää hypoteesin ilmastoinnin ja keskuslämmityksen keksimisen 
yhteydestä julkisen tilan kokemaan inflaatioon. Rahm kysyy (2020, 70), 
voiko ilmastonmuutos palauttaa julkisen tilan arvon.

Meteorologisen arkkitehtuurin innoittamana tämän työn suunnitelma-
osuus tutkii mitä termodynaaminen kaupunkisuunnittelu voisi tarkoittaa 
ilmastossa, jossa ulkona oleskelu koetaan epämukavaksi suuren osan 
vuodesta (Westerberg 2009). Tarkoitus ei ole luoda sisätilanomaista, 
kontrolloitua ulkotilaa [02], vaan vallitsevia olosuhteita hienosäätävä 
paikka, joka mahdollistaa sään hyvistä puolista nauttimisen. Suunnitte-
lupaikan valinta on tässä avainasemassa ja maankäytön suunnittelulla 
onkin mahdollisuus vaikuttaa pienilmastoltaan miellyttävien paikkojen 
luomiseen kaupungissa. On sääli käyttää pysäköintiin aluetta, jolla 
on potentiaalia muuhun: paikka on hyvin suojassa tuulelta ja melulta, 
ja vaikka se sijaitsee ostoskeskuksen pohjoispuolella, suuntaus on 
suotuisa, sillä maaston muodon ansiosta pääosin matalat rakennukset 
eivät varjosta liikaa.

Usein ilmasto-olosuhteet lähtökohdakseen ottava suunnittelu nähdään 
generatiivisena suorituksena, jossa arkkitehtuuri on seurausta analyy-
sien (mm. numeerinen virtauslaskenta eli CFD, computational fluid 
dynamics) ja algoritmien ohjaamista lukuisista iteraatioista ja optimoin-
nista. Tämän suunnitelman lähtökohta ei ole kvantitatiivinen, vaan 
kvalitatiivinen: sen mallina on tilallinen konsepti. Keskiaikainen hortus 
conclusus sovitti Lähi-idän paratiisin arkkityypin keskieurooppalaiseen 
kontekstiin, hortus termodynamis puolestaan tutkii, miten tätä ympäri 
maailman levinnyttä mallia on mahdollista käyttää pohjoisen ilmastol-
lisessa ja sosiaalisessa kontekstissa. Menestyksekäs soveltaminen 
vaatii sekä mallin toiminnan että sovelluspaikan olosuhteiden syvällistä 
ymmärrystä (Brown 2010, 93). Suunnitteluosuutta edeltävillä 
tutkimuksella [s. 6] ja kartoituksella [s. 37] on tässä merkittävä rooli.

Valittu konteksti on myös vaikuttanut työn muotoutumiseen. Suunnitel-
maosuus kysyykin, onko hortus conclusuksesta kaupunkitilan malliksi 

fig. 4.03
Jade Eco Park, Taichung, Taiwan. 
Avoimen tilan viilentämistä konvektion 
avulla. Philippe Rahm architectes + 
Mosbach paysagistes + Ricky Liu, 2016.

[02]
García-German (2017, 56) on ilmasto-
olosuhteiden täyttä hallintaa vastaan ja 
peräänkuuluttaa myös sen hyväksymistä, 
että jotkut paikat ovat ”parempia” kuin 
toiset: 
” –– a wide variety of atmospheres and 
situations for outdoor and indoor spaces, 
abandoning the so-called ideal and 
univocal controlled atmosphere of modern 
architecture. And this is attained keeping 
the field of the architectural design as 
open as possible, diversified and multiple, 
accepting and designing not only good 
places but also not so good places.” 

[01]
”Julkinen tila on puun jaettu varjo, 
kollektiivisen nuotion lämpö.” 
Rahm 2020, 70. 

fig. 4.04
Kauppakeskus Valkean ”kesäkatu” eli 
ympärivuotisesti lämmin katutila Oulussa 
on tosiasiassa suljettu ostoskeskustila.  

[03] 
Suomen ympäristökeskuksen mukaan 
vihreä infrastruktuuri on poliittinen käsite, 
joka viittaa ympäristön tuottamiin ekosys-
teemipalveluihin (veden puhdistaminen, 
ilman laatu, jne.) rinnastamalla ne muihin 
yhteiskunnan toiminnan mahdollistaviin 
infrastruktuureihin. Mittakaavansa 
puolesta vihreä infrastruktuuri kuuluu 
enimmäkseen strategisen suunnittelun 
piiriin, joskin verkoston yksittäiset osat 
voivat olla hyvinkin pieniä ja paikallisia. 
Vihreä infrastruktuuri voi sisältää 
niin luonnontilaisia kuin rakennettuja 
viheralueita, kuten viherkattoja. Vihreällä 
infrastruktuurilla on suuri vaikutus ihmisten 
terveyteen ja elämänlaatuun.

suomalaisessa (60 astetta pohjoista leveyttä) lähiössä? Tavoitteena on 
luoda avoin, julkinen, pienilmastoltaan viipyilylle suotuisa kaupunkitila ja 
samalla haastaa rakentamisen kentällä vallitseva purkavaa tiivistämistä 
korostava ajattelutapa. Voiko avointa tilaa käyttää lähiökeskuksen 
uudistamiseen? 

TERMODYNAAMINEN KAUPUNKISUUNNITTELU, 
SOSIAALINEN YHDENVERTAISUUS JA KESTÄVYYS

Kaupunkien täydennysrakentamisvimma liittyy olennaisesti pyrkimyk-
seen hidastaa ilmastonmuutosta. Tiivistäminen lisää yhteisten ulkotilo-
jen tarvetta ja tonttimaan nouseva arvo johtaa yhä useammin virkistys-
käytön ja ”vihreän infrastruktuurin” [03] yhdistämiseen. Avoin tila on 
sallittua, jos se oikeutetaan ekosysteemipalveluilla. 

Suomen kaupungit ovat verrattain nuoria, eikä meiltä löydy saman-
laista kaupunkitilojen vernakulääriä kuin esimerkiksi Etelä-Euroopan 
vanhoista keskustoista. Ehkä juuri siksi vaikutteita kaupunkitilan 
suunnitteluun otetaan muualta, ympäristöistä, joiden olosuhteet 
poikkeavat merkittävästi täkäläisistä. Aukioiden tai katutilan mittasuh-
teet, suuntaus ym. ominaisuudet ovat kuitenkin yleensä kehittyneet 
pitkän ajan kuluessa vastaamaan paikallisiin ilmasto-olosuhteisiin ja 
vaikka sama tai samankaltainen muoto on voinut toistua menestyk-
sekkäästi eri konteksteissa eri syistä (esim. suljettu puutarha; Rahm 
2020, 61), kopioiminen sellaisenaan ei usein onnistu. Pienilmastoja 
tutkinut maisema-arkkitehti Robert D. Brown (2010, 93) kuitenkin 
huomauttaa, että tuntematta pienilmastosuunnittelun periaatteita 
soveltamisessa onnistuminen on mahdollista, mutta sattumanvaraista. 
Se johtaa helposti epäonnistumisiin (Brown 2010, 106) ja tukee 
osaltaan tulkintoja, joiden mukaan avain ihmisten viihtyvyyteen 
pohjoisilla leveysasteilla on tilojen kattaminen. Tätä käytetään muun 
muassa kauppakeskuskehityksen oikeutuksena [fig. 4.04], mikä 
puolestaan tukee kaupunkiympäristön yksityistämisen tendenssiä ja 
sitä kautta eriarvoistumista.

Julkisen tilan puutetta ei välttämättä nähdä lähiöissä, joissa yleensä 
riittää yleisiä alueita virkistysalueiden muodossa [atl 1.17, 2.03; fig. 
4.05]. Periaatteessa ne ovat julkista tilaa, mutta luonteeltaan hyvin 
erityyppisiä kuin julkiselle elämälle suunniteltu “kansalaistila” (civic 
space). Lähiössä julkinen elämä keskittyy tyypillisesti ostoskeskuksen 
ympärille, siksi on erityisen ongelmallista, että avo-ostarien tullessa 
peruskorjausikään ne joutuvat väistymään kauppakeskusten tieltä. 
Neuvosen (2017, 209) sanoin julkinen tila ”altistaa kaupungin ja 
yhteiskunnan monimuotoisuudelle ja monipuolisuudelle” ja on entistä 
tärkeämpää heterogeenistyvässä Suomessa. Kuten sekä Senel 
(2015) että Neuvonen (2017, 208) huomauttavat, näkymättömät 
rajat yksityisen tai puolijulkisen ja julkisen välillä ovat enemmän tai 
vähemmän läpäiseviä riippuen yksilön sosiaalisesta asemasta ja usein 
suoraan sidoksissa ostovoimaan tai haluun kuluttaa. 
”On jopa puhuttu julkisen tilan kuolemasta, joka liitetään väitteeseen 
kaupunkien kasvavasta demokratiavajeesta, koska puolijulkisessa 
tilassa ihmis- ja perusoikeutena turvattuja osallistumisoikeuksia 
voidaan rajoittaa helpommin kuin julkisessa tilassa.” (Neuvonen 2017, 
209) Sään sijaan tilojen käytettävyyttä määrittävätkin aukioloajat tai 
pärstäkerroin.
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Ihmisten oikeus kaupunkiin on kysymys, joka liittyy olennaisesti elä-
mänlaatuun. Jokaisella on asuinpaikastaan huolimatta oikeus nauttia 
laadukkaasta elinympäristöstä [04]. Yhdyskuntarakenteen ulkotilojen 
laadulla ja käytettävyydellä on merkitystä paitsi henkisen hyvinvoinnin, 
myös terveyden kannalta. Tämä korostuu ilmastonmuutoksen myötä, 
kun ääri-ilmiöt lisääntyvät ja kaupungeista tulee kuumempia, kuivempia 
ja kosteampia. 

fig. 4.05
Varsinainen suunnittelualue (katkoviivalla) ja julkisen tilan verkosto Kontulassa.  
Virkistysalueet tummanharmaalla, urheilupaikat ja leikkipuistot viivatäytteellä, muu 
julkinen tila mustalla. 

Ottonen ja Cocci Griffonin (2017, 23) mukaan uudelleen ajateltuna 
”rakennusmassojen väliin jäävällä tyhjällä tilalla – näkymättömällä – 
on mahdollisuus auttaa parantamaan elämänlaatua kaupungeissa”. 
Jos Helsingissä todella ”tehdään maailman toimivinta kaupunkia” 
[05] kaavoituksen pitäisi luoda edellytyksiä sen tutkimiseen, 
miten lähiöihin voidaan rakentaa (termisesti) viihtyisiä, turvallisia ja 
monikäyttöisiä kaupunkitiloja. Maankäytön suunnittelussa on kuitenkin 
keskitytty kauppakeskustilan [06] mahdollistamiseen lähiökeskusten 
uudistamisen yhteydessä.

Kehitykseen kuuluva tabula rasa -ajattelu on niin ikään ongelmallista. 
Vanhan korjaamisen ja parantamisen sijaan puretaan ja rakennetaan 
uutta, ”houkuttelevampaa” ympäristöä. Kontulan ostoskeskus on 
kasvattanut 2010-luvulla suosiotaan niin yrittäjien kuin asiakkaidenkin 
keskuudessa [s. 57] vaikka se kaipaa korjaamista. Tämä osoittaa, että 
uuteen nousuun ei tarvita uutta arkkitehtuuria. Uuden rakentaminen 
on paitsi tuhlaavaa, se nostaa vuokria ja luultavasti häätää toimijoita, 
jotka ovat tehneet ostarista vetovoimaisen. Purkaminen myös katkoo 
asukkaiden suhteita paikkaan. Onko ostaria mahdollista korjata ja 

[05] 
“Maailman toimivin kaupunki” on 
Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 
visio. 

[06] 
Kauppakeskustila on puolijulkista sisätilaa, 
urban interior. 

[04] 
”Right to the City” YK:n New Urban 
Agendassa: Quito Declaration on 
Sustainable Cities and Human 
Settlements for All, kohdat 11 ja 13b. 

muuttaa säilyttämällä? Tämä työ lähestyy julkisen tilan suunnittelemista 
palimpsestin [07] kautta, tähdäten sosiaalisesti, tilallisesti ja 
ekologisesti kestävään kehitykseen. 

Sosiaalinen yhdenvertaisuus ja kestävyys sekä termodynaaminen 
kaupunkisuunnittelu kietoutuvat yhteen. 

HORTUS CONCLUSUKSEN POTENTIAALI 

Suljettu puutarha oli vastaus ympäristön uhkiin tai haasteisiin. Muurit 
tarjosivat paitsi keinon luoda viljelyskasveille suotuisampi pienilmasto, 
myös suojan esimerkiksi eläimiä tai varkaita vastaan. Hortus conclusus 
on historiansa aikana toiminut laboratoriona mitä moninaisimmille 
kokeiluille [s. 14, 24], joten sitä on luontevaa käyttää myös sen testaa-
miseen, voiko lähiökeskusta uudistaa muulla tavoin kuin tiivistämällä.

Lähiö puolestaan oli vastaus teollisuuskaupungin ahtaiden ja 
epähygieenisten asuinolosuhteiden aiheuttamiin ongelmiin. Sen 
tarjoamasta väljyydestä (tai tarkemmin tilan jäsentelemättömyydestä) 
on kuitenkin tullut ongelma itsessään. Nykyisenlainen täydennys-
rakentaminen vastaa lähinnä määrällisen, ei niinkään laadullisen 
”kehittämisen” tarpeeseen. Aben ja de Wit (2001, 11) huomauttavat, 
että tämän päivän urbaanissa maisemassa tila on korvattu esineillä 
ja infrastruktuurilla. Väite resonoi erityisesti lähiökontekstissa. Hortus 
conclusus kaupunkitilana sallisi lähiölle tunnusomaisen väljyyden 
tunteen säilyttämisen [taivas osana tilakokemusta, s. 14] samalla kun 
se luo ”kaupunkimaista” julkista tilaa.

Suljetussa puutarhassa on aina kiteytynyt ihmisen suhde luontoon, 
mikä on 2000-luvulla hyvin ajankohtaista. Sen muodon soveltaminen 
antaa mahdollisuuden käsitellä kaupungistumiseen liittyviä ympäristö-
kysymyksiä, kuten hulevesiasioita, holistisella tavalla. Puutarha on 
rakennetun ympäristön formaali elementti. Suljettu puutarha on tapa 
käsitellä ”muodotonta” ilmastoa: se tekee näkymättömästä näkyvää. 
Hortus conclusus rakenteellinen puutarha, tapa käsitellä tilaa, joka 
ei rajoitu istutusten suunnitteluun. Se on luonnon symboli, ei kirjaimel-
lisesti luontoa, ja soveltuu sen vuoksi hyvin metsälähiöön, jonka 
vihreyteen tavallinen puutarha saattaisi hukkua.

Pohjimmiltaan puutarhassa on kyse järjestyksen luomisesta [s. 13],
jäsentämisestä. Tämä työ käyttää hortus conclususta (maisema-)
arkkitehtonisena mallina, joka auttaa järjestämään lähiön sekavan 
hybridiympäristön selkeämmäksi urbaaniksi ympäristöksi.
Suunnitelma pyrkii näyttämään, että lähiöympäristöstä voi tehdä 
kaupunkimaisempaa myös muilla keinoin, kuin tiivistämällä. Hortus 
conclusuksen intiimiys sopii hyvin julkiseksi tilaksi lähiökontekstiin, 
jossa ei ole tilaa keskustan monumentaalisuudelle. Siinä asettuvat 
vastakkain maiseman laajuus ja rajallisen tilan mittakaava. 

[07] 
Palimpsestista puhutaan, kun jotain käy-
tetään uudelleen tai muutetaan pyyhki-
mättä täysin pois jälkiä sen alkuperäisestä 
muodosta.  
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SUUNNITELMA 

Hortus conclusuksen soveltamista Kontulaan on tarkasteltu kahdessa 
eri mittakaavassa. 1:500 käsittelee ostoskeskuksen julkisten 
tilojen sarjaa ja suunnitelman liittymistä osaksi sitä. 1:200 keskittyy 
varsinaiseen suunnittelualueeseen. 
Suunnitelman huomio on tilassa, sen mittasuhteissa ja komponen-
teissa. Kasvillisuudesta mukaan on otettu puuvartiset kasvit niiden 
arkkitehtonisen luonteen ja pienilmastollisen vaikutuksen vuoksi. 
Muiden istutusten suunnittelu on jätetty yleiselle tasolle. 

Konsepti
Varsinainen suunnittelualue jakautuu kahteen osaan, joiden välissä 
on väestönsuojaan johtava ramppi. Tämä näkyy muodollisessa 
konseptissa, joka palaa hortus conclusuksen juurille [s. 6]. Vierekkäin 
ovat metsään raivattu aukea ja muurien ympäröimä puutarha – 
negatiivinen ja positiivinen – hortus termodynamis ja lehto. 

Elementit
Hortus termodynamiksen ja lehdon suunnitteluelementit – niiden 
merkitys ja toiminta – on esitelty kukin erikseen. Lisäksi hakasulkeissa 
mainitaan mihin Abenin ja de Witin teoksessaan The enclosed garden 
(2001, 210) määrittelemiin hortus conclusuksen tunnusmerkkeihin 
[s. 14] kyseinen elementti liittyy:  

T tiivistetty tila
R rajattu koko
L luonnon symboli
Y yhteys taivaaseen
M aistien maailma
O ohjelmattomuus
K suhde keskustaan
P avaimenreikäperspektiivi
S syklinen reitti
A  ajattomuus

fig. 4.06
Konseptimalli: negatiivinen ja positiivinen. 
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Tulevaisuudenkestävä lähiö

Vastuullinen kaupunkisuunnittelu ei pyri pelkästään vastaamaan tämän 
hetken haasteisiin, vaan ajattelee myös tulevaa tarvetta hyvinvointia 
edistävälle ympäristölle, pyöräilyn ja uusien liikkumismuotojen lisään-
tymistä, taajamatulvien uhkaa... Kuten aikaisemmin on todettu, julkiseen 
tilaan yhdistyy yhä useammin vihreä infrastruktuuri. 

Läpäisevät päällysteet, sadepuutarhat ja ekstensiiviset, hoitovapaat 
viherkatot [08] ovat varautumista hulevesien määrän kasvuun. 
Kontulassa ei toistaiseksi ole erityisiä hulevesiongelmia, mutta siellä on 
lähiöille tyypillisesti paljon läpäisemätöntä pintaa [atl 3.09]. Yleisesti 
ottaen vesi on hyvä pidättää niin korkealla kuin mahdollista. Vaikka 
rankkasateiden aiheuttamat taajamatulvat eivät välttämättä uhkaa 
ostoskeskusta, huleveden käsittely tai viivyttäminen siellä missä se 
syntyy vähentää painetta alempana hulevesiviemäriverkostossa [09].
Huleveden ei tarvitse olla ongelma: sitä voi hyödyntää esimerkiksi 
istutusten ylläpidossa, tai käyttää virkistykseen. 

Luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi on tärkeää tarjota 
“astinkiviä” rakennetun ympäristön läpi. Kettua ei haittaa jolkotella 
asfalttiviidakossa, mutta pienet eliöt eivät välttämättä pääse liikkumaan, 
jos viheralueiden välillä on liian pitkä matka. 

[09] 
Ostarin kattopinta-ala on n. 22 405 m2, 
mikä Helsingin keskimääräisen sade-
määrän perusteella laskettuna tarkoittaa 
14,7 milj. litraa vuodessa (655 mm/a, 
mitattu Kaisaniemessä, Ilmatieteen 
laitoksen tilastot väliltä 1981–2010). 
Suurin mitattu sademäärä vuorokauden 
aikana oli 80 mm, eli 1,79 milj. litraa. 
Kaava: 1 mm sademäärä tarkoittaa 1 l/m2. 

[08] 
Keto- tai niittykatot ja sammalkatot sopivat 
korjausrakentamiseen, jossa kuormat ovat 
rajoitettuja.

fig. 4.07
Plaani, 1:500 [pienennetty].

0 10 m 50
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fig. 4.08
Alueleikkaus A, 1:500 [pienennetty]. 0 10 m 20
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Tilasarja 

”–– urbaani ympäristö tilallisena joukkona. Kysymys ei ole pelkäs-
tään puutarhojen, vaan myös niiden kontekstin suunnittelusta.” (Aben 
& de Wit 2001, 19) Vaikka suunnitelma keskittyy ostoskeskuksen 
pohjoispuolella sijaitsevan pysäköintialueen muuttamiseen uudeksi 
kaupunkitilaksi, se on luettava osana kaupunkitilojen sarjaa 
[alueleikkaukset, fig 4.08, 4.09 ja 4.10]. Ajatus, että yhdessä paikassa 
olisi aina optimaaliset olosuhteet tai että yksi paikka voisi vastata 
kaikkiin mahdollisiin erilaisiin tarpeisiin on järjetön [10]. Useampi 
eriluonteinen tila tarjoaa ihmisille mahdollisuuden liikkua vuodenajan, 
tarpeen tai vaikkapa omien mieltymysten mukaan. Tästä syystä 
suunnitelma ottaa kantaa myös ostarin olemassa oleviin julkisiin tiloihin 
ja ehdottaa niihin muutoksia, jotka keskittyvät vahvistamaan niiden 
ominaisuuksia.

[10]
Esim. persialaisessa arkkitehtuurissa 
tilojen käyttö perustuu pikemminkin niiden 
olosuhteisiin tiettynä vuodenaikana kuin 
tarkkaan määriteltyyn funktioon.

fig. 4.09, 4.10
Alueleikkaukset B ja C, 1:500 [pienennetty]. 0 10 m 20
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Muuri

Suljetun puutarhan määräävin tekijä on reuna. Sen ei tarvitse olla 
muuri, vaan esimerkiksi kasvillisuus voi yhtä lailla toimia tilaa rajaavana 
elementtinä. Reunan määritteleminen tekee tilasta ymmärrettävämmän 
(Loidl & Bernard 2002, 51), mikä on erityisen relevanttia tilallisesti 
usein jäsentämättömäksi koetussa lähiöympäristössä. Muurit myös 
sulkevat ulkopuolelleen visuaalisen ja auditiivisen “hälinän”: sisäpuoli 
on rauhoitettu toiminnoilta, kuten pysäköinniltä [11], mikä vapauttaa 
aistit ylikuormitukselta [M, Y]. Muurin muoto hämärtää rajaa horison-
taalisen ja vertikaalisen välillä ja tarjoaa mahdollisuuden istuskeluun 
tai loikoiluun. Massiivisen betonimuurin pienilmastollisesti tärkeimmät 
tehtävät ovat tuulelta suojaaminen ja lämmön varaaminen. Materiaa-
livalinta ja mittasuhteet vaikuttavat siihen, miten se tässä onnistuu. 
Muurin korkeuden ja tilan suhteiden määrittäminen on tasapainoilua 
olemassaolevan tilan parhaan hyödyntämisen ja pienilmastollisesti 
optimaalisen kokoisen tilan välillä. Huomioon on otettava myös muurin 
eri vuodenaikoina heittämä varjo. Tilakokemuksen kannalta olennaista 
on muurin korkeuden ja ihmisruumiin mittojen suhde [R].

fig. 4.11 Hortus termodynamiksen muuri. Ruudukko 1 m x 1 m.

fig. 4.13
Sukua keskenään: tyhjän istutusaltaan 
detalji ostoskeskuksen käytävällä. 

fig. 4.14 (viereinen sivu)
Ostarin olemassa olevasta seinästä tulee 
uudelleen verhoiltuna hortuksen neljäs 
muuri. 

[11]
Vrt. Aallon logiikka Säynätsalossa [s. 28] 
sekä Abenin ja de Witin (2001) määritte-
lemiin suljetun puutarhan tunnusmerkkei-
hin kuuluva ohjelmattomuus [s. 14]. 

fig. 4.12
Massiivisen muurin pienilmastollinen 
toiminta. 
Rakenteen luoma tuulensuoja riippuu sen 
läpäisevyydestä: jonkin verran läpäisevä 
rakenne suojaa jopa 10x sen korkeuden 
pituista aluetta. Läpäisemättömän muurin 
takana suoja on enintään 5-kertainen.
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fig. 4.15 Porras ja istuskeluporras. Ruudukko 1 m x 1 m.

Porras 

Pohjoisesta ostarille johtava raitti kulkee hortus termodynamiksen 
kautta ja tuo tilaan sosiaallista kontrollia. Toinen merkittävä reitti on 
ostoskeskuksen viertä kulkeva reitti. Tasoero raitin ja muun hortuksen 
välillä on iso (~2,5 m). Porras toimii yhdistävänä tekijänä, mutta se on 
myös kokemuksellinen siirtymä “liikennealueelta” viipyilyalueelle tai toi-
sin päin. Alemmilla portailla pysähdytään ehkä hetki, ylemmille kiivetään 
viivähtämään hieman pidempään. 
Vaikka reitti hortukseen ja sen läpi on suora, koko tilan pituinen, ramp-
piin yhdistetty porras tarjoaa mahdollisuuden siirtyä tasolta toiselle 
missä kohdassa tahansa [S]. 

fig. 4.17 (viereinen sivu)
Istuskeluporras sulautuu ramppiin. 

fig. 4.16
Istuskeluportaiden orientaatio on äärim-
mäisen tärkeä. Hortuksen portaat on 
suunnattu iltapäivän aurinkoon samaan 
tapaan kuin nämä portaat Oslossa. 
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[12]
Maisema-arkkitehti ja kaupunkisuunnittelija 
Sanda Lenzholzer (2015, 20) ryhmittelee 
pienilmaston kokemiseen vaikuttavat 
tekijät kolmeen joukkoon: yksilön fyysiset 
ja fysiologiset ominaisuudet, ulkoiset 
fyysiset tekijät ja psykologiset tekijät. 
Hän myös käsittelee sitä, kuinka paljon 
niihin voi vaikuttaa kaupunkisuunnittelun 
keinoin.

Valaistus

Valo ei vaikuta lämpöviihtyvyyteen, mutta sillä on merkitystä tunnelmaa 
luovana tekijänä pienilmaston kokemisessa [12]. 
Pohjoisilla leveysasteilla keinovalon rooli vaihtelee dramaattisesti vuo-
den kierrossa. Talvella korostuu itse valo, kesällä valaisin.

Suunnitelmassa lähiölle tyypillinen hajavalo väistyy tarkkaan suunnitel-
lun valaistuksen tieltä. Suuntaamalla valoa voidaan ohjata liikkumista tai 
korostaa tiettyjä elementtejä ja näin luoda tunnelmaa. Valaisinpylväiden 
korkeus määräytyy muurien korkeuden perusteella ”stadiontunnelman” 
välttämiseksi. Ne on sijoitettu 10 m x 10 m ruudukkoon, joka on kään-
netty vastaamaan Kontulan vinoa koordinaatistoa. Koko lähiökeskuksen 
alueelle projisoitu joustamaton koordinaatisto luo pylväiden kentän, 
joka on keino muuttaa epätila(a) tilaksi. Se myös sitoo suunnittelu-
alueen muuhun ostarin julkiseen tilaan ja korostaa tilajatkumoa. Hortus 
termodynamiksen sisällä valaisinpylväiden toisto viittaa maiseman 
äärettömyyteen [T].

fig. 4.18 Pylväässä voi olla yksi tai kaksi kohdevalaisinta. Ruudukko 1 m x 1 m.

fig. 4.19
Valaisinpylväät toimivat merkkinä ostos-
keskuksen alueelle saapumisesta. 

fig. 4.20 (viereinen sivu)
Plaanissa koordinaatisto näyttää tasaisel-
ta, mutta todellisuudessa ”rekisteröi” 
maanpinnan korkeusvaihtelut.
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Hulevesi

Suljettuun puutarhaan on kuulunut alusta asti vesiaihe: 2000-luvun 
kaupuntilassa on luontevaa käyttää hyödyksi hulevettä [s. 85]. Suun-
nitelmassa se saa eri ”muotoja” [fig. 4.22], joista tilallisesti merkittävin 
on terveyskeskuksen edustalla [13] sijaitseva sadepuutarha eli Lehto. 
Lehdot ovat suomalaisista metsätyypeistä rehevimpiä ja runsaslajisim-
pia, mutta oikea lehto vaatii syntyäkseen tietynlaisen maan, riittävästi 
kosteutta ja ennen kaikkea suotuisan pienilmaston. Käsitteenä lehto on 
myös erittäin symbolinen (vrt. keidas) [L].
Vesi johdetaan terveyskeskuksen katolta ritilällisessä kourussa 
sadepuutarhaan. Sen sisällä maasto on muotoiltu siten, että syntyy eri 
kosteusvyöhykkeitä. Kullakin vyöhykkeellä on oma istutuspalettinsa, 
joka tulkitsee vapaasti kostealle, tuoreelle ja kuivalle lehdolle tyypillisiä 
aluskasvillisuuden ja pensaskerroksen lajeja. Luonnonkasvit houkutta-
vat hyönteisiä (monimuotoisuuden lisääminen) ja vaativat vähän hoitoa. 
Lammikoitumistilaa on 200 mm, jonka jälkeen kaivo ohjaa ylivuotovedet 
hulevesiviemäriin. Pienilmastollisesti lehto toimii äärimmäisyyksiä tasoit-
tavana tekijänä imeyttämällä ja haihduttamalla vettä. 

fig. 4.21 Linjakuivatuskouru ja aukko sadepuutarhan tukimuurissa. Ruudukko 1 m x 1 m.

fig. 4.22
Läpäisevät päällysteet ja imeytyspainan-
teet ovat olennainen osa suunnitelmaa, 
mutta tilan luomisen kannalta niillä ei ole 
yhtä suurta vaikutusta kuin kolmiulotteisel-
la puutarhalla.
Yllä betonikivi + sepelisauma, alla nu-
pukivi + nurmisauma. 

[13]
“Luonnon” näkemisen terveysvaikutuk-
sista on yhä enemmän ja enemmän 
näyttöä. Sadepuutarha on win-win rat-
kaisu, jossa yhdistyy hulevesien käsittely 
ja terveellisempi, viihtyisämpi ympäristö 
terveyskeskuksessa asioiville sekä siellä 
työskenteleville.  

fig. 4.23 (viereinen sivu)
Vesi näkyy kaupunkitilassa monella tavalla: 
hetkellisesti virtaavassa tai seisovassa 
muodossa, pysyvästi kasvien muodossa. 
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fig. 4.24

Lohkareet 

Hortus termodynamis ei ole pelkkä tila, vaan paikka. Sen keskiössä [K] 
sijaitsevat veistokselliset betonilohkareet leikittelevät metsälähiön tee-
malla sekoittaen Kontulan geomorfologisen ja historiallisen kontekstin 
[L]. Vaikka ne ovat suora viittaus, muoto on monitulkintainen. Laatoitus 
lohkareiden alla on hieman upotettuu perustasosta ja sateella niiden 
alle muodostuu vesipeili. 

fig. 4.25
Lohkareissa on samaa muotokieltä kuin 
Heikki Häiväojan lähes 12 m korkea 
veistoksessa “Yhteistyö” (1967) ostarin 
keskusaukiolla. Se valettiin samassa teh-
taassa kuin ostoskeskuksen betoniele-
mentit. Teokseen kuului alun perin myös 
vesiallas, joka on sittemmin täytetty.  

fig. 4.26 (viereinen sivu)
Lohkareet ja vesipeili. 

[ hortus termodynamis ] [ hortus termodynamis ]



101100

fig. 4.27 Puiden korkeudella ja muodolla on merkitystä tuulensuojan luomisessa. 

Puut (puuvartiset kasvit)

Puut ovat olennainen osa suunnitelmaa, aivan kuten ne ovat erottama-
ton osa metsälähiötä. Itse hortus on keskiaikaisten esikuviensa mukaan 
varsin ”askeettinen”, mutta sen ulkopuolella olevien puiden latvuksista 
tulee osa tilakokemusta [P]. 
Pienilmastollisesti ikivihreät lajit toimivat yleensä hyvänä tuulensuojana. 
Eri korkuisia puita ja pensaita on istutettu erityisesti ”sisäänkäyntien” 
yhteyteen, koska tuulen nopeus kasvaa aukon kohdalla. Lehtipuut 
tarjoavat varjoa kesällä, mikä parantaa viihtyvyyttä suojaamalla suoralta 
säteilyltä. Talvella niiden paljas latvus päästää valoa läpi. Puilla on myös 
merkittävä rooli lämpösaarekeilmiötä vastaan taistelemisessa, sillä ne 
haihduttavat vettä. 
Suunnitelmassa käytännölliset ratkaisut yhdistyvät estetiikkaan aivan 
kuten chahar baghissa [s. 8]: lajivalinnoissa on otettu huomioon 
puiden ilme eri vuodenaikoina. Esimerkiksi pihlajan punaiset marjat py-
syvät puussa talven yli ja luovat upean kontrastin vuorimännyn tummaa 
vihreää vasten [M].

fig. 4.29 (viereinen sivu)
Eri lajien sijoittuminen suunnittelual-
ueelle. Hortuksella ja lehdolla on omat 
luonteensa. 

fig. 4.28
Suunnitelmassa käytetyt lajit ovat enim-
mäkseen Suomen luonnossa kasvavia, 
mutta mukaan on valittu muutama tehos-
tekasvi. Tähdellä merkittyjä lajeja löytyy 
myös muualta Kontulasta.
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fig. 4.30
Plaani 1:200 [pienennetty].

Päällysteet

Lähiön materiaalipaletti on konstailematon: asfalttia ja betonia eri 
muodoissa. Suunnitelma pitäytyy pääasiallisesti niissä, taatakseen 
saumattoman yhdistymisen kontekstiin. Huolellisella suunnittelulla 
tavanomaisista materiaaleista saadaan paljonkin irti. 
Pintojen kulutuksenkestävyyden ja läpäisevyyden yhdistäminen on 
haasteellista, ja suunnitelmasta löytyykin kirjo enemmän tai vähemmän 
läpäiseviä päällysteitä. 

Asfaltti 
Katutila
”Shared space”: ei tasoeroa ajoväylän ja jalkakäytävän välillä

Betonikivi 100x200
Ostoskeskuksen liikennetilat, kenttä ja tori
Kentän peli- ja leikkikuviot toteutetaan eri värisillä ja/tai eri kokoisilla 
betonikivillä. 

Betonilaatta 400x400 
Hortus, lehdon edusta, keskusaukion korotettu osa.
Luo betonikiveä rauhallisemman pinnan. Vaalea väri heijastaa 
auringon säteilyä, jottei hortus kuumene liikaa kesäpäivinä. Vesipeili ja 
hulevesien ohjailu toteutetaan profiililaatoilla. 

Nupukivi 100x220 + nurmi- tai sammalsauma 40mm
Hortus
Toimii imeytyspintana ja osallistuu kokonaishaihduntaan, mutta sietää 
kävelyä paremmin kuin pelkkä nurmi. Imeytyspainanteen kuvio tuo 
mielenkiintoa muuten varsin riisuttuun hortukseen. 

Betonikivi 150x150 + sepelisauma 50mm
Pysäköintialueet
Läpäisevä, kulutuksenkestävä pinta. Parkkiruudut voidaan toteuttaa eri 
sävyisiä kiviä käyttämällä. Pyöräparkin viereisellä istutusalueella reunat 
tehdään leveämmällä saumalla, ja istutuksiin jätetään etäisyyttä. 

0 5 m 25
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[14]
He tarkoittavat pääasiassa ikää, mutta 
ajattelu pätee laajemminkin. 

OHJELMA(TTOMUUS)

Ohjelmattomuus on yksi Abenin ja de Witin määrittämistä hortus 
conclusuksen tunnusmerkeistä [s. 14]. ”Puutarhalla ei ole tarkkaan 
määriteltyä tehtävää, vaan jokainen voi täyttää ’tyhjyyden’ omalla 
mielikuvituksellaan. Tämän vapauden vuoksi hortus conclusus on 
hengähdyspaikka varsinkin äärimmilleen ohjelmoidussa kaupungissa.” 
(Aben & de Wit 2001, 210) Myös hortus termodynamis on ohjelma-
ton. Varsinaiset arjen toiminnot (pysäköinti, kierrätys) on jätetty sen 
ulkopuolelle. Mutta miten suunnitella ”tyhjää” tilaa?

Rahm haastaa perinteisen ”muoto seuraa tarkoitusta” -ideaalin ja pyrkii 
suunnittelemaan sen sijaan arkkitehtuuria, joka seuraa ilmastoa: ”Meitä 
kiinnostaa arkkitehtuurin kyky olla avoin tulkinnoille sen sijaan, että se 
olisi sidottu ennalta määriteltyyn tarkoitukseen, ja tämän vapauden 
myötä sen kyky ehdottaa tai helpottaa uusia käyttötapoja tavalla, jolla 
se vastaa ilmastollisiin ongelmiin.” (Rahm teoksessa Borasi 2006, 159)

Niinpä tämä suunnitelma pyrkii käyttämään pienilmastoelementtejä 
tavoilla, joista syntyy erilaisia olosuhteita hortuksen sisälle. Esimerkiksi 
muurin terminen massa varaa lämpöä päivällä ja luovuttaa sitä illalla: 
alkusyksyn vilpoisana iltana muurin vaakasuuntaisella osuudella on mu-
kava istuskella tai makoilla. Korkeat lehtipuut luovat varjoa lämpimänä 
kesäpäivänä ja ”kuvion” nurmisauma haihduttaa vettä. Matalat havu-
pensaat tarjoavat suojaa tuulelta.

Dominique ja Serena (2020) eivät ole kiinnostuneita ilmastosta, mutta 
kyseenalaistavat Rahmin tavoin tiukan funktionaalisen näkökulman. 
He puhuvat inklusiivisesta suunnittelusta [14] ja monikäyttöisyydestä 
(polyvalence). Toisin kuin muunneltavuus, monikäyttöisyys ei edellytä 
tilan rakenteen muuttamista. Se ei myöskään tarkoita täyttä avoimuutta 
tai neutraaliutta, joka sallii minkä tahansa käytön, vaan muotoja, joita 
voi käyttää useammalla eri tavalla. Olennaista on pikemminkin jaettu 
kokemus kuin jaettu aktiviteetti. (Dominique & Serena 2020, 178; 184) 
Hortus termodynamis tavoitteleekin muotoa, joka sallii ihmisen tulkin-
nan siitä muuttua esimerkiksi iän myötä (leikkipaikasta tulee paikka, 
jossa voi tehdä läksyjä tai ottaa aurinkoa). Vaikka tilan käyttötapa muut-
tuu, tilakokemus (overall spatial experience) voi pysyä samana ja sen 
myötä yksilön suhde tilaan voi säilyä läpi elämän (Dominique & Serena 
2020, 180). Uudistettu keskusaukio omaksuu saman lähestymistavan: 
toisin kuin perinteiset leikkivälineet, uudet abstraktit muodot rohkaise-
vat eri ikäisiä kaupunkilaisia käyttämään niitä eri tavoin.
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fig. 4.32
Leikkaus D, 1:200 [pienennetty]. 0 5 m 10
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fig. 4.33
Leikkaus E, 1:200 [pienennetty]. 0 5 m 10

109108 [ hortus termodynamis ] [ hortus termodynamis ]



LOPPUSANAT

Hortus conclusuksen muodollisen kielen ja merkitysten sovittaminen 
suomalaiseen kontekstiin on ollut todellinen prosessi. Loppusuoralla 
tuntuu, että näkee vain työn puutteet, kuten sen, mikä ei mahtunutkaan 
mukaan. Suljetun puutarhan tutkimuksen rinnalla kulki alusta alkaen 
”pienilmastojen perusteet”, joka ei koskaan materialisoitunut tekstiksi. 
Ilman aiheeseen perehtymistä referenssien pienilmastollisen toiminnan 
ymmärtäminen ja myöhemmin myös suunnitteluratkaisut olisivat kuiten-
kin jääneet pinnallisiksi. Jatkoa ajatellen olisi tärkeää kirjoittaa myös 
tämä tutkimus auki, vaikka diplomityö on eheä kokonaisuus ilmankin. 

Jos katsotaan suunnitelmaosuutta, työ onnistuu tavoitteessaan luoda 
laadukasta julkista tilaa olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen tätä 
purkamatta. Suunnitelma on nimenomaan pienilmastotietoinen, sillä 
hortus termodynamis on paikallisia olosuhteita hyödyntävä ja niitä 
hienovaraisesti muovaava kaupunkitila, jolla on edellytykset termisesti 
viihtyisäksi, viipyilyyn ja rauhoittumiseen rohkaisevaksi paikaksi. Mitään 
vuodenaikaa ei ole otettu keskiöön tarkoituksella, vaan pyrkimys on 
ollut pidentää kaupunkitilan vuotuista käyttöaikaa. Lämpöviihtyvyyden 
lisäksi huomioon on otettu muut pienilmaston kokemiseen vaikuttavat 
tekijät muun muassa puustoa ja valaistusta mietittäessä. 

Suunnitelma myös osoittaa hortus conclusuksen mallin sopivuuden 
väljään lähiökontekstiin, koska sen avulla voidaan luoda julkinen, moni-
tulkintainen tila täydentämään ostoskeskuksen tilasarjaa. Kestävän 
kehityksen kannalta on tärkeää osoittaa, että kaupunkisuunnittelijoilla 
on käytössään muitakin keinoja uudistaa ja jäsentää ympäristöä kuin 
uusien rakennusten kaavoittaminen. Olisikin mielenkiintoista tutkia, 
miten hortus termodynamiksen kaltaisten julkisten kaupunkitilojen 
suunnittelulle on mahdollista luoda edellytyksiä maankäytön suunnit-
telussa. 

Koko diplomityön tavoite – testata metodia vieraasta kontekstista 
tuodun mallin soveltamiseksi – täyttyy myös. Tämä on hyvä lähtökohta, 
mutta ”termodynaamista kaupunkisuunnittelua” yleisemmin ajatellen 
metodi kuitenkin kaipaisi lisävaiheita. Työ pyrkii García-Germánin 
(2017, 175) sanoin ”tasapainottamaan vallitsevaa kvantitatiivista digi-
taalista lähestymistapaa kvalitatiivisella”, mutta se ei missään nimessä 
ole mallintamisen vastainen. Seuraavaksi olisikin tärkeää todentaa 
suunnitteluratkaisujen pienilmastovaikutukset. Tämä tarjoaisi mahdolli-
suuden hienosäätöön ja detaljisuunnitteluun. Jos suunnitelma toteutet-
taisiin pilottihankkeena, siihen tulisi ehdottomasti kuulua myös seuran-
ta, jossa tutkittaisiin, kuinka ihmiset lopulta käyttävät suunniteltua tilaa. 
Koska tällainen hanke on hyvin epätodennäköinen, sen sijaan voitaisiin 
seurata miten ihmiset käyttävät valittuja kaupunkitiloja ja takaisinma-
llintaa näiden tilojen pienilmastollinen toiminta. Tämä antaisi arvokasta 
tietoa siitä, miten suomalaisessa kontekstissa voidaan tulevaisuudessa 
voidaan suunnitella laadukkaita, viihtyisiä julkisia ulkotiloja.  

Tämä diplomityö on ollut monella tapaa tutkimusmatka: suljetun puu-
tarhan juurille ja takaisin, suomalaiseen lähiöön sekä näkymättömään 
maailmaan. Hortus termodynamis asettuu osaksi suljetun puutarhan 
historiallista jatkumoa niin muotonsa, kuin kokeilevan, utopistisen 
asenteensa puolesta. 
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