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1 Johdanto 

  

Tarkastelen tutkimuksessani posiolaisen taiteilijan Teuvo Tuomivaaran (s.1943) veistoksia, 

joiden aiheina ovat erilaiset ympäristökysymykset. Tutkimuksessani pyrin selvittämään, 

millaisiin ympäristöongelmiin sekä -kysymyksiin Tuomivaara on töillään ottanut kantaa ja 

millaisia ekokriittisiä huomioita hän on pyrkinyt töidensä kautta välittämään. Olen 

kiinnostunut myös siitä, mitä hän ajattelee taiteilijan vastuusta ympäristökatastrofien 

aikakaudella ja siitä, millä tavalla taide voi ottaa osaan ympäristökeskusteluun. 

  

Valitsin Teuvo Tuomivaaran veistokset tutkielmani aiheeksi monestakin syystä. Ensinnäkin jo 

alusta alkaen minulle oli selvää, että haluan yhdistää tutkimuksessani kaksi mielenkiinnon 

kohdettani, taiteen sekä ympäristönäkökulman. Mielestäni on kiinnostavaa ja hedelmällistä 

pohtia, millaisina ympäristöongelmat näyttäytyvät taiteessa ja toisaalta, mitä annettavaa 

taiteella on ympäristökeskusteluun. Toisekseen melko pian aihetta alkaessani pohtia päätin, 

että haluan nostaa tutkielmani keskiöön lappilaisen taiteilijan. Vaikka tutkinkin aihetta 

vahvasti omista intresseistäni lähtöisin, on aihevalinnalle myös muita perusteluita. 

 

Teuvo Tuomivaara on pitkän linjan taiteilija ja tehnyt mittavan uran kuvanveiston parissa. 

Hänellä on ollut sekä yhteis- että yksityisnäyttelyitä 70-luvulta lähtien niin kotimaassa kuin 

ulkomailla. Taiteilija on tehnyt monia julkisia veistoksia, hän on toiminut muun muassa 

erilaisissa opetus- ja luottamustehtävissä ja hän on ollut yksi Lapin taiteilijaseuran 

perustajajäsenistä. Näistä saavutuksista huolimatta hän ei ole saanut erityisen paljon 

näkyvyyttä esimerkiksi taidekirjallisuudessa. Alkaessani etsiä tietoa hänestä kävi ilmi, että 

Tuomivaarasta ei ole kirjoitettu yhtään näyttelyjulkaisua suurempaa teosta. Tämäkin on yksi 

perustelu aihevalinnalle; aihe on uusi, ja näin ollen tutkielmani tuottaa uutta tietoa. 

  

Lisäksi perustelen aihevalintaani sillä, että teema, jota Tuomivaara on valitsemissani töissä 

pohtinut, on hyvin ajankohtainen ja todellinen. Ympäristöongelmista on tullut arkipäivää 

kaikkialla maailmassa. Onkin tärkeää, että ympäristöasioita pohditaan niin taiteessa kuin 

muussakin toiminnassa. Taiteen avulla niitä on mahdollista pohtia laajasti ja monipuolisesti1. 

Taide tarjoaa perinteisten, esimerkiksi luonnon-, talous- tai yhteiskuntatieteellisten 

                                                
1 Hakuri 2014, 16; Miles 2014, 3.  
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näkökulmien, ohelle uuden ja erilaisen tavan keskustella ympäristöstä.  Taiteen antia 

ympäristökeskusteluun ovat esimerkiksi inhimillisten ja emotionaalisten ulottuvuuksien 

huomioiminen sekä avoimuus.2  

 

Tutkimusaineistonani toimii Tuomivaaran kaksi teosta, Kuollut metsä (1991) ja Linnuille metsä 

(2012) sekä Merelle-teoskokonaisuus (2014–2016). Tutkimukseni teoriana sekä 

aineistonanalyysin metodina käytän ekokritiikkiä, joka on alun perin 

kirjallisuudentutkimuksessa käytetty tutkimussuuntaus. Se tutkii erilaisia kulttuurituotoksia 

ympäristökeskeisestä näkökulmasta ja on kiinnostunut siitä, miten ympäristöongelmat 

otetaan teoksissa huomioon3. Ekokritiikin ohella tutkin teoksia visuaalisen analyysin keinoin. 

Ekokritiikkiä ja visuaalista analyysia käyttämällä pyrin tekemään syvällisiä tulkintoja veistosten 

sisällöstä sekä merkityksistä ympäristöasioihin liittyen. Tutkimukseni ollessa hermeneuttinen 

laadullinen tutkimus korostan tekemieni tulkintojen subjektiivisuutta.   

 

Luvussa 2 käyn läpi Teuvo Tuomivaaran elämää sekä hänen taiteellista uraansa. Tutkielmani 

luvussa 3 esittelen ekokriittisen teorian. Koska ekokritiikki ei ole vielä kuvataiteessa erityisen 

paljon käytetty tutkimusmenetelmä, on sen esittely oleellista. Luku 4 keskittyy teosten 

analyysiin. Käsittelen jokaisen teoksen tai teoskokonaisuuden eri alaluvussa ja kokoan 

analyysista nousevia huomioita sekä tulkintoja yhteen sekä viidennessä luvussa että 

päätännössä. Luvussa 5 käsittelen myös lyhyesti sellaisia teemoja kuin taiteen vastuu ja 

ympäristön huomioiminen taidetta tehtäessä sekä selvitän, mitä Tuomivaara niistä ajattelee 

ja miten ne näkyvät hänen taiteessaan.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Välimäki & Torvinen 2014, 10; Naukkarinen 2003, 119. 
3 Lahtinen & Lehtimäki 2008, 14. 
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2 Teuvo Tuomivaaran elämä ja taiteellinen ura luonnon keskellä 

 

Teuvo Tuomivaara syntyi 5. lokakuuta vuonna 1943 Posiolla, missä hän on myös asunut lähes 

koko ikänsä. Hän syntyi perheeseen esikoisena ja sai myöhemmin kolmetoista nuorempaa 

sisarusta. Piirtämiseen ja luovaan työhön Tuomivaaralla oli tarve sekä kiinnostusta jo heti 

lapsesta. Perheen isän mielestä taide oli hyödytöntä ajan tuhlausta, mutta onneksi 

kannustajiakin oli: äiti suhtautui myönteisemmin harrastukseen, sisarusten kesken oli pientä 

kilpailuhenkeä piirtämisen ja maalaamisen parissa. Koulussa opettaja huomasi nuoren 

taiteentekijän taidot.4 Taide on sittemmin ollut mukana myös lähes kaikkien Tuomivaaran 

sisarusten elämässä, joko harrastuksen tai uran kautta5. 

 

Kansakoulun jälkeen Tuomivaara teki töitä sekä kotitilallaan että metsässä. 

Kuusikymmentäluvun työttömyysvuosien takia hän joutui lähtemään työnhakuun Ruotsiin, 

jossa asui vuosina 1965–1968. Taide säilyi hänen elämässään myös Ruotsin-vuodet ja paluu 

takaisin Suomeen tapahtuikin taiteen vuoksi: hän tuli opiskelemaan Helsingin 

työväenopistoon vuosiksi 1968–19716. Helsingissä taiteilijalla oli myös ensimmäinen 

yksityisnäyttelynsä vuonna 1972.7 

 

Tuomivaara ei viihtynyt suuressa kaupungissa, vaan kaipuu koti-Posiolle vaivasi häntä8. Hän 

palasikin takaisin kotiin ja juurilleen, mutta vain hetkeksi. Taiteenteko oli haastavaa isän 

mielipiteiden vuoksi ja niinpä Tuomivaara lähti jälleen, nyt Pohjois-Norjaan. Aikana jonka hän 

vietti Norjassa, hän kalasti ja maalasi. Alueen karu ja kaunis ympäristö teki taiteilijaan 

vaikutuksen ja inspiroi häntä. Tuomivaara palasi Norjasta takaisin koti-Posiolle, kun hänen 

isänsä menehtyi. Hänen äitinsä sekä sisaruksensa muuttivat pois kotitilalta Posion keskustaan, 

mikä tarkoitti, että Tuomivaaralla oli mahdollisuus tehdä taidetta tyhjäksi jääneellä 

                                                
4 Niskala 2000, 7. 
5 Tuomivaara 2017; Blåfield 2000. 
6 Tuomivaaran CV. 
7 Niskala 2000, 7. 
8 Huuto metsästä -videotallenne. 
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kotitilallaan.9  Tuomivaaran ollessa Hailuodossa taideleirillä vuonna 1979 hän hylkäsi 

maalaamisen ja aloitti kuvanveiston leirin opettajan, Tapio Junnon rohkaisemana. 10  

 

1980-luvulla Tuomivaara rakennutti perheelleen asunnon sekä työhuoneen, Tuomipirtin, 

Etelä-Posiolle Anetjärvelle. Tämän kolme vuotta vieneen talonrakennusprojektin jälkeen 

taiteenteko tuli jälleen kuvioihin. Siihen olikin nyt hyvä mahdollisuudet, uudessa työtilassa kun 

pystyi tekemään entistä suurikokoisempia töitä. Myös pronssitöiden valaminen tapahtui 

omassa pihapiirissä, minkä vuoksi taiteilijan ei tarvinnut matkustaa lähimpään taidevalimoon 

Lapinlahdelle, jonne olisi tullut matkaa yli kolmeasataa kilometriä. Tuomipirtin elämä oli alusta 

alkaen vilkasta, kun ystävät sekä uran kautta tutuiksi tulleet toiset taiteilijat ympäri Eurooppaa 

vierailivat siellä. 11 

 

Taiteilijan arvostus ja sen kautta tuleva toimeentulo ovat ajan kuluessa kohentuneet. 

Alkuaikoina tukijoita tai ostajia ei liiemmin ollut, varsinkaan kotikunnassa. 2000-luvulla 

taiteilija sen sijaan on saanut useammankin julkisen tilaustyön esimerkiksi kotikunnaltaan. 

Myös monista muissa paikoissa on hänen tekemiään julkisia veistoksia, muun muassa 

Sodankylässä, Karasjoella Norjassa sekä Ranskassa Goujounacin kaupungissa. Taiteilijalle 

tämän uran aikana myönnetyt useat apurahat ovat antaneet mahdollisuuden jatkaa taiteen 

parissa vaikeinakin aikoina.12 

 

Tuomivaaralla on varsinkin 1990-luvulla ollut paljon näyttelyitä myös kotimaan ulkopuolella, 

varsinkin Keski-Euroopassa. Hän on myös ollut mukana useissa symposiumeissa ja 

workshopeissa sekä kotimaassa, että muualla Euroopassa.13 

 

Oman taiteilijauran ohella Tuomivaara on osallistunut aktiivisesti taiteen järjestö- ja 

opetustoimintaan pohjoisessa. Hän on sekä Lapin taiteilijaseuran, että Taiteilijaseura Koillisen 

yksi perustajajäsenistä. Lisäksi Tuomivaara on toiminut vuosina 1992–1997 Lapin läänin 

taidetoimikunnassa sekä vuosina 1991–1993 Lapin taiteilijaseuran puheenjohtajana. 

                                                
9 Niskala 2000, 7. 
10 Niskala 2000, 8. 
11 Niskala 2000, 8. 
12 Niskala 2000, 9. 
13 Niskala 2000, 9; Tuomivaaran CV. 
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Opetustehtävissä Tuomivaara on ollut taidekursseilla sekä -leireillä Posion lisäksi sen 

lähikunnissa läpi 90-luvun. Tuomivaara voitti Lapin läänin taidepalkinnon vuonna 1991.14 

Taiteilijalle myönnettiin valtion taiteilijaeläke vuonna 2007. 

  

Nykyään hän elää ja työskentelee Tuomipirtissä taiteilijapuolisonsa, Paula Suomisen (s.1958) 

kanssa. Viime aikoina kiireisenä ovat muun muassa pitäneet Anu ja Topi Pentikäisen 

hankkimaan ja remontoimaan Timisjärven taiteilijaresidenssiin tehdyt veistokset sekä 

muutamat yksityishenkilöiden tilaukset.15 

 

“Kun asun korvessa metsän keskellä, en keskustele juuri muiden kuin luonnon kanssa. “ 16 

Ikänsä luonnon helmassa asuneena ja siellä syntyneenä luonto ja sen tarjoamat kokemukset 

sekä elämykset ovat Tuomivaaran taiteen suurin inspiraation lähde.17 Hän ei kuitenkaan pyri 

taiteessaan jäljittelemään luontoa ja sen muotoja tarkasti, vaan luonto toimii lähtökohtana ja 

innoittajana, antamassa syvyyttä lopputulokseen18. Taiteilijan teokset ovatkin erittäin 

abstrakteja ja moderneja, moninkertaisen pelkistyksen sekä myös leikittelyn lopputuloksia19. 

Lopputuloksesta voi olla joskus haastavaa hahmottaa naturalistista lähtökohtaa, mikä on 

taiteilijan tarkoituskin; hän pyrkii tekemään töitä, joissa on tulkinnanvaraa sekä 

moniselitteisyyttä20. 

 

Luonnon lisäksi Tuomivaara saa inspiraatiota taiteeseensa myyteistä ja tarinoista, sekä 

pohjoisen, Kalevalan että esimerkiksi Välimeren alueen mytologiasta. Nämä tarinat eivät 

kuitenkaan itsessään kerronnallisina näy teoksissa, vaan ne ovat nähtävissä ikiaikaisessa, 

universaalissa muotokielessä. 21 

 

                                                
14 Niskala 2000 7–14; Tuomivaara 2017. 
15 Tuomivaara 2017. 
16 Tuomivaara 2017. 
17 Järvinen 2003; Vakkuri 2003; Blåfield 2000. 

18 Järvinen 2003. 
19 Niskala 2000, 8. 
20 Vakkuri 2003; Huuto metsästä -videotallenne. 
21 Niskala 2000, 12; Huuto metsästä -videotallenne. 
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Luonnon sekä myyttien lisäksi Tuomivaaran taiteessa keskeistä on ihminen, joko muotoina tai 

toisinaan selkeänä, konkreettisena figuurina. Hänen veistoksissaan näkyy usein naisellisia 

muotoja, jotka löytyvät luonnon muodoista ja maisemista, kuten vaarojen rinteistä. 

Olennaista on taiteilijan tapa kuvata ihmisen suhde ympäröivään maailmaan. Äiti maa 

näyttäytyy usein suojaavan lämpimänä ja ihminen pienenä suuren luonnon keskellä. 

Tuomivaaran teoksissa on nähtävissä huumoria sekä ironiaa, mutta ei koskaan 

ilkeämielisyyttä. 22 

 

Tyypillisiä materiaaleja hänelle ovat puu sekä pronssi, nykyään yhä enemmän nimenomaan 

puu. Se on ikivanha ja perinteinen, mutta myös taiteilijalle ominainen ja luonnollinen 

materiaali, asuuhan taiteilija metsän keskellä.23 Myös kivi on Tuomivaaran suosima materiaali. 

Puun ja kiven lisäksi betoni on erityisesti uudempien töiden materiaali, mutta vain 

ulkokuoreltaan. Sisus on styroksia sekä metallikehikkoa. Tällaisen tekniikan käyttäminen on 

mahdollistanut taiteilijan tekemään ja käsittelemään suurikokoisia töitä, jotka ovat kuitenkin 

myös kestäviä24. Näiden materiaalien lisäksi Tuomivaara on toteuttanut erilaisissa 

tapahtumissa teoksia myös jäästä sekä lumesta. 

 

Luontosuhteeltaan Tuomivaara on humanisti, joka taiteellaan puolustaa luontoa, mutta ei 

julistaen tai ketään osoitellen25. Huoli luonnosta kuitenkin on nähtävissä selvästi useista hänen 

teoksistaan, esimerkiksi vanhemmista, pienistä pronssisista maisemaveistoksista. Uusimmissa 

Merelle-sarjan veistoksissa sen näkee vielä selkeämmin ja kriittisemmin. Itse ajattelen, että 

Tuomivaaran taiteessa voi nähdä paljon kritiikkiä liittyen ihmisen toimintaan ympäristöään 

kohtaan. Niistä on myös mahdollista löytää ja osoittaa paljon huomioita juuri teosten 

valmistumisajankohdan ympäristöongelmiin ja -tapahtumiin liittyen. Tämän teenkin luvussa 

4, kun esittelen hänen tuotannostaan valitsemani kolme teosta tai teoskokonaisuutta sekä 

niiden ekokriittisen luonteen sekä keskeisiä ympäristöongelmia, joihin ne voivat viitata. 

 

 

                                                
22 Niskala 2000, 11. 
23 Tuomivaara 2017; Hämeenniemi 2006; Järvinen 2003; Vakkuri 2003. 
24 Nuutinen-Kallio 2014. 
25 Tuomivaara 2017; Vakkuri 2003. 
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3 Ekokritiikki eettisenä taiteentutkimuksena 

 

Tutkin Teuvo Tuomivaaran veistoksia ekokritiikkiä hyödyntäen. Koska ekokritiikki on 

perinteisesti kirjallisuudentutkimuksessa käytetty teoria ja siihen sisältyy suuri määrä erilaisia 

kysymyksenasetteluita26, täytyy siitä valita juuri sellaiset osat, jotka sopivat taiteen ja 

erityisesti veistosten tutkimiseen.  Käytänkin sellaisia ekokritiikistä poimimiani aineksia, joiden 

ajattelen sopivan juuri tähän tutkimukseen, yhdessä kuva-analyysin kanssa, etsien teoksissa 

esiintyviä huomioita luonnosta ja tarkemmin ympäristöongelmista. Seuraavaksi esittelen 

ekokritiikin tutkimussuuntauksena lyhyesti ja kerron, miten aion käyttää sitä omassa 

tutkimuksessani. 

 

Ekokritiikki on kirjallisuudentutkimuksen tutkimussuuntaus, joka on saanut alkunsa 1960–

1970 -lukujen ympäristöliikkeestä. Tähän aikaan tietoisuus ympäristöongelmista ja ihmisen 

toimista niiden aiheuttajana kasvoi, mikä näkyi monen tieteenalan vihertymisenä, myös 

kirjallisuuden ja myöhemmin kirjallisuudentutkimuksen. Ympäristöntutkimus laajentui 

luonnontieteistä yhteiskuntatieteisiin sekä humanistisiin tieteisiin ja kiinnostuksesta 

ympäristöä kohtaan tuli universaali aihe.27 

 

Keskeistä ekokritiikissä on käsitys, jonka mukaan inhimillinen ja ei-inhimillinen ovat 

vuorovaikutuksellisessa suhteessa. Ekokriitikko on kiinnostunut tämän suhteen luonteesta, 

siitä, millaisena se tekstissä esitetään. Ekokritiikissä tutkitaan kulttuurin eri artefakteja luonto- 

sekä ympäristökeskeisestä näkökulmasta. Tutkimussuuntaus myös selvittää, millaisia 

merkityksiä annamme ympäristölle kaunokirjallisissa teksteissä ja muissa kulttuurituotoksissa 

ja miten nämä merkitykset vaikuttavat siihen, kuinka kohtelemme sitä.  Ekokriitikko voi tämän 

lisäksi olla kiinnostunut myös siitä, millä tavoin ekologiset ongelmat näkyvät 

nykykirjallisuudessa sekä populaarikulttuurissa ja ilmentävätkö niissä esitetyt arvot ekologista 

viisautta.28 

 

                                                
26 Lahtinen & Lehtimäki 2008, 14. 
27 Lummaa, Vuorisalo & Rönkä 2012, 15; Lahtinen & Lehtimäki 2008, 10–11. 
28 Lahtinen & Lehtimäki 2008, 14. 
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Viime vuosina ekokritiikki on levinnyt kirjallisuudentutkimuksen piiristä myös muun 

kulttuurin- ja taiteentutkimuksen menetelmäksi ja kritiikiksi ja sitä on hyödynnetty muun 

muassa elokuvaan, kuvataiteeseen sekä arkkitehtuuriin.29  

 

Edellä mainittuja teemoja ja ekokritiikin kiinnostuksen kohteita on perusteltua pohtia myös 

tämän tutkimuksen aineiston, Tuomivaaran veistosten, tapauksessa. Koska ne kommentoivat 

ympäristöä ja sen kohtaamia ongelmia, ovat ne ekokritiikin näkökulmasta kiinnostava 

tutkimuskohde. Olen kiinnostunut siitä, miten ja millaisena luonto ja ympäristö näyttäytyvät 

Tuomivaaran teoksissa. Etsin siis merkkejä luonnossa esiintyvistä asioista ja tapahtumista. 

Tämän selvittämisen jälkeen aion pohtia, millaisiin ekologisiin ongelmiin taiteilija itse on 

voinut ottaa kantaa ja toisaalta, mihin muihin ympäristöongelmiin teokset voivat linkittyä. 

Tässä vaiheessa tarkennan, että ympäristöongelmilla tarkoitetaan tämän tutkimuksen 

tapauksessa erityisesti luonnonympäristön ongelmia. Lopuksi pohdin sitä, millaisena 

Tuomivaaran teoksissa näyttäytyy ihmisen sekä luonnon suhde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Lahtinen & Lehtimäki 2008, 16. 
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4 Teuvo Tuomivaaran ekokriittiset veistokset 

 

4.1 Kuollut metsä 

 

 
Kuva 1. Teuvo Tuomivaara, Kuollut metsä, 1991. Pronssi, 60 x 25 x 28 cm. Taiteilijan ateljee, Posio. Kuva: Pauliina 

Oiva, 2017. 

 

Kuollut metsä on yksi 1990-luvulla tehdyistä useista pienikokoisista, pronssisista 

maisemaveistoksista. Teoksessa on soikion muotoinen alaosa, pohja, josta lähtee ylöspäin 

noin parikymmentä melko samanpituista ohutta tikkua. Nämä tikut ovat noin parikymmentä 

senttiä korkeita ja joistakin niistä eriytyy vielä muutamia aivan pieniä haaroja. Alaosasta 

lähtevät tikut eivät ole suorassa, vaan ne harottavat moneen suuntaan. Tikut ovat risaisen, 

kuluneen ja katkenneen näköisiä. Teos on väriltään eri harmaiden sävyinen, johtuen sen 

pronssipinnasta. Alaosa ei ole tasainen, vaan se aaltoilee hieman ja muodostaa kaksi loivaa 

kumpua. 

 

Taiteilija kertoi haastattelussa tämän työn ja sen aiheen liittyvän tapahtumiin naapurimaassa 

Venäjällä, entisessä Neuvostoliitossa. Teoksen lähtökohtana on toiminut huoli luonnon, ja 

erityisesti metsän, tilasta ja tuhoamisesta. Hän puhui rajan takana olevista kaivoksista, joiden 

läheisyydessä on “tuhansia hehtaareja kuollutta metsää ja maa on musta”.30 Tällainen kuvailtu 

                                                
30 Tuomivaara 2017. 



10 
 

ilmiö on tapahtunut esimerkiksi Murmanskin alueella ja ennen Suomelle kuuluneessa 

Petsamossa, jossa teollisuuskaupunkien Nikelin ja Zapoljarnyin maisemaa hallitsevat 

savupiiput levittävät myrkyllistä savua ympäristöönsä. Nykyään Petsamon tunturien rinteiden 

luonto on näiden happosateiden myötä tuhoutunut ja tuntureiden rinteillä on pelkkää 

mustunutta soraa, joka on rikkioksidia ja nikkeliä sisältäessään tuhonnut lähes kaiken allaan 

kasvavan kasvillisuuden. Alueen luonto on kaivosteollisuuden myötä tuhoutunut ja saastunut 

monin paikoin lähes täydellisesti.31 Teoksen maisema onkin kuin suoraan esimerkiksi 

Petsamon tunturien rinteiltä.   

 

Kaivostoiminnan lisäksi rajan takana olevaa metsäympäristöä vahingoitti vakavasti esimerkiksi 

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus, joka tapahtui vuonna 1986 nykyisen Ukrainan 

pohjoisosassa, lähellä Prypjatin kaupunkia. Kyseisellä onnettomuudella oli mittavat ja 

kauaskantoiset vaikutukset ympäröivään luontoon ja yleisesti ympäristöön niin lähialueilla 

kuin naapurimaissa. Onnettomuuspaikan lähialueen havupuut kuolivat noin viiden 

neliökilometrin alueelta32. Näky on luultavasti ollut jotain samantapaista kuin Tuomivaaran 

veistoksen maisema. Paljaita, harmaita, katkenneita ja kuivuneita puita vieri vieressä eikä 

jälkeäkään elonmerkeistä. Maassa ei ole mitään muuta kasvillisuutta kuin karut, pystyyn 

kuolleet puunrungot eikä näissä puissa ole pieniä oksia tai lehtiä jäljellä. Teos on tehty vain 

viisi vuotta onnettomuuden jälkeen ja on täten väistämätöntä, että se tulee mieleen teoksen 

aihetta ja sanomaa pohtiessa. 

 

Rajan takana olevaa metsäympäristöä uhkasivat 80-90-luvuilla esimerkiksi kaivostoiminnan ja 

Tšernobylin lisäksi myös ryöstöhakkuut. Niiden myötä erityisesti Kaukoidän ainutlaatuiset 

metsäympäristöt ja niiden eläimistö, esimerkiksi uhanalainen amurintiikeri, ovat 

katoamassa33. Teoksen maiseman voi tämän tiedettyään nähdä muistuttavan kuin hakkuun 

jäljiltä olevaa metsää, josta terveet ja taloudellisesti tärkeät puut on hakattu ja jäljelle on 

jätetty niin sanotusti hyödyttömät, kuolleet rangat. Eläinten ja eliöiden elinympäristö on 

                                                
31 Bellona -verkkosivusto 2014; Isaeva & Khimich 2008, 39.  
32 Barras 2016. 
33 Susiluoto 1995, 359. 
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tuhottu ja alue on autioitunut täysin. Kun metsä kuolee, sen mukana häviää mahdollisesti 

samalla koko ekosysteemi34. 

 

Tuomivaara kertoi järkytyksestään, jonka koki, kun hänelle paljastui, miten luontoa ja 

erityisesti metsää rajan takana kohdellaan. Hän mainitsi kuitenkin myös sen, että vaikka 

“luonnon raiskaaminen on ja on ollut rajan takana räikeämpää, tapahtuu sitä toki täälläkin.”35 

 

Teoksessa voikin nähdä myös kotimaassa tapahtuneeseen metsäympäristöä vahingoittavaan 

toimintaan viittaavaa sisältöä. Suomessa metsää tuhoavaa ja sen monimuotoisuuden 

kukoistusta estävää toimintaa on ollut ja on yhä edelleen esimerkiksi luonnollisten 

metsäpalojen estäminen ja pysäyttäminen. Teoksen maisema näyttää saastuneen tai 

myrkytetyn metsän lisäksi myös aivan sellaiselta metsältä, joka on palon jäljiltä. Puut sekä maa 

ovat eri harmaiden sävyjen peitossa, aivan kuin kaikkialla olisi tuhkaa sekä nokea.  Puiden 

rungot näyttävät siltä kuin pienemmät oksat olisivat palaneet ja jäljellä olisivat karut ja 

elottoman näköiset puunrungot. Maassakaan ei kasva enää muuta kasvillisuutta, aivan kuin 

palo olisi hävittänyt kaiken mennessään. 

 

Suomen metsien talouskäytön johdosta luonnolliset metsäpalot on pyritty pysäyttämään 

puuntuotannon menetyksen minimoimiseksi. Tämä on tietysti taloudellisesti järkevää, mutta 

samalla se on köyhdyttänyt sekä vähentänyt monen lajin elinympäristöä36. Metsä nimittäin 

hyötyy ja voimistuu ajoittaisista paloista37. Tuhka sisältää lähes kaikki puun tarvitsemat 

ravinteet, joten ne palautuvat palon jälkeen takaisin maaperään ja ravitsevat tulevaa 

kasvillisuutta. Nykyään Suomessa on havahduttu tuhkan hyviin ominaisuuksiin ja vaikutuksiin, 

ja siksi lämpö- ja voimalaitoksilla puun poltosta syntyvää tuhkaa palautetaankin takaisin 

metsään lannoitteena. 

 

Koska Suomen metsistä suurin osa on talousmetsäkäytössä, on erityisen ratkaisevaa, miten 

niitä käsitellään ja hoidetaan. Metsää ja sen monimuotoisuutta on perinteisesti pyritty 

                                                
34 Hakala & Välimäki 2003, 199. 
35 Tuomivaara 2017. 
36 Kuuluvainen & Huhta 2008, 9. 
37 Wallenius, Kauhanen & Pennanen 2008, 27. 
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suojelemaan perustamalla suojelualueita. Niitä ei kuitenkaan ole mahdollista perustaa 

loputtomasti. Siksi esimerkiksi juuri tuhkan käyttäminen lannoitteena tai vielä paremmin 

metsän ajoittainen kulottaminen ovat hyviä vaihtoehtoja metsän hyvinvoinnin kannalta.38 

Teoksen voi siis tältä osin katsoa olevan myös kannanotto metsien hyvän, niiden tarvitseman 

kohtelun ja esimerkiksi monimuotoisuuden turvaamisen, puolesta. 

 

Kuollut metsä -teoksen puut näyttävät myös siltä kuin ne kärsisivät täydellisestä 

harsuuntumisesta eli neulas- tai lehtikadosta. Harsuuntumista aiheuttavat sekä luonnolliset 

tekijät että ilmansaasteet ja sitä pidetään metsäympäristön yleistä terveydentilaa kuvaavana 

tekijänä39. Jos Tuomivaaran veistoksen tulkitsee kertovan neulaskadosta kärsivästä metsästä, 

kertoo se siitä, että kyseisen metsäympäristön terveys ei ole kohdallaan. Se on todellakin 

kuollut metsä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Kuuluvainen & Huhta 2003, 7. 
39 Jukola-Sulonen 1993, 77–78.  



13 
 

4.2 Linnuille metsä 

 

 
Kuva 2. Teuvo Tuomivaara, Linnuille metsä, 2012. Valkobetoni n. 250 x 60 cm. Sorjosen Säätiön kokoelmat, 

Honkahovi Mänttä. Kuva: Galleria Napa, Lapin Taiteilijaseura. 

 

 

Linnuille metsä on Tuomivaaran vuonna 2012 tekemä, viidestä osasta koostuva veistos. Työ 

sijaitsee Mäntässä, Taidekeskus Honkahovin pihalla ja se kuuluu Kauko Sorjosen säätiön 

kokoelmiin. Tuomivaaran veistoksia, mukaan lukien Linnuille metsä, eli esillä Pohjoinen 

ulottuvuus- kesänäyttelyssä Honkahovissa 10.6–31.8.2012.  Näyttelyn jälkeen Linnuille metsä 

-teos jäi yleisön pyynnöstä taidekeskuksen pihalle40. 

 

Teokseen kuuluu viisi osaa, jotka ovat kaikki noin kaksi ja puoli metriä korkeita ja 60 senttiä 

leveitä, valkobetonista valmistettuja veistoksia. Osat ovat keskenään hieman eri muotoisia, 

kolmessa niistä on eräänlaisia koukeroita tai oksamaisia muotoja, kun taas loput ovat 

pitkulaisia ja levenevät tai aukeavat suuremmiksi aivan teoksen yläosasta. Yhdessä nämä kaksi 

yksityiskohtaa yhdistyvät. Teosten pinta on väriltään tasaisen valkoinen, hieman 

harmahtavakin, mutta betonin rosot ja omintakeinen pinta on kuitenkin jätetty näkyviin. 

                                                
40 Mäkinen 2017; Tuomivaara 2017. 
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Teoksessa on nähtävissä paljon vaikutteita metsäluonnosta. Muodoltaan teoksen jotkut osat 

ovat hyvin sienimäisiä, aivan kuin valkoisten betonipylväiden päällä olisivat sienen heltta sekä 

lakki. Myös teosten niin sanotun varren muoto muistuttaa sienen jalkaa, toisissa se on kuin 

herkkutatin tai haperon jalka, joka on keskeltä paksumpi kuin alhaalta ja ylhäältä. Yhden varsi 

taas muistuttaa esimerkiksi suppilovahveron jalkaa, joka levenee ylöspäin, helttaa kohden. 

Samalla teoksen osien muodot muistuttavat vahvasti jäkälää. Teoskokonaisuuden osien 

koukerot, pyöreät muodot ja valkoinen väri tuovat mieleen esimerkiksi torvijäkälät sekä 

palleroporon- ja harmaajäkälän. Herkät kasvilajit, kuten jäkälät sekä sienet ovat 

metsäympäristön bioindikaattoreita eli ilmentäjälajeja, jotka ilmaisevat esimerkiksi 

ilmansaasteiden esiintyvyyttä41. Samalla tavalla kuin neulaset ja puunlehdet, myös niiden 

esiintyvyys kertoo metsäympäristön hyvinvoinnista sekä terveydentilasta.                                                                                                                                                          

 

Viiden erillisen, karun näköisen ja korkean valkoisen osan voi nähdä myös muistuttavan 

pystyyn kuolleita kelopuita. Kelolle ominaista ovat erilaiset pahkat ja muodostumat, joksi 

Tuomivaaran teoksen osien muhkurat ja pyöreät muodot voidaan tulkita. Kelopuut ovat 

yleensä 400-500 vuotta vanhoja ja voivat seistä pystyssä keloutumisen jälkeen satakin vuotta. 

Kuolleet puut ovat tärkeä osa monimuotoista luontoa ja metsän elämää. Linnuista esimerkiksi 

tikka hakkaa pesänsä pystyyn kuolleisiin puihin. Monet muut lintulajit käyttävät näitä tikan 

hakkaamia pesäkoloja myöhemmin hyödykseen. Lahopuissa viihtyvät niin ikään myös monet 

hyönteiset sekä erilaiset käävät, sammalet sekä sienet. Näitä kaikkia edellä mainittuja lajeja 

uhkaakin elinympäristötilan väheneminen, mikä johtuu siitä, että suuri osa Suomen metsistä 

on valjastettu talouskäyttöön. Puut kasvatetaan hyötykäyttöön ja kaadetaan nuorena, jolloin 

vanhoja kelopuita ei ehdi muodostua. Lisäksi jo olemassa olevia vanhoja, kuolleita keloja on 

kaadettu pois uusien taimien tilalta. Moni lahopuissa elävä eläinlaji onkin metsien 

talouskäytön aloittamisen jälkeen uhanalaistunut, varmasti tunnetuimpana esimerkkinä liito-

orava.42 Taiteilija itse kertoi teoksesta puhuttaessa olevansa huolissaan lintujen häviämisestä, 

kun niiden vanhat pesäpuut hakataan43. 

                                                
41 Mikkola 1993, 139–140. 

42 Luonto-Liitto; Metla; Peuhu & Siitonen 2011, 63–67.  
43 Tuomivaara 2017. 
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Suomessa pyritään kestävään, monimuotoisuuden huomioon ottavaan metsätalouteen44, 

mutta onko se riittävää tai liian myöhäistä? Monen lajin määrä on jo ehtinyt romahtaa. 

Uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja on vuonna 2015 tehdyn uhanalaisuusarvioinnin mukaan peräti 

2124 kappaletta, joista 680 ovat erityisen suojeltavia45. 

 

Teoksen valkoisista, epämääräisen muotoisista osista tulee mieleen myös tykkylumen 

peittämät puut vaarojen rinteillä.  Valkoinen väri viestii pohjoisen luonnon puhtaudesta ja 

koskemattomuudesta. Sellaisesta ajattelutavasta, että on toivottavaa, että jotkut alueet, 

ympäristöt ja lajit jätetään koskemattomiksi ja annetaan niiden olla luonnontilassa. 

 

Teokseen voi ymmärtää sisältyvän monia erilaisia lajeja pienistä jäkälistä korkeisiin kelopuihin. 

Mielestäni teoksen tärkein sanoma onkin monien eri lajien määrän ja erilaisten 

elinympäristöjen eli luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen halu. Sienet, jäkälät ja 

kelohongat kuuluvat tietynlaiseen elinympäristöön ja niiden suojelu ja säilyttäminen on 

tärkeää. Myös teoksen nimi, Linnuille metsä, tukee tätä ajatusta. Tuomivaaran teokselleen 

antama nimi kertoo siitä, miten meidän täytyy nyt ja tulevaisuudessa antaa ja turvata metsä 

linnuille. Tätä kautta myös monet muut lajit säilyvät. Samalla tällaisen ajatuksen sekä 

pyrkimyksen suojelusta voi ajatella koskemaan myös kaikkia muita eläimiä sekä eliöitä omissa 

elinympäristöissään. 

 

Teokseen liittyy tarina, joka kertoo siitä, kuinka osuva sen nimi onkaan ja kuinka taiteilijan 

tavoite sen tehtävästä on täyttynyt. Haastatellessani taiteilijaa hän kertoi tämän työn ja sen 

tekemisen olleen kannanotto metsien hakkaamiselle. Hän halusi rakentaa linnuille 

keinotekoisen metsän, jossa ne voisivat rauhassa pesiä. Taidekeskus Honkahovin pihalla 

olevissa valkoisissa “puissa” on todella alkanut pesiä lintuja sen jälkeen, kun teos asetettiin 

sinne esille.46 

 

Teos on selkeästi ulkoasultaan ja sitä kautta myös tulkitsemaltani sanomalta lempeämpi ja 

toiveikkaampi kuin esimerkiksi Tuomivaaran Kuollut metsä -teos, joka käsittelee saman 

                                                
44 Kuuluvainen & Huhta 2008 9; Hakala & Välimäki 2003 176; 313. 
45 Ympäristöhallinnon verkkosivusto. 

46 Mäkinen 2017; Tuomivaara 2017. 
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ympäristön, metsän, kohtaamia ongelmia. Niissä molemmissa on tulkintani mukaan 

eräänlainen metsä, vain kovin erinäköinen ja -tunnelmainen. Valkoinen väri antaa Linnuille 

metsä -teokselle valoisan ilmeen ja vaikutelman. Teoksessa voi tästä huolimatta olla 

nähtävissä myös häivähdys ankeutta ja lohduttomuutta kaiken positiivisen lisäksi. Jos teosta 

katsoo toisenlaisesta näkökulmasta ja toisenlaisella asenteella, voi viiden osan nähdä olevan 

toisistaan erillään, kolkkoina ja karuina. Väri on harmahtavan valkoinen, mikä lisää tätä 

alakuloisuuden vaikutelmaa. Tästä pienestä lohduttomuuden häivähdyksestä huolimatta teos 

huokuu paljon enemmän optimistisuutta ja toiveikkuutta, oksien ja helttamaisten yläosien 

ollessa kääntyneitä ja kurkotellessa ylöspäin, aurinkoon ja valoon. 
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4.3 Merelle-teoskokonaisuus 

 

Merelle on teoskokonaisuus, johon kuuluu vuosina 2014–2016 tehdyt kolme veistosta. 

Teoskokonaisuus oli esillä Tuomivaaran ja tämän taiteilijapuolison, Paula Suomisen, Hallaa VI 

-yhteisnäyttelyssä Aineen taidemuseossa 3.10.2014–16.11.2014. Taiteilijaparin näyttely oli 

osa laajempaa Lapin taiteilijaseuran järjestämää Hallaa VI-näyttelykokonaisuutta. 

 

Merelle I 

 

 
Kuva 3. Teuvo Tuomivaara, Merelle I, 2014. Puu, 160 x 55 x 60 cm. Taiteilijan ateljee, Posio. Kuva: Pauliina Oiva, 

2017 

 

 

Merelle I -teos on valmistettu puusta ja se on valmistunut vuonna 2014. Teos on tumma, hyvin 

pelkistetyn veneen muotoinen veistos. Veistoksen takaosassa, veneen perällä on 

suorakulmion muotoinen osa, joka viittaa laivan savupiippuun. Tämä kertoo, että kyseessä on 

jonkinlainen suurempi matkustus- tai rahtilaiva, kuin esimerkiksi pienempi soutu- tai 

purjevene. Suorakulmion muotoisen osan lisäksi veistoksessa eli laivan kannella on seitsemän 

erikokoista, mustaa palloa. Laivan kansi on täytetty näillä palloilla, mutta niiden väliin ja 

joidenkin alle jää kuitenkin pieniä rakoja. Pallojen pinta on melko sileä, mutta teoksen 

alaosassa eli laivassa näkyy pieniä rosoja, jotka johtuvat teoksen materiaalin, puun, muodoista 

ja rosoista. Teos on mattapintainen ja likaisen musta, tietyssä valossa tummanharmaa. 
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Teos näyttää raskaalta ja monumentaaliselta. Tätä tunnetta luovat sekä teoksen tumma väri 

että suuret, jämähtäneet elementit. Teoksesta huokuu sellainen vaikutelma kuin laivalla olisi 

kuljetettavaan raskas lasti. Yhdessä teoksen nimen kanssa sen voi tulkita kuvaavan esimerkiksi 

sitä, miten globalisaation myötä tänä päivänä maailman merillä kulkee suuret määrät erilaisia 

asioita maasta toiseen laivojen mukana. Tästä taiteilijakin puhui, “myrkkylastien kulkemisesta 

ristiin rastiin merellä”47. Vaikka suuret rahtilaivat ovat tehokkain ja vähiten energiaa vievä tapa 

kuljettaa suuria määriä tavaraa paikasta toiseen, ovat ne taiteilijan sanavalinnan mukaisesti 

todellisia “myrkkylasteja”, joista koituu erittäin haitallisia vaikutuksia vesistöön sekä muuhun 

ympäristöön. 

 

Kansainvälisen liikenteen laivat käyttävät polttoaineenaan bunkkeriöljyä, joka on halvinta ja 

likaisinta öljyä, sisältäen suuren määrän sellaisia myrkkyjä, jotka muilla aloilla ovat kiellettyjä. 

Bunkkeriöljyssä on rikkioksidia, joka aiheuttaa mereen joutuessaan happamoitumista. 

Vedestä rikkioksidi leviää myös läheisille mantereille ja sen maaperään, aiheuttaen muun 

muassa metsäkuolemia sekä rakennusten ja muistomerkkien rapautumista. Myös laivojen 

mereen laskema vesi on suuri ympäristöriski. Tyhjät laivat kuljettavat suuria määriä 

lähtösatamastaan ottamaansa painovettä tulosatamiin. Tällä tavoin vieraat eliöt kulkevat 

maapallon toiselta puolelta vieraisiin elinympäristöihin ja ekosysteemeihin, joissa ne voivat 

aiheuttaa peruuttamattomia ekologisia ongelmia.48 

 

Suuren, mustan lastin voi tulkita myös kuvaavan sitä, miten maailman merillä liikkuu joka päivä 

miljoonia tonneja öljyä suurissa öljytankkereissa. Esimerkiksi Itämerellä ja Suomenlahdella 

öljykuljetukset ovat kasvaneet voimakkaasti 1990-luvulta lähtien. Vuodesta 1995 

öljykuljetusten on sanottu seitsenkertaistuneen ja esimerkiksi vuonna 2013 öljyä kuljetettiin 

öljytankkereissa yli 160 miljoonaa tonnia Suomenlahden poikki.49 

 

Mieleen tulevat seuraavaksi öljyonnettomuudet, joita tapahtuu maailman merillä jatkuvasti. 

Luvut ja faktat öljykatastrofeista ovat surullista luettavaa. Suuria öljytankkerionnettomuuksia, 

                                                
47 Tuomivaara 2017. 

48 Tammilehto 2009, 27–29. 
49 Tammilehto 2009, 28 
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joissa öljyä valuu yli 700 tonnia, tapahtuu 4–5 vuodessa ja tätä pienempiä vuotoja jopa yli sata 

vuodessa. Nämä onnettomuudet ovat kuitenkin vain pieni osa öljypäästöistä, sillä valtaosa 

mereen päätyvästä öljystä on peräisin rutiinitoimista: tankkien puhdistamisesta, öljyn 

lastaamisesta sekä purkamisesta.50 

 

Teos on monimerkityksinen ja sen voi nähdä kuvaavan vahingoittavaa tapaamme kohdella 

merta. Teos kertoo erilaisista ihmisten toimista, joiden vaikutukset ovat usein pitkäkestoisia 

tai jopa peruuttamattomia ja tuhoisia merten ja yleisesti vesistöjen herkkien ekosysteemien 

kannalta.   

 

Merelle II 
 

 
Kuva 4. Teuvo Tuomivaara, Merelle II, 2014. Puu ja teräs, 180x60x115. Taiteilijan ateljee, Posio. Kuva: Pauliina 

Oiva, 2017. 

 

Merelle II -teos on valmistettu puusta sekä teräksestä, ja sekin on vuodelta 2014. Veistos 

koostuu ikään kuin kahdesta osasta, alhaalla on valkoinen alaosa, josta lähtee neljä paksua 

rautalankaa ylöspäin. Nämä rautalangat kannattelevat teoksen toista, mustan väristä osaa. 

Rautalangat sijaitsevat teoksen ja kahden osan keskellä ja ne sijaitsevat noin 10–20 sentin 

päästä toisistaan. 

                                                
50 Tammilehto 2009, 26. 
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Yläosa on tummanharmaa tai musta, ei tasaisen värinen kappale. Se on myös pitkän mallinen, 

joskaan ei aivan niin pitkä kuin alaosa. Muodoltaan se on muhkurainen, ikään kuin monia 

pyöreitä muotoja olisi sulautunut yhdeksi kokonaisuudeksi.  Mustan osan alapuolelta lähtee 

eripituisia, ohuita mustia tikkuja tai tappeja. 

 

Teoksen yläosan muoto muistuttaa pilveä. Se näyttää aivan mustalta pilveltä, josta sataa alas 

jotain tummaa ja raskasta. Tämä tuo mieleen erään Itämeren ympäristöongelmista, 

rehevöitymisen, jota aiheutuu ilmalaskeumista. Niiden mukana suoraan mereen päätyy 

esimerkiksi typpeä ja fosforia. Typpipäästöjen päälähde on ihmisen toiminta, esimerkiksi 

fossiilisten polttoaineiden käyttäminen liikenteessä, energiantuotannossa sekä 

teollisuudessa. Fosforia taas tulee esimerkiksi polttoaineiden käytöstä sekä erilaisista 

teollisuusprosesseista51. Itämeressä juuri typpi ja fosfori ovat niitä ravinteita, joiden määrä 

vaikuttaa kasvien kasvamiseen.  Näiden molempien ravinteiden liian suuri kasvu Itämeressä 

suhteessa meren pieneen vesitilavuuteen sekä siihen, minkä verran ehtii tapahtua 

vedenvaihtoa Pohjanmeren kanssa, on aiheuttanut rehevöitymistä, joka on yksi Itämeren 

suurimmista ongelmista.  Laskeumiakin enemmän ravinnekuormitusta tulee valuma-alueilta 

ihmistoiminnasta, kuten maanviljelystä ja teollisuudesta.52 Tavallisin ja kaikille tuttu esimerkki 

rehevöitymisestä ovat myrkylliset sinilevälautat. 

 

Teoksen valkoinen osa on melko kummallisen mallinen, ei äkkiseltään miksikään tutuksi 

muodoksi tunnistettavissa oleva. Siinä on havaittavissa venemäistä tai kanoottimaista 

muotokieltä. Kun muotoa tarkastelee enemmän, tulee mieleen selkäranka. Valkoinen alaosa 

on muodoltaan pitkulan mallinen ja sen molemmilla sivuilla on kolme koukeroa, jotkut 

pehmeäkärkisiä ja toiset hieman teräväkulmaisempia, ikään kuin selkärangan muodot. Alaosa 

tuo etäisesti mieleen selkärangan tai muun luurangon osan, johtuen sen luumaisuudesta ja 

valkoisesta väristä. Se näyttää elottomalta ja kuolleelta. Länsimaisessa kulttuurissa ja taiteessa 

luuranko tai luut symboloivat kuolemaa. Valkoisen selkärangan voikin nähdä viittaavan eläin- 

ja eliökuolemiin, jotka ovat seurausta vesien rehevöitymisestä. Rehevöityminen lisää 

                                                
51 Vuorenmaa 2015, 60. 

52 Raateoja, Kauppila, Pitkänen, Knuuttila & Lehtoranta 2015, 80; Hakala & Välimäki 2003, 61–62. 
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vedenpohjan eliöperäisen aineen määrää, mikä taas kiihdyttää esimerkiksi pohjaeläinten 

hapenkulutusta. Koska rehevöitymisen myötä vesi on voimakkaasti kerrostunutta, ei 

hapellinen pintavesi pääse sekoittumaan pohjaveden kanssa. Monetkaan pohjaeläimet eivät 

kestä hapettomuutta ja näin vähenevät tai kuolevat.53 

Teokseen voikin katsoa sisältyvän ikään kuin pienen kertomuksen tai tapahtumaketjun siitä, 

mitä ihminen aiheuttaa toiminnallaan merelle ja sen eliöille. Kun ihmisten toiminnasta 

muodostuu erilaisia päästöjä, ne päätyvät ilman kautta sateena mereen ja aiheuttavat siellä 

ensin liiallista kasvien kasvua, jotka tukahduttavat allaan elävät eliöt hapenpuutteeseen.  

 

Merelle III 

 

Teoskokonaisuuden kolmannesta teoksesta, Merelle III -veistoksesta on olemassa kaksi 

versiota. Ensimmäinen versio (Kuva 5) kuuluu Aineen taidemuseon kokoelmaan, jonne se 

hankittiin Tuomivaaran ja Suomisen näyttelyn jälkeen. Kyseinen teos on ollut sittemmin 

mukana museon kokoelmanäyttelyssä PASSIO - KÄRSIMYS JA INTOHIMO, joka pidettiin 

30.1.2015–3.1. 2016.54 Toisen version (Kuva 6) Tuomivaara on tehnyt jälkeenpäin vuonna 2016 

ja se sijaitsee hänen työhuoneellaan Posiolla. Pääsääntöisesti käsittelen nimenomaan tätä 

myöhemmin tehtyä versiota, sillä sitä minulla oli mahdollisuus päästä katsomaan ja 

tutkiskelemaan paikan päälle taiteilijan ateljeehen. Versiot ovat keskenään kuitenkin hyvin 

samankaltaisia ja -näköisiä, joten tekemäni huomiot ja tulkinnat sopivat myös teoksen 

aiemmin valmistuneeseen versioon. 

                                                
53 Korpinen, Nygård, Knuuttila & Kankaanpää 2015, 112–113. 

54 Kanniainen 2017. 
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Kuva 6. Teuvo Tuomivaara, Merelle III (Toinen versio), 2016, Puu, 100x45x30. Taiteilijan ateljee, Posio. Kuva: 

Pauliina Oiva, 2017 

 

Teoskokonaisuuden kolmas osa, Merelle III, on ensimmäinen tavoin laivaa tai venettä 

muistuttava veistos. Tämäkin teos on puusta ja se näkyy: puun pintaa ja sen muotoja tai puun 

väriä ei ole peitetty. Merelle I -teoksesta tämä eroaa siinä, että teoksessa ei ole mitään tiettyä 

elementtiä, joka erottaisi sen viittaavan pienikokoiseen veneeseen tai suurikokoiseen laivaan. 

Veistoksen muoto muistuttaa enemmän esimerkiksi suuren matkustajalaivan muotoa, kun 

taas veneen ulkopinta mukailee vanhan soutuveneen puulaudoitusta nauloineen. Laivan tai 

veneen päällys on täynnä vieri vieressä olevia pieniä, muutaman sentin mittaisia puutappeja. 

Teoksen pinta onkin toteutettu kairaamalla puun läpi reikiä ja liimaamalla tapit reikiin.  

Puutapeissa näkyy puun oman värin lisäksi paikoittain myös mustaa väriä, ikään kuin pintaa 

olisi poltettu sieltä täältä. Veistos ei ole tasainen vaan kumpuileva ja takaa ja edestä se on 

korkeampi kuin keskiosasta. 

 

Veistos näyttää laivalta, jossa on suuri määrä ihmisiä. Tämä näky tuo mieleen viime vuosien 

surulliset uutiset ja tarinat Välimeren pakolaisvirrasta eli siitä, kuinka pakolaiset esimerkiksi 

Lähi-idästä tai Afrikasta ovat ylittäneet Välimeren pienillä ja liian täynnä ihmisiä olevilla 

veneillä päästäkseen Eurooppaan pakoon sotaa tai nälkää. Teoksen nimellä on tässä 

tapauksessa erityisen oleellinen tehtävä ja merkitys. Pakolaiset ovat olosuhteiden pakosta 



23 
 

joutuneet lähtemään merelle, hakemaan turvaa muualta. Välimeren pakolaisvirran syynä ovat 

olleet esimerkiksi Syyrian levottomuudet ja sota, mutta pakolaisuutta tapahtuu myös muista 

syistä. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja sen vaikutukset pakottavat ihmiset lähtemään ja 

etsimään turvallista asuinpaikkaa muualta.55  

 

Teoksen pinnalla olevat tapit ovat keskenään samanlaisia, ikään kuin samaa, kasvotonta 

massaa. Tällaisesta on kuullut puhuttuvan myös pakolaiskeskustelussa. Jos esimerkiksi joku 

yksilö on käyttäytynyt tietyllä tavalla, tämä yleistetään koskemaan kaikkia. Lisäksi jo 

sanavalinta, termi ”pakolaiset”, niputtaa heidät yhdeksi suureksi joukoksi ja ihmismassaksi.  

 

Tämän jälkeen teos herättää ajattelemaan toista ajankohtaista käsitettä, liikakansoitusta. 

Myös sitä voidaan pitää yhtenä tulevaisuuden suurista ympäristöongelmista, sillä nykyinen 

nopea väestönkasvu johtaa jossakin vaiheessa erilaisten resurssien loppumiseen. Jatkuva, 

nopea väestönkasvu tarkoittaa myös esimerkiksi sitä, että tulevaisuudessa on tarvetta 

muokata yhä enemmän luonnontilaisia alueita ja ympäristöjä ihmisten käyttöön. 

 

Toisaalta veistoksen voi tulkita kuvaavan myös toisenlaista liikakasvua, rehevöitymistä, josta 

puhuin edellisenkin, Merelle II-teoksen kohdalla. Teoksen pinta on täynnä, vieri vieressä olevia 

pieniä tappeja. Niiden voi ajatella olevan merenpohjan täyttänyttä ja vallannutta 

kasvillisuutta, joka kukoistaa mutta kasvaessaan aiheuttaa harmia saman elinympäristön 

muille lajeille. 

 

Samoja teemoja heräsi Tuomivaaran ja Suomisen yhteisnäyttelyn yleisön keskuudessa syksyllä 

2014. Aineen taidemuseon amanuenssi Virpi Kanniainen kertoi katsojien pohtineen teosten 

yhteydessä uutisia, jotka kertoivat Välimeren lautta- ja veneturmista. Lisäksi näihin aikoihin 

Tornioon tuli Haaparannan kautta tuhansia pakolaisia, joka sekin oli keskustelunaiheena. Myös 

Itämeren suojelukysymykset olivat näyttelyvieraiden ja teosten nähneiden mielessä.56 

 

                                                
55 Laakso, Global.Finland -verkkosivusto.  
56 Kanniainen 2017. 
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Kuva 5. Teuvo Tuomivaara, Merelle III (Ensimmäinen versio), 2014. Puu. Aineen taidemuseo, Tornio. Kuva: Aineen 

taidemuseo, 2014 

 

Taiteilija kertoi tehneensä Merelle- teoskokonaisuuden, koska pitää vesistöjä tärkeimpinä ja 

niiden turmelemista järkyttävänä. Hän kertoi olleensa muutamaa vuotta ennen teoksen 

valmistamista laivalla Suomenlahdella ja katsoneensa merta huolestuneena. Hänen mukaansa 

se näytti kuin laihalta hernekeitolta. Se oli täynnä roskia ja huonokuntoisen näköinen. Hän 

kuvasi sitä kauhistuttavaksi näyksi.57 Vielä muutama vuosikymmen sitten roskat heitettiinkin 

matkustaja-aluksilta huoletta mereen, mutta nykyään merta suojelee kansainvälinen 

lainsäädäntö joka kieltää roskien tai jäteveden tyhjentämisen mereen58. 

 

Teoskokonaisuus on kuvaus siitä, millaisia vaaroja ja uhkia ihmisten toiminnasta aiheutuu 

merille. Taiteilijan järkyttyneisyys, huoli sekä meren tilan aiheuttama surumielisyys huokuvat 

näistä teoksista vahvasti. 

 

 

                                                
57 Tuomivaara 2017. 
58 Setälä & Pajala 2015, 20. 
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5 Ympäristön huomioon ottava ja vastuullinen taide 

 

Onko taiteella ja taiteilijoilla vastuu ympäristökysymysten suhteen? Miten taide voi ottaa osaa 

ympäristökeskusteluun tai ympäristökysymysten ratkaisemiseen? Miten taide ylipäänsä ottaa 

ympäristön huomioon? Tuomivaaran teosten ja niiden sisällön lisäksi olin kiinnostunut siitä, 

mitä taiteilija ajattelee tämänkaltaisista kysymyksistä. 

 

Samoista teemoista puhuu myös Ossi Naukkarinen teoksessaan Ympäristön taide (2003).  

Naukkarisen luettelemia taideteoksen keskeisiä ympäristövaikutuksia ovat muun muassa 

materiaalivalinnat ja työskentelytapa, teoksen elinkaari, taideteoksen paikan valinta sekä sen 

välittämät ympäristöviestit. Hänen mukaansa taiteilijoilla on vastuu ympäristöstä ja sen 

tapahtumista samalla tavalla kuin kaikilla muillakin, vain omista lähtökohdistaan ja omilla 

keinoillaan. Naukkarinen tarkoittaa vastuulla etenkin edellä mainittujen vaikutusten 

pohtimista ja valintojen tekemistä niin, että seuraukset ovat mieluummin hyvät kuin huonot. 

Myös todellisten ratkaisujen etsiminen kuuluu taiteen, sekä taiteilijoiden että taiteen yleisön 

vastuuseen.59 Naukkarisen tavoin myös Tuomivaara ajattelee taiteilijoilla, ja yleisesti jokaisella 

ajattelevalla yksilöllä, olevan vastuu. Hänen mukaansa taiteilijoilla voi kuitenkin olla 

“herkempi kyky nähdä” ja näin ollen erityinen tapa kertoa ja vaikuttaa ihmisiin. Tuomivaara 

kertoo taiteen myös olevan juuri se, millä ihmisiin pystyy ja on kautta aikojen vaikutettu.60 

 

“Muutamia pakko ollut tehdä myös kantaaottavia”61. Näin kertoi taiteilija keskustellessani 

hänen kanssaan Kuollut metsä -veistoksesta. Sen ja kahden muun tutkimani teoksen kohdalla 

tulee selvästi esille, miten luonnon tuhoutuminen tekee kipeää, surettaa ja kauhistuttaa 

taiteilijaa. Nämä tuntemukset näkyvät hänen teoksissaan. Toisaalta niistä kuvastuu myös 

luonnon ylistys ja ihailu, joka on keskeistä hänen koko tuotannolleen. Kuten jo todettu, 

Tuomivaara ei kantaa ottaessaan osoittele tai syyttele ketään62. Hän ei usko, että pakottamalla 

toimimaan tietyllä tavalla saavuttaa mitään, vaan lähestyy asiaa toisella tavalla. Teoksissa 

nähtävä luonnon arvostus on hänen keinonsa osallistua ympäristökeskusteluun. Hän kuvaa 

                                                
59 Naukkarinen 2003, 141–143. 
60 Tuomivaara 2017. 
61 Tuomivaara 2017. 
62 Tuomivaara 2017; Blåfield 2000. 
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luontoa lempeästi ja ihaillen, herättäen “ihmisiä ymmärtämään, kuinka tärkeä, kaunis ja upea 

luonto meillä on”63. Tällä tavalla hän tuo esille sen, mitä luonto merkitsee ja miksi sitä täytyy 

kohdella hyvin ja toivoo, että saa näin muutosta aikaan ihmisten ajatuksissa64. Samanlaisen 

lähestymistavan puolesta puhuu myös Arnold Berleant teoksessaan The Aesthetics of 

Environment (1992). Hänen mukaansa luonnon esteettisyyden kuvaaminen saa katsojan 

arvostamaan sitä ja siten käyttäytymään suojelevasti ja hyvin sitä kohtaan.65 

 

Teoksissa, jotka ovat olleet tutkimuskohteeni, on tulkintani mukaan ihailun ohella 

havaittavissa myös paljon huolta ja kantaaottavuutta. Varsinkin Kuollut metsä ja Merelle- 

teoskokonaisuus ovat esteettisiltä ominaisuuksiltaan ja tunnelmaltaan synkähköjä ja täynnä 

huolta ympäristön tilasta. Linnuille metsä- teos on sen sijaan toiveikkaampi, vaikka siinäkin 

otetaan kantaa moneen vakavaan ympäristöongelmaan. 

 

Ympäristön voi ottaa huomioon ja vaikuttamaan pystyy myös materiaaleilla. Tuomivaaran 

materiaalivalinnoissa ja -hankinnoissa korostuu luonnonmukaisuus. Hän käyttää pääasiassa 

puuta sekä kiveä, jotka ovat luonnon omia materiaaleja ja saatavilla läheltä. Pronssia hän 

käytti kymmeniä vuosia, mutta viime aikoina sen käyttö on jäänyt. Erilaisissa 

ympäristötaidetapahtumissa hän on lisäksi työskennellyt sellaisten katoavien materiaalien 

kuin lumen, jään sekä tulen kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Tuomivaara, 2017. 
64 Tuomivaara 2017; Blåfield, 2000. 

65 Berleant, 1992, 144.  
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6 Kokoava pohdinta 

 

Tässä tutkielmassa olen tutkinut Teuvo Tuomivaaran kahta taideteosta ja yhtä 

teoskokonaisuutta ekokriittisestä näkökulmasta. Koska ennakko-oletuksenani oli, että teokset 

edustavat ekokriittistä taidetta, tarkoitukseni oli ymmärtää ja selittää, millä tavoin ne sitä ovat. 

Halusin selvittää, millaisiin ympäristöongelmiin ja -kysymyksiin teokset ottavat kantaa ja mitä 

niillä voi olla katsojalle kerrottavanaan ympäristöstä. Teosten analyysin lisäksi käsittelin 

lyhyesti sellaisia teemoja kuin vastuullinen ja ympäristön huomioon ottava taide ja pohdin, 

miten ne näkyvät Tuomivaaran taiteessa. 

 

Taiteilijan huoli ympäristöstä ja luonnon tilasta on selvästi nähtävillä hänen teoksistaan. 

Teosten voi tulkita viittaavan useaan erilaiseen vakavaan ympäristöongelmaan, joita 

kotimaassa – ja Kuollut metsä -teoksen kohdalla Venäjällä – on tapahtunut tai tällä hetkellä 

tapahtuu. Ympäristöongelmat tai ympäristöä vahingoittava toiminta, joihin olen Tuomivaaran 

teokset liittänyt, ovat kaivosteollisuus, Tshernobylin ydinonnettomuus, metsien talouskäyttö, 

meriliikenne ja sen vaikutukset, Itämeren monet ongelmat sekä pakolaisuus. 

 

Ekokritiikki on ympäristön kuvaamisen ja sen, millä tavalla teoksessa näkyvät 

ympäristöongelmat, lisäksi kiinnostunut ihmisen ja luonnon välisen suhteen 

esittämistavasta66. Länsimaiselle ajattelulle on ollut olennaista dualismi, käsitys luonnon ja 

kulttuurin vastakkaisuudesta, siitä, että ihminen on luonnosta ulkopuolinen tai sen 

yläpuolella67. Monien nykypäivän ympäristöongelmien taustalla onkin juuri tällainen, 

dualistinen ajattelutapa. Ympäristöongelmia koituu, kun jätetään välittämättä tai toimimatta 

luonnon puolesta, koska ajatellaan olevansa sen ulkopuolella tai koetaan oikeudekseen vain 

välineellistää sitä, kun otaksutaan, että ollaan sen yläpuolella. Tutkimassani kolmessa 

teoksessa tai teoskokonaisuudessa ihmisen ja luonnon suhde ei tullut selkeästi esille. Niistä 

selvisi oikeastaan vain se, että ihminen on vahingollinen ympäristöään kohtaan, tahattomasti 

tai tahallisesti. Joistakin taiteilijan toisista töistä ja varsinkin hänen puheestaan luonnon ja 

ihmisen välinen suhde käy selkeämmin ilmi. Haastattelussa hän korosti sitä, kuinka ihmisen on 

                                                
66 Lahtinen & Lehtimäki 2008, 14. 

67 Nummelin 2011, 11.  
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melko pieni suuren luonnon keskellä ja sitä, kuinka ihmisen tulisi kunnioittaa suurta luontoa 

ja kohdella sitä hyvin ja suojelevasti68. Taiteessa tämä näkyy esimerkiksi monissa hänen 

pienissä pronssiveistoksissaan, joissa on suuria luonnon muotoja, joiden sekaan pieni ihminen 

on piilotettu. 

 

Tulkinnat, joita tein Tuomivaaran teoksista, saattavat poiketa paljon niistä ajatuksista, joita 

taiteilijalla itsellään on ollut teoksia tehdessään. Oma tulkintani on vain yksi mahdollinen ja 

joku toinen saattaa löytää teoksista hyvin erilaista sisältöä ja sanomaa. 

 

Ympäristökysymysten ollessa ajankohtaisia on tärkeää pohtia, mikä on taiteen vastuu ja 

tehtävä. Vaikka aihetta on jo runsaasti käsitelty ja tutkittu, on siinä varmasti vielä paljon 

pohdittavaa. Tulevaisuudessa olisi hedelmällistä ja kiinnostavaa pohtia esimerkiksi enemmän 

sitä, miten ja millaiseksi taiteilijat kokevat taiteilijan vastuun ja toisaalta sitä, kokeeko taiteen 

yleisö, että ympäristöaiheinen taide vaikuttaa heidän ajatuksiinsa ja sitä kautta kenties heidän 

käyttäytymiseensä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 Tuomivaara 2017. 
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