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Sillä lopulta kaikki 
palaa mereen – 
Okeanokseen, 
valtameren virtaan, 
joka ajan ikuisesti 
virtaavan juoksun 
tavoin on kaiken 
alku ja loppu. 1
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1 Rachel L. Carson. Meren ihmeet, 1953. Suom. alkuperäisteoksesta The Sea Around Us (1951).

-kokonaisuus tarkastelee muuttuvaa merta 
ympärillämme. Asiat, joita olemme pitäneet 
itsestään selvinä ja muuttumattomina, ovat 
tulevaisuudessa epävarmoja ja seurausketjut 
yllättäviä. Horisontin muutoksia ja merenpinnan 
välityksellä heijastuvia tunnetiloja pohditaan 
näyttelyssä nykytaiteen välityksellä.

Valtamerissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat 
koko maapallon toimintaan, sillä lähes 71 pro-
senttia planeettamme pinta-alasta on niiden 
peitossa. Välinpitämätön suhtautuminen luon-
non ja ihmisen symbioosiin on mahdollistanut 
luonnollisen tasapainon horjumisen. Muutos 
vaikuttaa läpileikkaavasti mikrotasolta suurim-
pien merinisäkkäiden selviytymiseen saakka. 
Merivedet ovat tutkijoiden mukaan siirtyneet 
antroposeeniin, geologiseen kauteen, jossa 
ihmisen toiminta vaikuttaa niihin enemmän kuin 
luonnonvoimat. Sukellamme jatkuvasti syvem-
mälle muutokseen.

Meret, niin yhdistävinä kuin erottavina alueina, 
ovat olleet tiedon, vallan, liikenteen, kalastuk-
sen, kaupankäynnin ja myös eriarvoisuuden 
väyliä. Sosiokulttuurinen ja yhteiskunnallinen 

asema sekä sijainti vaikuttavat ihmisen luon-
tosuhteeseen ja myös meriin liitettyihin mer-
kityksiin. Ilmastonmuutoksen myötä elämisen 
mahdollisuudet muuttuvat, ja tämän on arvioitu 
tulevina vuosikymmeninä vaikuttavan merkit-
tävästi miljoonien ihmisten elinympäristöön, 
merien monimuotoisuuden heikkenemisestä 
puhumattakaan.

Näyttely tarkentaa ilmiöihin, joista on puhuttu 
pitkään. Muutokset ilmastossa, kasvanut glo-
baali talous ja ympäristöä kuormittavat kulutus-
tottumukset pakottavat uudelleenarvioimaan 
suhdettamme mereen. Se mitä horisontissa ja 
aaltoilevan pinnan alla näkyy tulevaisuudessa, 
on suhteessa valintoihin, joita teemme tänään. 
Horisontin näkymiä tarjoavat: Timo Aho & 
Pekka Niittyvirta, Lauri Astala, Camille 
Auer, Marjolijn Dijkman & Toril Johannes-
sen, Hreinn Fridfinnsson, Lilli Haapala, 
Corinna Helenelund, Sasha Huber, David 
Kasprzak, Ange Leccia, Renja Leino, Mo-
hau Modisakeng, Anna Niskanen, Tuula 
Närhinen, Radical Ocean Futures, Kati 
Roover, Nestori Syrjälä, Janna Syvänoja ja 
Julia Weckman.
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Timo Aho ja Pekka Niittyvirta, Lines, 2021. Installaatio. Kuva: Pekka Niittyvirta.
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KOHOAVA 
PINTA
Maapallon ja merivesien lämpötila on kohon-
nut, minkä seurauksena veden lämpölaa-
jeneminen ja mannerjäätiköiden sulaminen 
nostavat merenpintaa. Pinta nousee maail-
manlaajuisesti yli kaksi kertaa niin nopeasti 
kuin viime vuosisadalla. Ennusteiden mukaan 
pinta jatkaa nousua, ellei hiilidioksidipäästöjä 
leikata tuntuvasti. Voimakas pinnannousu voi 
tarkoittaa rannikolla elävien miljoonien ihmisten 
asuinympäristöjen tuhoutumista. Lämpötilan 
nousu puolestaan haittaa ekosysteemejä ja 
voimistaa sään ääri-ilmiöitä.

WAMin julkisivuun ja Ekoluodolle ulottuva 
Timo Ahon ja Pekka Niittyvirran teos Lines 
(2021) kommentoi merenpinnan nousua. Va-
loviiva merkitsee merenpintaa tulevaisuudessa 
noin 2400-luvulla, jos kehitys jatkuu samanlai-
sena eikä merkittäviin muutoksiin ryhdytä. Teos 
on hypoteettinen ja tukeutuu suuntaa antavasti 
tämänhetkisiin Hallitustenvälisen ilmastonmuu-
tospaneelin (IPCC) laskelmiin ja ennusteisiin1.

1 Teos tukeutuu RCP 8.5 skenaarion, jossa ilmastopolitiikka epäonnistuu ja CO2:n päästöt kasvavat nopeasti. 
RCP (Representative Concentration Pathways) eli kasvihuonekaasujen pitoisuuksien mahdolliset kehityskulut, 
on ilmastonmuutospaneelin (The Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) käyttämä skenaarioluoki-
tusjärjestelmä.



6

Camille Auer, Trash Island, 2018/2021. Banderolli. Kuva Terhi Tuomi.
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MUOVINEN 
AIKAKAUSI
Muovin historia alkaa jo 1800-luvun loppupuo-
lelta, ja sen käyttö alkoi lisääntyä voimakkaasti 
toisen maailmansodan jälkeen. Muovailtavuu-
tensa vuoksi muovin ajateltiin olevan loistava 
ratkaisu lähes kaikkeen. Nykyään muovin 
vuosituotannon on arvioitu olevan noin 300 
miljoonaa tonnia, ja arvioiden mukaan tuotanto 
kaksinkertaistunee vuoteen 2030 mennessä.

Muovia on kaikkialla. Muoviroskaa päätyy 
meriin arviolta 1,15–2,51 miljoonaa tonnia 
vuosittain. Merivirrat kuljettavat roskia keskelle 
valtamerta, jossa ne hajoavat hiljalleen pienem-
miksi. Muovin hajotessa mikromuoviksi sitä on 
lähes mahdotonta poistaa meristä. Muoviros-
ka on yksi suurimmista meriä ja ravintoketjua 
uhkaavista saasteongelmista. Muovin päätyes-

sä mereen sen sisältämät ympäristömyrkyt 
siirtyvät ravintoketjuun ja sitä kautta lopulta 
ihmiseen.

Tyynenmeren jätepyörre havaittiin ensimmäi-
sen kerran jo vuonna 1998. Vähintään kolme 
kertaa Ranskan kokoiseen jätepyörteeseen ke-
rääntyy jatkuvasti rannikoilta ja vesiliikenteestä 
kulkeutuvia kelluvia jätteitä. Camille Auerin 
teos Trash Island (2018/2021) WAMin julki-
sivussa kommentoi globaalia muoviongelmaa 
ja Tyynenmeren jätepyörrettä, jonka äänellä 
teos puhuu. Jätepyörteen inhimillistäminen 
nyrjäyttää ihmiskeskeistä maailmankuvaamme. 
Toivottavasti tulevaisuus ei ole teoksen mukai-
sesti muoviroskan, vaan elämän.
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Nestori Syrjälä, Blue Marble, 2019. Matto.
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SININEN 
PALLO
Maapallon historiassa merenpinta on noussut 
ja laskenut. Planeetta on kuumentunut ja jäl-
leen jäähtynyt, meret happamoituneet ja lajeja 
on kuollut sukupuuttoon. Muutokset eivät 
kuitenkaan koskaan aiemmin ole tapahtuneet 
nyt nähtävällä nopeudella. Museon eteisaulan 
lattialle sijoitetussa Nestori Syrjälän teokses-
sa Blue Marble (2019) on mattoon painet-
tu kuva Maasta. Kuva on otettu Apollo 17 
-kuulennolla vuonna 1972. Asettamalla kuvan 
mattoon, johon me pyyhimme jalkamme ja 
jonka yli kävelemme, taiteilija tekee näkyväksi 
välinpitämättömän suhtautumisemme toimiem-
me seurauksiin.
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Kati Roover, Salt of My Eyes, 2020. Still-kuva videosta.
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SUKELLUKSIA
Maapalloa alun perin peittänyttä alkumerta 
pidetään elämän kehtona. Planeettamme 
pinta-alasta lähes 71 prosenttia on yhä veden 
peitossa. Aineen esiintyvyyden mukaan pla-
neettamme nimi voisi hyvin olla myös Vesi. Vesi 
on sekä elämän mahdollistaja että ylläpitäjä – 
kehitymmehän edelleen veden ympäröimänä.

Corinna Helenelundin veistosten maail-
massa voi upota tai leijailla mielen liikkeiden 
mukaan. Taiteilijaa kiinnostaa “selkärangatto-
muus” ja painovoimaan liittyvät ilmiöt kuten 
kelluminen ja putoaminen. Teosten materiaa-
leilla, tekstiileillä, on osuutensa vesien tulevai-
suudennäkymiin. Tekstiiliteollisuus horjuttaa 
vesistöjen tasapainoa monella tavalla. Taiteilija 
itse pohtii materiaalin ristiriitaisuutta: kodik-
kuutta, suojaa ja identiteettiä luovat tekstiilit 
tuhoavat samalla elinympäristöämme.  

Anna Niskasen teos Hydrotrope (2019) vie 
veden kiertokulun pyörteisiin. Elämme osana 
veden eri olomuotojen ja ilmiöiden katkeama-
tonta ketjua, jossa kaikki on sidoksissa toisiin-

sa. Syanotypia-tekniikalla eli sinikopiomene-
telmällä1 tehty kuvasarja pohjautuu Islannissa 
kuvattuihin valokuviin ja on osa suurempaa 
kokonaisuutta. 

Valtamerillä on suurin rooli veden kiertokulun 
ylläpitäjänä. Merivirtojen mukana liikkuu valta-
via kylmiä ja lämpimiä vesimassoja, jotka ta-
saavat Maan lämpötiloja. Ilmaston lämmetessä 
jääpeitteet sulavat ja makeaa vettä sekoittuu 
merivesiin, suolapitoisuudet muuttuvat, sateet 
lisääntyvät ja vedet lämpenevät. Näiden ilmiöi-
den seurauksena virtaukset muuttuvat.2 

Kati Rooverin teoksessa Salt of My Eyes 
(2020) sukelletaan ryhävalaan maailmaan. 
Videoessee käsittelee ihmisen ja valaan välistä 
monikerroksista kulttuurihistoriaa ja vuorovai-
kutusta. Valaita on pidetty myyttisinä olentoina, 
ja teoksessa erilaiset näkökulmat, todellinen ja 
myyttinen, sekoittuvat toisiinsa. Roover haluaa 
teoksellaan pohtia valaiden mahdollisuuksia 
elää vapaana valtamerissä ihmisen toimista 
häiriintymättä.

1 Menetelmä on rautapohjainen vedostusprosessi, jossa valoherkkä emulsio levitetään halutulle pinnalle ja 
valotetaan ultraviolettivalossa. Kemiallisen reaktion seurauksena syntyy preussinsininen vedos.

2 Suomessa sateisuuden ennustetaan lisääntyvän, mutta globaalisti esiintyy myös pahenevia kuivuuskausia. 
Sateisuus ei siis lisäänny kaikkialla maapallolla. Ilmiöitä on myös hyvin vaikea ennustaa, joten pitkälti eletään 
erilaisten skenaarioiden varassa. Muutokset virtausjärjestelmissä ovat aiheuttaneet historiassa äärimmäisiä 
sääilmiöitä.
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David Kasprzak, The Diminishing But Never Final Sound of the Dying, 2018. Installaatio.
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PERSPEKTIIVI?
Niin kauan kuin voimme elää tutulla tavalla, 
emme näe silmiemme edessä tapahtuvia 
muutoksia. Vuonna 2020 mantereelta toiselle 
etenevä virus pakotti elämään toisin. Muutok-
set tapahtuivat ennennäkemättömällä vauh-
dilla, koska tahtotila selviytymiseen oli korkea 
ja seuraukset olivat konkreettisesti nähtävissä. 
Ilmastoa ja valtameriä uhkaava tasapainon 
horjuminen ei ole saanut aikaan samanlaista 
toimeliaisuutta. Miten ymmärtäisimme välit-
tömien toimien tarpeellisuuden ja näkisimme 
edessämme muuttuvan maiseman?

On tarpeellista nähdä tutut asiat ja ilmiöt eri 
näkökulmasta, jotta muuttaisimme ajatteluam-
me. Ranskalaisen Ange Leccian teos La Mer 
(1993) (suom. Meri) kääntää aaltoilevan ran-
taviivan toiseksi. Rantahietikolle keinuva vesi 
muuntuu kuin kumpuileviksi vuoriksi. Teoksen 
äänettömyys luo meditatiivisen vaikutelman, 
mutta voimme lähes kuulla aaltojen kuohun-
nan.

Janna Syvänojan teos Saareke (2018) 
koostuu rannoilta kerätyistä luonnonmateriaa-
leista, joista muodostuu herkkä leijuva saari. 
Maisemamme ei ole vain meidän ihmisten, 
vaan kaikkien sitä asuttavien. Syvänoja tekee 
materiaalivalinnallaan näkyväksi myös siivek-
käiden olemassaolon. Sulat piirtävät saarek-
keen, maiseman, ääriviivan ja sävyt.

Amerikkalaisen David Kasprzakin teoksen 
The Diminishing But Never Final Sound 
of the Dying (2018) sisältä kuuluu huminaa. 
Taiteilija asettaa kokijan kuuntelemaan sim-
pukkaa. Teosnimi (suom. Pienenevä mutta ei 
koskaan lopullinen kuolemisen ääni) perus-
tuu lainaukseen kirjailija ja runoilija Florence 
McLandburghilta. Huomaammeko loittonevia 
luonnon ääniä, joiden tulevaisuus on häilyvä?

Islantilaisen Hreinn Friðfinnssonin teksti-
teos I Have Looked at the Sea Through 
My Tears (1973/2021) (suom. Olen katsonut 
merta kyyneleideni lävitse) kuvailee tunteellisen 
aistihavainnon. Kyyneleet ovat samaa ainetta 
kuin merivesi, mikä muistuttaa yhteydestämme 
mereen. Kaipuun kokemus meren äärellä on 
unelmoijien, eksyneiden, lohduttomien, lähtijöi-
den ja palaavien usein jaettu tunne. Tekstin voi 
lukea myös suhteessa muutoksiin. Sukellam-
me yhä syvemmälle surulliseen muutosketjuun, 
jonka seurauksia emme vielä tunne.

Yhdysvaltalainen meribiologi ja luonnontutki-
ja Rachel L. Carson1 kirjoitti vuonna 1951 
ilmestyneessä The Sea Around Us -kirjassa 
osuvasti meren ympäröivän meitä. Jos si-
säistäisimme tämän yksinkertaisen huomion 
ja näkisimme omaa rantaviivaa ja horisonttia 
edemmäksi, tahtomme toimia olisi syvä ja pää-
määrätietoinen. Se mikä aiemmin oli kaukana, 
rantautuu myös tänne, sillä kaikki on lopulta 
samaa ketjua. Me olemme saarella ja meri 
ympärillämme.

1 Carson kirjoitti myös kirjan The Silent Spring (1962), jota pidetään ympäristöliikkeen merkkiteoksena.
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Mohau Modisakeng, Passage, 2017. Still-kuva videosta. ©Mohau Modisakeng & Galleria WHATIFTHEWORLD.
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MATKA
Valtameret ovat kulkureittejä, jotka yhdistävät 
ja erottavat. Ne ovat olleet ja ovat edelleen val-
lan, liikenteen, kalastuksen, globaalin kaupan-
käynnin ja myös pelon väyliä. Mereen liitettävät 
merkitykset ovat vahvasti sidoksissa sijaintiin, 
kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen asemaan. Toi-
selle meri on välttämätön elinympäristö, toiselle 
ruuanlähde. Joillekin se on rauhan maisema ja 
joillekin ainut tie parempaan.

Meriin liitettävän eriarvoisuuden juuret ulottuvat 
vuosisatojen taakse. Eteläafrikkalainen Mohau 
Modisakeng käsittelee tätä vertauskuvalli-
sessa videossaan Passage (2017). Taiteilija 
tarkastelee erityisesti Afrikan orjakauppaa, jota 
käytiin Atlantin valtamerellä 1400–1800-luvuilla, 
mutta video voidaan nähdä myös lähivuosien 
muutosten valossa. Etelä-Afrikan setswanan 
kielessä sana elämä, botshelo, tarkoittaa 
ylitystä ja ihmisiä kutsutaan sanalla bafeti, joka 
tarkoittaa matkaajaa. Elämä ymmärretään 
teoksen tavoin väliaikaisena matkana, jolla on 
alku ja loppu.

Viimeisten vuosien ajan erityisesti Välimeren 
aallokko on ollut armoton toivoa etsiville. Mo-
nitahoinen kriisi alkoi vuonna 2014. Pakolaisia 
saapui runsaasti Lähi-Idästä, Afrikasta ja Ete-
lä-Aasiasta. Meren ylityksiin on liittynyt ihmissa-
lakuljetusta, ja moni matkustajista on hukku-
nut matkalla Eurooppaan. Kriisin suurimpina 
yksittäisinä syinä pidetään Syyrian sisällissotaa, 
alueella ennen kriisiä vallinnutta kuivuutta sekä 
Afganistanin sodan pahenemista.

Sveitsiläis-haitilaistaustainen nykyään Suomes-
sa asuva Sasha Huber yhdistää teoksessaan 
historian ja nykyhetken traumaattiset tapahtu-
mat yhdeksi välkehtiväksi niittimereksi. Lähes 
200 000 niitistä muodostuva teos Sea of the 
Lost (2016) käsittelee tuhansien aaltoihin huk-
kuneiden ihmisten kohtaloa. Teos kunnioittaa 
Atlantin orjakaupan ns. middle passage1 -reitin 
sekä pakolaiskriisin myötä syntyneen Välime-
ren middle passage -ilmiön uhrien muistoa. 
Tulevaisuudessa voi muodostua uusia, niin 
pakotettuja kuin vapaaehtoisia, ihmisvirtauksia, 
sillä ilmaston ääri-ilmiöt ja monimuotoisuuden 
köyhtyminen vaikeuttavat asumista totutuilla 
alueilla.

1 Middle passage -termillä viitataan kolmivaiheisen orjakaupan keskimmäiseen osuuteen, jossa orjia kuljetettiin 
Afrikan satamista Atlantin yli Amerikkaan. Samaa ilmausta on käytetty Välimeren ylityksestä 2010-luvun pako-
laiskriisin yhteydessä.
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Lilli Haapala, Vuotava Meri, 2021. Videoinstallaatio.
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PEITTÄVÄ 
VIHREÄ
Lähimeremme, Itämeren, aluetta pidetään 
erityisen herkkänä ja haavoittuvana. Merivesi 
on vähäsuolaista, kerrostunutta ja se vaihtuu 
hitaasti. Meren yksi suurimmista ongelmista on 
ravinnepäästöjen aiheuttama rehevöityminen. 
Rehevöityminen pahentaa pohjan happikatoa, 
muuttaa eliöyhteisön lajikoostumusta sekä 
uhkaa lajien monimuotoisuutta. Lähimeremme 
pohjalla on laajoja alueita, joissa on elämää 
enää vain mikrobitasolla.

Renja Leinon teoksessa New Sea Painting 
(2015) vihreän eri sävyt vaikuttavat siveltimen 
vedoilta, ja ensi silmäyksellä se muistuttaakin 
maalausta. Kyseessä on kuitenkin valokuva 
Turun saaristosta. Vihreä puuromainen pinta 

kuvastaa saariston sinilevätilannetta. Toivotta-
vasti tämä ei tule olemaan tulevaisuudessa ai-
noa maisema, jonka voimme taltioida siveltimin 
tai linssin välityksellä.

Lilli Haapalan teos Vuotava meri (2021) 
on veistoksellinen videoinstallaatio vihreästä 
väristä ja vedenkierrosta. Haapalaa kiinnosta-
vat sekä sinibakteeri että levät, koska maan-
päällinen yhteyttävä eliöstö on saanut alkunsa 
niiden liittona. Levät ja kasviplankton voidaan 
mieltää osaksi maapallon keuhkoja, sillä ne 
tuottavat suuren osan ilmakehän hapesta. Sini-
levää on Itämeressä luonnostaan, mutta meren 
luonnollista tasapainoa horjuttava fosforikuor-
mitus on voimistanut leväkukintoja.
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Koralli (Pocillopora eydouxi).
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TUNTEMATON 
TULEVAISUUS
Valtameristä on kartoitettu vasta noin viides-
osa. Merien tutkimattomuudesta huolimatta 
arvioidaan, että vain 13 prosenttia merialueis-
ta on enää luonnontilassa. Ihmisen vaikutus 
ympäristöön on surullisen läpitunkeva. Vuoden 
2019 YK:n selvityksen mukaan maapallon 
monimuotoisuus köyhtyy mittavasti vuoteen 
2050 mennessä. Eniten luonnontilan heikke-
nemiseen on vaikuttanut ruoantuotanto maalla 
ja merellä1. Tutkijat puhuvatkin kuudennesta 
sukupuuttoaallosta, sillä yksikään toinen laji ei 
ole aiheuttanut mitään vastaavaa planeetallem-
me sen noin 4,5 miljardin vuoden aikana.

Näyttelyssä on mukana koralli Turun museo-
keskuksen luonnontieteellisestä kokoelmasta. 
Koralli elää symbioosissa zooksantelli-levien 
kanssa. Merien happamoituessa ja veden 
lämmetessä levän ja korallin välinen symbioosi 
häiriintyy. Levien kadotessa korallieläin menet-
tää värinsä, ravinnonlähteensä ja se voi kuolla 
kokonaan. Vuonna 2020 uutisoitiin Australi-
assa sijaitsevan Ison Valliriutan olevan huo-
nommassa kunnossa kuin koskaan. Yli kaksi 
miljoonaa vuotta kehittynyt riutta murenee 
ilman eläviä koralleja.

Jäätiköiden sulaessa herkkä Pohjoinen jäämeri 
avautuu sen tasapainoa horjuttavalle kulutuk-
selle. Syvänmeren kaivauksilla etsitään uusia 
arvokkaita mineraaliesiintymiä, mikä paitsi 
tuhoaa ekosysteemiä saattaa pahimmillaan 
myös vapauttaa merenpohjaan sitoutunutta 

hiiltä. Valtameret täyttyvät merinisäkkäitä kuu-
routtavasta äänisaasteesta ja muovijätteistä. 
Mitä jää jäljelle? Ruotsalaisen Radical Ocean 
Futures -ryhmän kuunnelmateos Oceans 
Back from the Brink (2017) kertoo vuoden 
2070 tilanteesta. Ryhmä yhdistää taiteen, 
tieteen, fiktion ja faktan muodostaen luovan 
skenaarion tulevaisuuden näkymistä.

Tuleva näyttäytyy synkkänä, mutta peilaamalla 
toimiamme ja tapojamme voimme vielä vaikut-
taa kehityksen suuntaan. Lauri Astalan teok-
sen World Is a Fantasy Map (1990) pintaan 
puhaltavat eri ilmansuuntien tuulet liikuttaen 
vettä eri suuntiin. Voimat vaikuttavat samaan 
massaan kuten valtamerissä. Historiassa 
kartat ovat olleet vallankäytön välineitä, joilla 
on kontrolloitu ja jäsennetty maailmaa. Asta-
lan teoksen nimi ehdottaa maailman olevan 
mielikuvituskartta. Minkälaiseksi tulevaisuuden 
maailmankartta mielissämme muodostuu?

Julia Weckmannin teos Hope? (2020) 
käsittelee ruotsalaisen ilmastoaktivistin Greta 
Thunbergin vuoden 2019 Atlantin ylitystä. 
Thunberg on määrätietoisesti vaatinut päät-
täjiä ympäri maapallon toimimaan ilmaston-
muutoksen pysäyttämiseksi. Gretan toimien 
aikaansaama toivo tulla nähdyksi ja kuulluksi 
antaa uskoa — myös yksilöllä on mahdolli-
suus vaikuttaa. Toivo jatkuvuudesta on tämän 
päivän valinnoissa ja toimissa.

1 Lisäksi metsätalous, kaupungistuminen, teiden rakentaminen sekä maa- ja merialueiden valjastaminen ihmi-
sen omaan käyttöön. Lähde: Hallitusten välinen IPBES -luontopaneeli, IUCN, 2019.
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Tuula Närhinen, Soups du Jour, 2012–2013. Installaatio.
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LÄHIRANTA
Itämeren suolapitoisuus on vain noin viidesosa 
valtamerien vastaavasta, minkä vuoksi alue on-
kin vähäsuolainen murtovesiallas. Vesi on ker-
rostunutta ja pintaveden suolaisuus vähenee 
pohjoisia alueita kohden. Hapekas pintavesi ei 
pääse sekoittumaan syvempiin vesikerroksiin, 
mistä syystä syvänteissä esiintyy hapettomia 
kausia. Helpotusta tilanteeseen tuo aika ajoin 
Tanskan salmista virtaava suolainen vesimas-
sa, suolapulssi. Pulssit sekoittavat kerrostu-
nutta vettä, sillä suolainen vesi painuu pohjaan 
ja nostaa vähähappista vettä. Tämä vähentää 
syvänteiden pohjan happikatoa, mutta samalla 
pohjasedimentistä vapautuu myös fosfaatteja 
aiheuttaen hetkellistä ravinnelisäystä. Suola-
pulssit ovat valitettavasti vähentyneet ja niiden 
arvioidaan vähenevän entisestään ilmaston-
muutoksen edetessä.

Tuula Närhinen on pitkän uransa aikana 
hyödyntänyt taiteen ja tieteen monipuolista 
dialogia ja kääntänyt erilaisia ilmiöitä taiteen 
kielelle. Teoskokonaisuus Merivesivärit 
(2012–2013) on tutkielma Itämeren veden 

laadusta ja suolapitoisuuksista. Teoskokonai-
suus pohjautuu vesinäytteisiin ja on alun perin 
syntynyt osana Helsingin yliopiston Monitie-
teinen Itämeri -hanketta. Kokonaisuus kuvaa 
Suomenlahden vettä valuma-alueensa tuot-
teena. Peilin tavoin vesi heijastaa ympäröivän 
maiseman ja sulkee samalla sisäänsä veden 
ainesten kemiallisen kiteymän. Taiteilija nä-
kee Itämeren keittona, jolla on monta kokkia. 
Soups du Jour (2012–2013) (Päivän keitot) 
on syntynyt konkreettisesti keittämällä ämpäril-
linen eri ajankohtina kerättyä merivettä. Kukin 
keitto on tallenne ajasta ja paikasta. Keiton väri 
kertoo maasta, ilmasta ja ihmisten toiminnasta 
liuenneiden ainesten tarinaa. Katetun pöydän 
kaitaliinan numerot ovat Helsingin ympäristö-
keskuksen mittaussarjalukuja, jotka kuvaavat 
suolapitoisuutta, lämpötilaa ja sameusastetta. 
Eri sävyiset Suolamaalaukset (2012–2013) 
ovat puolestaan syntyneet haihduttamalla 40 
litraa merivettä. Maalaukset ovat tiivistelmiä 
meriveden sen hetkisestä tilasta 12 kuukau-
den ajalta. Vesinäytteet on otettu Helsingissä 
Harakka-saaren edustalta.
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Tuula Närhinen, Plastic Horizon, 2019. Installaatio.
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MUOVINEN 
AIKAKAUSI
Muovin historia alkaa jo 1800-luvun loppupuo-
lelta, ja sen käyttö alkoi lisääntyä voimakkaasti 
toisen maailmansodan jälkeen. Muovailtavuu-
tensa vuoksi muovin ajateltiin olevan loistava 
ratkaisu lähes kaikkeen. Nykyään muovin 
vuosituotannon on arvioitu olevan noin 300 
miljoonaa tonnia, ja arvioiden mukaan tuotanto 
kaksinkertaistunee vuoteen 2030 mennessä.

Muovia on kaikkialla. Muoviroskaa päätyy 
meriin arviolta 1,15–2,51 miljoonaa tonnia 
vuosittain. Merivirrat kuljettavat roskia keskelle 
valtamerta, jossa ne hajoavat hiljalleen pienem-
miksi. Muovin hajotessa mikromuoviksi sitä on 
lähes mahdotonta poistaa meristä.  Muoviros-
ka on yksi suurimmista meriä ja ravintoketjua 
uhkaavista saasteongelmista. Muovin päätyes-
sä mereen sen sisältämät ympäristömyrkyt 
siirtyvät ravintoketjuun ja sitä kautta lopulta 
ihmiseen. Tyynenmeren jätepyörre havaittiin 
ensimmäisen kerran jo vuonna 1998. Vähin-
tään kolme kertaa Ranskan kokoiseen pyör-
teeseen kerääntyy rannikoilta ja vesiliikenteestä 
kulkeutuvia kelluvia jätteitä.

Tuula Närhinen on työstänyt vuosien ajan 
erilaisia teoskokonaisuuksia rannoilta kerätystä 
muovista. Taiteilija näkee muovin sekä ma-
teriaalina että hybridinä ilmiönä, synteettisen 
ja luonnollisen välimuotona. Kaikkien muiden 
olioiden tavoin muovi rakentuu hiili- ja vetyato-
mien yhdistelmistä, mutta hiilen ja vedyn ketjun 
pituus erottaa synteettisen ja orgaanisen toi-
sistaan. Teos Merenneidon kyyneleet (2007) 
on koottu rannalta siivilöidyistä muovinpalois-
ta. Se on taiteilijan mukaan saanut alkunsa 
vuoden 2006 Helsingin Sanomien artikkelista, 
jossa uutisoitiin rantaan kulkeutuvista ”meren-
neidon kyyneleistä”, murentuneesta muovi-
roskasta. Närhinen havaitsi saman globaalin 
ongelman myös Itämeren rannalla. Plastic 
Horizon (2019) -teos koostuu löydetystä muo-
viroskasta, josta rakentuu muovinen horisontti. 
Baltic Sea Plastique (2013) -teoskokonai-
suuden lasimaljoihin säilötyt muoviveistokset 
ovat osa taiteilijan tutkimusta synteettisen ja 
orgaanisen maailman vuorovaikutuksesta.
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Marjolijn Dijkman ja Toril Johannessen, Reclaiming Vision, 2018. Still-kuva videosta.
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MIKROTASOLTA 
ILMAKEHÄÄN
Rannalta katsottuna meri näyttäytyy tuulen 
mukana muuntautuvana pintana, mutta sen 
sisään piiloutuu suunnattoman rikas elinympä-
ristöjen ja eliöyhteisöjen kokonaisuus. Meressä 
elämänmuodot vaihtelevat maailman suurim-
man nisäkkään, sinivalaan, kunnioitettavasta 
30 metrin pituudesta aina mikroskooppisen 
pieniin eliöihin. Lukematon mikro-organismien 
joukko on ravintoketjun perusta, johon vaikut-
tavat merkittävästi vesien muutokset.

Merivedet ovat lämmenneet, sateisuus lisään-
tynyt ja jääpeitteiden sulaessa makeaa vettä 
sekoittunut suolaiseen meriveteen. Lämpötilan 
ja suolapitoisuuden muutokset vaikuttavat 
merivirtojen luonnollisiin reitteihin ja voimakkuu-
teen. Veden ja ilman välissä tapahtuu myös jat-
kuvaa kaasujen vaihtoa. Ilmaan on vapautunut 
ihmisen toimesta suuria määriä hiilidioksidia, 
mikä jälleen sitoutuessaan mereen aiheuttaa 
veden happamoitumisen. Kun merien pH-arvo 
saavuttaa tietyn pisteen, se vaikuttaa eliöiden 

elinmahdollisuuksiin ja siten merien moni-
muotoisuuteen. Happamoituminen vaikuttaa 
erityisen kohtalokkaasti kalkkikuorisiin eliöihin, 
kuten kotiloihin, simpukoihin, äyriäisiin sekä 
koralleihin.

Belgialaisen Marjolijn Dijkmanin ja nor-
jalaisen Toril Johannessenin yhteisteos 
Reclaiming Vision (2018) tarkastelee mur-
toveden rikasta, mikroskooppisen pientä 
elämää. Taiteilijoiden mikroskoopin alla on 
erilaisia mikro-organismeja; leviä ja planktonia. 
Plankton, valtamerien keijusto, liikkuu merivir-
tojen mukana ja reagoi herkästi veden laadun 
muutoksiin. Mikro-organismit tuottavat jopa 
50–85 prosenttia maapallon hapesta ja ilman 
niitä Maa olisi asuinkelvoton monille eläville 
olennoille. Nimensä mukaisesti teos ehdottaa 
aistihavainnon palauttamista ja kannustaa 
meitä näkemään näiden organismien tärkeän 
merkityksen.
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Renja Leino, New Sea Painting, 2015. Pigmenttivedos alumiinille.

Varaa 
näyttelyvierailu 
ennakkoon 
turku.fi/vierailemuseoissa

http://turku.fi/vierailemuseoissa
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Tyhjä aukeama.
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