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kaupunkistrategioissa
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Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö,

Tässä katsauksessa tarkastelemme kaupun-
kien tulevaisuuteen liittyviä vaihtoehtoisia
visioita kaunokirjallisen utopian tutkimuk-

sen sekä ”mahdollisten maailmojen” teorian näkö-
kulmista (Ryan 1991; Ronen 1994). Vaikka kaupun-
kisuunnittelu ja kaunokirjallisuus saattavat tuntua
ensi ajattelemalta epätodennäköisiltä kumppaneil-
ta, ovat kaunokirjalliset utopiat aina käyneet vuo-
ropuhelua kaupunkisuunnitteludiskurssien kanssa.
1800-luvun utopiat olivat omalta osaltaan muka-
na kehittämässä kaupunkisuunnittelua itsenäiseksi
ammatti- ja tutkimusalaksi, 2000-luvun alun kirjal-
lisuudessa ja populaarikulttuurissa esitetyt, utopian
perinteestä ammentavat dystopiat ovat puolestaan
myös kaupunkisuunnittelun ja suunnitteluntutki-
muksen aineistoa. Niin strategisessa kaupunkisuun-
nittelussa kuin kaunokirjallisessa utopiassakin on
kyse nykytilanteelle ja siitä lineaarisesti jatkuvalle
kehitykselle vaihtoehtoisten tulevaisuusvisioiden
esittämisestä kerronnallisin keinoin.

Katsauksen ensimmäisessä osiossa esittelemme
kaunokirjallisen utopian perinteen sekä sen yhty-
mäkohtia kaupunkisuunnitteluun. Tämän jälkeen
tarkastelemme tapausesimerkkinämme Lahden
kaupunkivisioita. Väitämme, että niin kaunokir-
jallisissa utopioissa kuin kaupunkistrategioissakin
kerronta pohjautuu mahdollisten tulevaisuuksien
väliseen dynamiikkaan. Katsauksemme on tarkoi-
tettu poikkitieteelliseksi avaukseksi, joka tarkaste-
lee strategisessa suunnittelussa käytettyjä kerron-
nallisia rakenteita kertomuksentutkimuksen näkö-
kulmista. Sen konteksti on kansainvälisesti käyty
keskustelu ”joustavan kaupungin” (resilient city)
paradigmasta, joka keskittyy kaupunkeihin koh-
distuviin haasteisiin (Jarabeen 2013). Taustalla vai-
kuttaa myös ajatus siitä, että kaupunkien monimut-
kaisten haasteiden hahmottaminen vaatii enene-
vässä määrin monitieteisiä lähestymistapoja. Niin
suomenkielisessä kuin kansainvälisessäkin kes-
kustelussa kaupungin tulevaisuuksia hahmottavia
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tekstejä tutkivia tieteenaloja on harvoin pyritty in-
tegroimaan, vaikka tällainen yhteistarkastelu olisi
mielekästä. Asemoimmekin katsauksemme osaksi
poikkitieteellistä, kaupunkisuunnittelun kerron-
nallisuudesta käytyä keskustelua, johon toivomme
myös maantieteilijöiden, alueellisen hallinnon tut-
kijoiden sekä suunnitteluteoreetikkojen liittyvän
aktiivisemmin mukaan.

Emme peräänkuuluta enemmän ”utopistista
suunnittelua”. Sen sijaan haluamme kaunokirjal-
listen utopioiden tutkimuksen sekä mahdollisten
maailmojen teorian avulla kiinnittää huomioita
2000-luvun alun strategisessa suunnittelussa käy-
tettyihin usein eksplisiittisen kerronnallisiin raken-
teisiin. Tutkimuksemme liittyy siten myös olennai-
sesti suunnitteluteoriassa tapahtuneeseen kerron-
nalliseen käänteeseen (ks. esim. Ameel 2014), jo-
hon tuomme uusia analyysivälineitä. Vaikka emme
suhtaudu utopistiseen perinteeseen varauksetta,
esitämme että dynaamisempi ja kerronnallisempi
tapa hahmottaa kaupunkien mahdollisia tulevai-
suuksia voisi tuoda lisää joustavuutta kaupunkien
visiointiin sekä tulevaisuusvision toteuttamiseen.
Kerronnallinen dynamiikka toisi myös tulevaisuu-
den varautumiseen liittyvät eettiset kysymykset ny-
kyistä selkeämmin näkyville.

Utopia kirjallisuudessa ja
kaupunkisuunnittelun historiassa

Kaikista länsimaisen kulttuurin tekstilajeista utopia

– on vaikuttanut kaupunkisuunnittelun kehitykseen
voimakkaimmin. Utopian käsitteellä tarkoitamme
tässä ei-olemassaolevan, kuvitteellisen yhteiskun-
nan tai paikan kuvausta, jossa visio ”hyvästä yh-
teiskunnasta” tulee kiteytyneessä muodossa esille
(ks. Pinder 2002: 15; Kumar 2010: 27). Kauno-
kirjalliset utopiat saattavat sijoittua mihin tahan-
sa kaukaiseen paikkaan tai aikaan (maan sisälle,
kaukaiselle planeetalle, tulevaisuuteen tai hamaan
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menneisyyteen), mutta kaupunki muodostaa utopi-
oiden kannalta erityisen kiinnostavan ja suositun
tapahtumaympäristön. Tämä johtuu osittain siitä,
että jo antiikista lähtien kaupunki on toiminut tie-
toisen yhteiskunnallisen suunnittelun symbolina
(Frye 1965: 27).

Utopiassa on pohjimmiltaan kyse vaihtoehtoisen
yhteiskuntajärjestyksen kuvittelemisesta kerron-
nallisin keinoin. Kirjallisuushistoriassa voidaan
havaita kaksi utopististen kirjallisuuden kultakaut-
ta. Ensimmäinen, varhaismoderniin sijoittuva ajan-
jakso loi utopistisen kirjallisuuden keskeisimpiä
klassikoita, kuten Thomas Moren Utopian (1515),
Tommaso Campanellan Aurinkokaupungin (La cit-
tà del Sole; 1623) ja Francis Baconin Uuden At-
lantiksen (New Atlantis; 1627). Ajanjakso on eu-
rooppalaisessa historiassa tärkeä murrosaika, jonka
haasteisiin kaunokirjalliset utopiat ottivat laajasti
kantaa, ja jolle oli ominaista myös kaupunkiraken-
teen ja ideaalin yhteiskunnan välisen suhteen poh-
timinen (Sennett 1990; Jameson 2005).

Sama kiinnostus kaupunkirakenteeseen yhdis-
tettynä voimakkaaseen historialliseen murrosvai-
heeseen näkyy utopistisen kirjallisuuden toisenkin
kultakauden taustalla. Tämä kausi, joka sijoittui
karkeasti 1800-luvun puolivälin ja 1900-luvun
puolivälin väliseen aikaan, oli voimakkaan moder-
nisaation, kaupungistumisen ja teollistumisen aika-
kautta. Keskeisiin teoksiin lukeutuvat esimerkiksi
Jules Vernen 1860-luvulla kirjoittama mutta pos-
tuumisti julkaistu Pariisi 1900-luvulla (Paris au
XXe siècle; 1994), Edward Bellamyn Vuonna 2000
(Looking Backward, 2000–1887; 1889) ja William
Morrisin Ihannemaa (News from Nowhere; 1890).

1800-luvun kaunokirjalliset utopiat ovat kiinnos-
tavalla tavalla yhteydessä kaupunkisuunnittelun
kehittymiseen itsenäiseksi ammatti- ja tutkimus-
alaksi. On väitetty, että moderni kaupunkisuunnit-
telu on kehittynyt ”vaihtoehtoisen yhteiskunnan –
utopian – visiosta” (Hall 1989/2014: 463), ja monet
1800-luvun lopun utopiat inspiroivat 1900-luvun
vaihteen kaupunkisuunnittelijoita, ennen kaikkea
garden city- ja city beautiful -liikkeitä. Nämä liik-
keet syntyivät reaktioina teollistuvan yhteiskunnan
kaupungistumisen aiheuttamiin ongelmiin ja kas-
voivat kokeiluiksi sekä osin edelleen olemassa ole-
viksi kaupunginosiksi ja kyliksi (Wilson 1991).

Kaunokirjallisessa utopiassa on aina kyse vä-
hintään kahden vaihtoehtoisen maailman välisestä
dynamiikasta. Modaalilogiikassa ja postklassisessa
kertomuksentutkimuksessa sovelletun ”mahdollis-
ten maailmojen” teorian käsitteitä mukaillen voi-
daan näitä vaihtoehtoisia maailmoja kutsua ”aktu-
aaliseksi maailmaksi” (joka on lukijan ja/tai kirjai-
lijan ns. ”todellinen” maailma) sekä ”tekstuaalisek-
si aktuaaliseksi maailmaksi” – eli maailmaksi, joka

on kertomuksen sisällä olevalle henkilöhahmolle
todellinen ja koettu (ks. Ryan 1991; Hägg 2008).
Thomas Moren Utopiassa aktuaaliseen maailmaan
kuuluvat kirjailijan omassa maailmassa, esimer-
kiksi Antwerpenin ja Lontoon kaupungeissa, val-
litsevat lainalaisuudet. Tekstuaaliseen aktuaaliseen
maailmaan kuuluvat vastaavasti (myös aktuaalises-
sa maailmassa olemassa oleva) kaupunki nimeltään
Antwerpen sekä (aktuaalisessa maailmassa ei-ole-
massa oleva) saarivaltio nimeltään Utopia.

Monien utopististen kertomusten sisällä on –
kuten kertomuksissa yleensäkin – vaihtoehtoisia
tekstuaalisia maailmoja tekstuaalisen aktuaalisen
maailman lisäksi. Sellaisiin vaihtoehtoisiin maa-
ilmoihin kuuluvat muun muassa henkilöiden uni-,
toive-, tai pelkomaailmat. Utopistisessa kirjallisuu-
dessa unet saavat erityisen tärkeän roolin: monet
utopistisen kirjallisuuden päähenkilöistä ovat taval-
la tai toisella unissakävelijöitä. Esimerkkeinä mai-
nittakoon Louis-Sébastien Mercierin teoksen L’an

 (”Vuonna 2440”;
1775) sekä H. G. Wellsin teoksen Kun nukkuja he-
rää (When the Sleeper Wakes; 1899) päähenkilöt,
jotka heräävät pitkän unen jälkeen kaukaisessa tu-
levaisuudessa.

Myös Bellamyn Vuonna 2000 -teoksen päähen-
kilö herää tulevaisuudessa, vuonna 2000, nukah-
dettuaan vuonna 1887. Teoksen tekstuaalinen aktu-
aalinen maailma on suurimmilta osin vuoden 2000
Boston, mutta teoksessa mainitaan alussa myös tär-
keä vaihtoehtoinen pelkomaailma. Päähenkilö on
yllättynyt näkemästään vuoden 2000 ”upeasta kau-
pungista” ja myöntää, että hän olisi pikemmin odot-
tanut – vuoden 1887 näkymän (prospect) perusteel-
la – näkevänsä tulevaisuudessa ”kasan hiiltyneitä
ja sammaloituneita raunioita” (Bellamy 1889/1941:
36–37). Romaanin asetelma osoittaa, että vuoden
1887 tilanteen pohjalta olisi ajateltavissa ainakin
kaksi hyvinkin vastakkaista kehitystä, joista toinen
on kertomuksessa toteutunut.

Vastakkaiset tulevaisuudennäkymät kutsuvat lu-
kijaa pohtimaan mahdollisuutta vaikuttaa toivotun
tulevaisuuden toteutumiseen. Tämä tulee Bellamyn
teoksessa selkeimmin esille, kun päähenkilö näkee
keskellä tarinaa unta siitä, että hän herää sittenkin
vuonna 1887 – käynti tulevaisuudessa onkin ollut
vain unta. Kohtaus herättää kysymään, mikä teok-
sen vaihtoehtoisista maailmoista on aktuaalinen,
mikä mahdollinen, mikä uni ja mikä totta. Mah-
dollisten maailmojen määrän lisääntyminen tekee
kertomuksesta lukijan näkökulmasta kiinnosta-
vamman: mahdollisten maailmojen teorian mukaan
”tarina on sitä kerrottavampi – siis parempi tarina

versioita se sisältää tai lukijassaan herättää” (Ryan
1991; cit. Hägg 2008: 15). Ainakin yhtä tärkeää
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on kuitenkin myös se, että ”uni unessa” -kohtaus
asettaa päähenkilölle ja sitä kautta lukijalle teok-
sen keskeisen moraalisen kysymyksen: miten näky
vaikuttaa tapaan nähdä oma maailma? Mitkä ovat
ne kehityskulut, jotka ovat johtaneet tuohon tule-
vaisuuden ideaalimaailmaan, ja miten olisi ollut
mahdollista vaikuttaa sen toteutumiseen? Vaihto-
ehtoisen tulevaisuuden näkeminen toimii unissa
kävelevälle päähenkilölle eettisenä herätyksenä, ja
sellaiseksi se on tarkoitettu myös lukijalle. Eettiset
kysymykset liittyvät siten olennaisesti kerrontatek-
niseen seikkaan – vaihtoehtoisten maailmojen mo-
ninaistumiseen.

Niin kaupunkisuunnittelussa kuin tulevaisuus-
visioissakin on tyypillisesti kyse samankaltaisista
kerronnallisista rakenteista kuin utopistisessa kir-
jallisuudessa. Strategisessa suunnittelussa esitetty
”tekstuaalinen aktuaalinen” tulevaisuuden maail-
ma rinnastuu vähintäänkin implisiittisesti lukijan/
kirjoittajan (tai suunnittelijan) todelliseen, ”aktu-
aaliseen”, maailmaan. Lisäksi lukijan kiinnostusta
ohjataan lisäämällä esitettyyn tulevaisuusvisioon
vaihtoehtoisia maailmoja ja kehityskulkuja. Kerto-
muksen retorinen tehokkuus ja sen eettinen ulottu-
vuus ovat ainakin osin ankkuroitavissa näiden vaih-
toehtoisten maailmojen väliseen dynamiikkaan.

Jos tutkitaan kaupunkistrategioissa esitettyjä
vaihtoehtoisia maailmoja kirjallisuudentutkimuk-
sen ja kertomuksen tutkimuksen metodien avulla,
on keskityttävä muun muassa seuraaviin kerron-
nallisiin kysymyksiin: Miten tapahtumapaikka ja
tapahtumien eteneminen juonellistetaan (toisin sa-
noen, miten ne sidotaan osaksi loogisesti etenevää
juonta; Ameel 2016a)? Minkälaisia retorisia keino-
ja ja metaforia käytetään, ja miten nämä retoriset
keinot tukevat tietyn tapahtumakulun todennäköi-
syyttä tai suotavuutta (Ameel 2016b)? Näkyykö
tarinassa selkeitä käännekohtia, joissa tehdään
valintoja eri mahdollisten maailmojen välillä, ja
miten näitä käännekohtia argumentoidaan? Miten
kertojan tai fokalisoinnin (kerronnan perspektiivin)
painottama näkökulma ohjaa lukijaa tulkitsemaan
vaihtoehtoisten maailmojen välistä dynamiikkaa?
Mikä maailma näyttäytyy tässä tarinamaailmassa
todennäköisimpänä tai toivotuimpana vaihtoehto-
na?

Kaupungin strategia ja sen kerronnalliset
ulottuvuudet: Lahden kaupunkistrategia

Tarkastelemme katsauksemme esimerkkitapauk-
sena vaihtoehtojen maailmojen ja kerronnallisten
keinojen roolia Lahden kaupungin strategiassa
(Lahden kaupungin… 2013). Strategia on vuodelta
2013 ja sen tavoitevuosi on 2025. Strategiadoku-

mentissa määritellään varsin kattavasti strategian
asema ja tehtävät kaupungin toiminnassa. Sen ku-
vataan olevan ”kaupunkikonsernin keskeinen joh-
tamisen väline, yhteinen tahdonilmaisu tavoitelta-
vasta tulevaisuudesta, muutoksesta, uudistumisesta
ja kehittymisestä”. Strategiassa määritelty visio on
otsikoitu ”Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen
ympäristökaupunki”. Varsinainen strategia on tiivis
(5 tekstikappaletta) ja se keskittyy viiteen teemaan:
(1) Lahti elinkeinoja uudistavana innovaatioympä-
ristönä; (2) Lahti lapsiystävällisenä kaupunkina;
(3) kaupungin tasapainoinen talous; (4) uudistuvat
ja asiakaslähtöiset julkiset palvelut; ja (5) kaupun-
gin henkilöstö voimavarana (Lahden kaupungin…
2013: 16).

Strategiassa on verraten helppoa seurata visios-
sa esitettyä polkua kohti sen toteutumista. Kasvi-
huonekaasupäästöille, väestön nettomuutolle, net-
totyöpaikkakasvulle ja kaupungin taloudelliselle
tulokselle on annettu numeeriset kehitystavoitteet.
Tämän lisäksi strategiassa on listattu kuusi pääta-
voitetta ja näille 18 alatavoitetta, jotka on jaoteltu
kolmeen aihealueeseen: ”Yhdyskunta ja elinvoi-
ma”, ”Asukas” ja ”Kaupunkikonserni”. Tavoittei-
den pääasiallisena toteuttajana on kaupunkikonser-
ni (Lahden kaupungin… 2013: 19).

Strategiatyön taustaksi on toteutettu laaja toimin-
taympäristöanalyysi, jonka osana on laadittu neljä
skenaariota. Skenaariot on julkaistu omana tausta-
raporttinaan (von Bruun & Kirvelä 2013). Skenaa-
riot ovat luonteeltaan toimintaympäristöskenaarioi-
ta, toisin sanoen ne eivät keskity yksin Lahden tu-
levaisuuden kuvaamiseen. Skenaarioissa kuvataan
suomalaisen yhteiskunnan muutosta kymmenen
muuttujan (esim. talouden, elämäntapojen, muut-
toliikkeen ja Venäjän kehityksen) kautta. Lahden
asemaa ja mahdollisuuksia peilataan näihin vaih-
toehtoisiin kehityskulkuihin. Valmiit skenaariot on
suhteutettu toisiinsa nelikentällä, jonka akseleina
ovat ”talouden kasvu” – ”talouden supistuminen”
ja ”kansalaisten väliset erot kasvavat” – ”kansalais-
ten väliset erot supistuvat”. Näistä on luotu skenaa-
riokuvaukset, joiden nimet ovat ”Rajat murtuvat”,
”Isommassa kädessä”, ”Suomi – Finland” ja ”Var-
jojen maat” (von Bruun & Kirvelä 2013).

Lahden kehityksen suhteuttaminen laajempiin
skenaarioihin on toteutettu seminaarityöskentely-
nä. Raportoiduissa tuloksissa korostuu aiempien
strategisten valintojen arviointi. Arvion perusteel-

Lahti ympäristökaupungiksi mielletään hyväksi
ratkaisuksi lähes riippumatta siitä, mikä skenaario
toteutuu (von Bruun & Kirvelä 2013: 16). Lisäksi
skenaarioiden pohjalta on nimetty joukko toimen-
pide-ehdotuksia, joilla aiempaa strategiaa saataisiin
vahvistettua. Yksi tällainen on kaupungin lapsiys-



TERRA 128: 4 2016Katsauksia – Översikter218

tävällisyyden korostaminen. Supistuvan talouden
skenaarioiden (”Suomi – Finland” ja ”Varjojen
maat”) pohjalta on lisäksi listattu muutoksia, joi-
hin täytyy varautua (mm. siirtyminen vahvempaan
paikallistalouteen ja strategian rakentaminen tyhje-
nevien teollisuusalueiden käytölle) (von Bruun &
Kirvelä 2013: 16–18). Selvästi toivottavaa kehitys-
tä sisältävien vahvan kasvun skenaarioiden ohella
esitellään siis myös uhkakuvia ja jopa dystooppisia
tulevaisuuksia – pelkomaailmoja, jotka ohjaavat
lukijaa työstämään omaa suhtautumistaan vaikeaan
asiaan.

Kuva 1. Lahden kaupunkistrategian taustaskenaarioiden
nelikenttä (von Bruun & Kirvelä 2013: 10).

Mitkä Lahden strategisissa dokumenteissa ovat
sitten kerronnallistettuja tulevaisuuteen suuntautu-
via visioita ja millaisia ovat niihin johtavat käänne-
kohdat? Strategiassa on selvät kärkiteemat, joista
osa hahmottuu jatkumona nykykehitykselle, toiset
taas ovat selvästi murroksellisia. Jatkumoa ”aktuaa-
lisesta maailmasta” edustavat kaupungin kasvuun,
palveluiden uudistamisen ja kaupungin talouden ta-
sapainoisuuteen liittyvät tavoitteet. Monet muutkin
kaupungit ovat nostaneet kasvihuonekaasupääs-
töjen vähentämisen strategiseksi tavoitteekseen,
mutta Lahdella pyrkimys ympäristökaupungiksi on
kirjattu visioon ja merkittävä osa strategian tavoit-
teista liittyy siihen.

Kaupunkistrategian taustaksi tehdyt skenaariot
ovat nostaneet esiin joukon ympäröivän maailman
kehitykseen liittyviä epävarmuuksia ja tarpeen
varautua niihin. Skenaariokuvauksen nimet ovat
vahvasti metaforisia, ja varsinkin ”Isommassa kä-
dessä” ja ”Varjojen maat” tuovat kuvaukseen miltei
raamatullisia sävyjä. Ne vihjailevat, että Suomen ja
Lahden kohtalo määräytyy suurien, vaikeasti hah-
mottuvien voimien mukaan. Nimet tarjoavat yhtei-
siä metaforia näille epävarmuuksille: markkinave-
toiselle kansallisvaltioiden heikkenemiselle (”Rajat

murtuvat”), maailmanpolitiikan jännitteille (”Isom-
massa kädessä”), kansalaisten arvomaailman hei-
lahteluille (”Suomi – Finland”) ja eriarvoistumisen
ja segregaation riskeille (”Varjojen maat”).

Lahden kaupunkistrategian vahva kerronnallinen
ja retorinen ulottuvuus on syytä nähdä suhteessa
myös Lahden vuosien 2013–2016 yleiskaavatyö-
hön (2015), joka poikkeaa selkeästi suomalaisten
kaupunkien valtavirrasta. Yleiskaava on ”rullaa-
va”. Se toisin sanoen uudistuu valtuustokausit-
tain ja sen valmistelu on käytännössä jatkuvaa.
Valtuustokauden aikana määritellään kaupungin
strategiasta nousevat tavoitteet, luodaan vaihtoeh-
dot, arvioidaan eri vaihtoehtojen vaikutukset, ja
hyväksymisvaiheessa määritellään seurantamene-
telmät (Lahden kaupungin… 2013). Jatkuva yleis-
kaavatyö määrittää siten yleiskaavan keskeiseksi
ominaisuudeksi sen luonteen prosessina, jossa käy-
dään jatkuvaa keskustelua vaihtoehdoista. Tämä
poikkeaa perinteisestä ajatuksesta, jonka mukaan
yleiskaava on (”kaavoihin kangistunut”) staattinen
pysäytyskuva tulevaisuudesta.

Yleiskaavan taustadokumentit on tehty tietoisesti
tarinan muotoon ja kuvailevaan tyylin (Palomäki
2013). Yleiskaavan selosteosiossa kuvataan taus-
toittavien asiantuntijapuheenvuorojen ja nykyistä
tilannetta kuvaavien, tilastopainotteisten yhteenve-
tojen ohella vuoden 2025 Lahtea kävelyn ja pyö-
räilyn, lapsiystävällisten kaupunkiympäristöjen,
energiahuollon, ekosysteemipalvelujen, asuminen,
palvelujen ja elinkeinojen näkökulmista. Kuvauk-
sissa on haettu usein arjen näkökulmaa: puhutaan
sähköpyörien leviämisestä ja käyttökokemuksista,
nuorten viihtymisestä keskustan julkisissa tiloissa
sekä käyttäjäystävällisiksi muotoilluista bussipysä-
keistä (Yleiskaavatyö 2015).

Lahden yleiskaavan tulevaisuuskuva on myös ta-
rinallinen kuvaus ihmisten elämäntavoista ja niiden
vaikutuksista rakennetun ympäristön muutoksiin.
Kuvatussa tulevaisuudessa muuttuneet käyttäyty-
mispreferenssit ovat mahdollistaneet kaupunkiym-
päristön uudenlaisen kehittämisen (esim. kävelemi-
sen ja pyöräilyn myötä; Yleiskaavatyö 2015: 26),
toisaalta uudet investoinnit ja teknologiset ratkaisut
ovat ohjanneet elämäntapoja tiettyyn suuntaan. Ni-
mettyinä taitekohtina ovat ennen kaikkea tulevina
vuosina tehtävät päätökset uusista rakennuksista
ja kaupunki-infrastruktuurista. Osa ratkaisuista on
selvästi ohjelmallisia ja Lahden muutostarpeisiin
jalostettuja. Tällaisia ovat esimerkiksi pyöräilyn
laatukäytävä ”Lahen baana” ja vanhojen lähiöiden
täydennysrakentamista tukeva perhekerrostalo-
konsepti (Yleiskaavatyö 2015: 24, 74). Jos kaupun-
kistrategian visioinnissa on otettu huomioon myös
osin dystooppista (pelkomaailmoja kuvaavaa) kehi-
tystä, yleiskaavaan on nostettu myös hyvin arkisia
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haaveita (toivemaailmoja), joihin liittyen on myös
tehty kyselyitä asukkaille. Esimeriksi lahtelaisille
lapsille järjestettiin kesällä 2014 työpaja unelmien
leikkipaikasta (Yleiskaavatyö 2015).

Lahdella on ollut vanhastaan maine tylynä teolli-
suuskaupunkina, ”Suomen Chicagona”, joka yritti
hetken aikaa olla myös ”Business City”. Nykyiset
visiot korostavat erottautumista tästä vanhasta mai-
neesta. Tarjoamalla uusia kielikuvia (”perheker-
rostalo”) ja onnistuneisiin urbaaneihin ratkaisuihin
viittaavia erisnimiä (”Lahen baana”) yleiskaa-
vassa luodaan uusia kielellisiä viitekehyksiä. Nyt
muutosta perustellaan ja motivoidaan (varsinkin
Lahden kaupunkistrategian taustaskenaarioissa)
globaalista toimintaympäristöstä nousevilla uhilla
(ilmastonmuutos, talouslama, geopolitiikka, yh-
teiskunnan polarisaatio), joihin varautuminen luo
tavallaan imperatiivin. Strategisessa visioinnissa
käytetyillä, haastavia mahdollisia tulevaisuuksia
hahmottavilla metaforilla (esim. ”Varjojen maa”)
kasvatetaan puolestaan rohkeutta toteuttaa tulevai-
suutta, joka vaatii tietoisia ja osin vaikeasti toteu-
tettavia muutoksia. Vision roolina tässä yhteydessä
on katalysoida rohkeutta konkreettisiin, toivottavaa
tulevaisuutta rakentaviin tekoihin.

Johtopäätöksiä

Kaunokirjallisissa utopian kuvauksissa yhtä hyvin
kuin kaupunkistrategioissakin on kyse varautumi-
sesta tulevaan – nykytilan rinnastamisesta tulevien
mahdollisten maailmojen moninaisuuteen. Tulevai-
suuden visioinnissa tehdään näkyväksi mahdollisia
tulevia maailmoja suhteessa toisiinsa ja nykytilaan.
Kaunokirjallisissa utopioissa vaihtoehtoisten maa-
ilmojen välille syntyy kerronnallinen dynamiikka,
joka johtaa lukijaa tulkitsemaan omaa ”aktuaalista
maailmaa” ja sen suhdetta johonkin toivottuun (tai
ei-toivottuun) tulevaisuuteen. Samaa voidaan sanoa
myös tulevaisuuden visioinnista kaupunkisuunnit-
telussa: siinä on kyse kerronnallisista strategioista
ja metaforista, joilla argumentoidaan ja kuvataan
tulevia mahdollisia maailmoja sekä niitä ratkaisuja,
jotka johtavat valittuun tulevaisuuteen. Visioinnis-
sa on mahdollista näyttää ja taustoittaa kehityksiin
liittyviä haarautumispisteitä sekä ratkaisevia kään-
nekohtia, joissa toimijat tekevät valintoja eri vaih-
toehtojen välillä.

Katsauksessamme haluamme tarjota välineitä,
joilla voidaan tarkastella tulevaisuusvisiointia ker-
tomuksentutkimuksen näkökulmista. Miten visi-
ointi käyttää hyväkseen retorisia keinoja ja metafo-
ria? Miten käännekohtia argumentoidaan, jos niitä
ylipäänsä esitetään? Mikä mahdollinen tulevaisuus
näyttäytyy todennäköisimpänä tai toivotuimpana

vaihtoehtona? Lahden kaupungin tulevaisuuden
visioinnissa on nähtävissä selkeä pyrkimys tehdä
näkyväksi vaadittavat valinnat sekä tulevat taite-
kohdat eri vaihtoehtoisten maailmojen (eli tulevai-
suuskuvien) välisessä dynamiikassa. Lisäksi Lah-
den suunnittelussa on esillä vahvasti suunnittelun
prosessimaisuus ja kerronnallisuus. Verrattuna
useimpiin maankäytön strategioihin (kaupunki-
en yleiskaavoihin) mahdollisia tulevaisuuksia on
työstetty ja kuvattu huomattavasti tarinallisemmin
ja monitasoisemmin.

ja valintojen esittäminen liittyvät kaikki olennai-
sesti kaupunkilaisten ja kaupunkien joustavuuteen,
jota ei ymmärretä tässä pelkästään teknisen infra-
stuktuurin kykynä vastata shokkeihin, vaan myös
ihmisten, yhteisöjen ja organisaatioiden kykynä
hahmottaa suuntaa ja vaikuttaa siihen. Käynnissä
olevat yhteiskunnalliset muutokset luovat tarpeen
laajemmille ja rohkeammille tulevaisuuskuville
sekä näiden visioiden ja tulevaisuuskuvien pohjalta
tehtyjen valintojen selkeämmälle kommunikoinnil-
le. Suurimpia kaupunkiseutuihin kohdistuvia haas-
teita lienevät tällä hetkellä talouden muuttuminen
globaaliksi, perinteisen teollisuuden ja tuotannon
merkityksen pieneneminen, ilmastopäästöjen radi-
kaalin vähentämisen tarve sekä väestön ikäraken-
teen muutos.

Tulevaisuuteen varautuvan kaupunkisuunnit-
telun pitäisi sisältää dynaamisia, jatkuvia tapoja
käsitellä tulevaisuuteen johtavia polkuja. Vaihto-
ehtoisten maailmojen välillä tehtävät valinnat on
tehtävä selväksi. Siihen selkeänä välineenä on tule-
vaisuudentutkimuksen skenaario-menetelmä, jossa
tulevaisuuskuvia on monta ja niihin johtaa aina
valintoja ja muita syy-seuraussuhteita kuvaava tu-
levaisuuspolku. Tällaisten polkujen hahmotteluun
liittyy myös tärkeä eettinen ulottuvuus. Vaihtoeh-
toisten skenaarioiden kautta on mahdollista liittää
suunnitteluun ja tulevaisuuteen varautumiseen
vahvempi kerronnallinen dynamiikka: skenaariol-
la tehdään valintoja näkyväksi. Samalla on myös
mahdollista tehdä näkyväksi valintojen taustalla
olevat arvomaailmat. Skenaariot ja kerronnallisuus
ovat myös väline, jolla laajennetaan eri ihmisryh-
mien osallisuutta suunnittelussa: ne ovat avaus kes-
kustelulle, jonka kautta ihmisten erilaiset arvot ja
toiveet saadaan esiin ja mukaan päätöksentekoon.
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