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Teema: Joustava kaupunki

Katsaus kaupunkien historiaan osoittaa, että kes-
tävyys on leimannut niiden olemassaoloa jatku-
vista muutoksista ja jopa laajamittaisista tuhoista 
huolimatta. Tätä ”urbaania resilienssiä” (urban 
resilience) eli kykyä toipua ja palautua kriiseistä 
ovat edesauttaneet kaupunkien liikenteellisesti 
optimaalinen sijainti, niihin keskittynyt fyysinen 
pääoma (rakennukset, kadut, infrastruktuuri) sekä 
kaupunkilaisten intressit, arvostukset ja muistot 
(Schott 2013: 297). Tärkeässä roolissa ovat siis 
olleet niin kaupunkien fyysiset ja maantieteelliset 
piirteet, kulttuuriset ja yhteisesti koetut aineettomat 
ominaisuudet kuin kaupunkien asema laajemmissa 
verkostoissakin.

Ajatus kaupunkien sietokyvystä ja joustavuudes-
ta on resilienssi-tutkimuksessa liitetty usein niiden 
valmiuteen kohdata erilaisia luonnonkatastrofeja 
(maanjäristyksiä, tulvia ja tulipaloja), ilmaston-
muutosta tai terrorismin uhkaa (esim. Chernick 
2005; Vale & Campanella 2005). Kuitenkin myös 
kaupunkien välinen kilpailu, työelämän rakentei-
den murros sekä maahanmuutto pakottavat kaupun-
keja jatkuvaan muutokseen ja asettavat haasteita 
kaupunkien käytölle, kehittämiselle, kulttuurille 
sekä muutoksen ja pysyvyyden väliselle dialogille. 
Tärkeä ehto joustavuudelle on myös kyky katsoa 
taakse ja eteen; tiedostaa historiallisia jatkumoita 
ja ennakoida muutoksia. Kaupunkien mittakaava ja 
kompleksisuus kuitenkin vaikeuttavat tulevan ar-
viointia.

Resilienssi-käsitteen nopeaan nousuun ovat vai-
kuttaneet paitsi vuosituhannen vaihteen kriisit, 
kuten ilmastonmuutos ja biodiversiteetin heikkene-
minen, myös epävarmuus kompleksisten ilmiöiden 
ja vaikeasti hahmotettavien tulevaisuuksien edessä. 
Resilienssistä onkin puhuttu (eko)systeemien ja 
kompleksisuuden hallinnan yhteydessä (Picket ym. 
2013; Chandler 2014). Maantieteessä keskustelu 
resilienssistä on tarjonnut uuden lähestymistavan 
ihmisten ja ympäristön vuorovaikutuksen tutkimi-
seen. Resilienssin käsite sitoo toisiinsa esimerkiksi 
taloudellisten järjestelmien sekä niiden perustana 
toimivien luonnonvarojen tutkimuksen (esim. Ad-
ger 2000; Vatanen & Kotilainen 2016). Maantie-
teelle ominainen alueellinen tarkastelutapa koros-
taa sosiaalisen ja ekologisen monimuotoisuuden 
merkitystä alueen uusiutumis- ja sopeutumiskyvyn 
kannalta. Tämä näkökulma on ollut tärkeä esimer-
kiksi Stockholm Resilience Centressä, joka on vii-
me vuosina vaikuttanut voimakkaasti poikkitieteel-
liseen ymmärrykseen resilienssistä ja kaupunkien 
toiminnasta.

Tämä teemanumero lähestyy resilienssin käsi-
tettä sekä kaupunkien muuntautumis- ja sopeutu-
misvalmiutta kilpailukyvyn, kaupunkivisioiden, 
kaavoituksen ja kaupunkilaisten osallisuuden nä-
kökulmista. Julkaisu valottaa ajankohtaista kan-
sainvälistä keskustelua kaupunkien resilienssistä 
tarjomalla siihen vahvasti historian- ja kulttuurin-
tutkimukseen sidotun näkökulman, joka osaltaan 
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kyseenalaistaa urban resilience -käsitteeseen lii-
tettyä infrastruktuuri- ja teknologia-painotteista 
retoriikkaa. Teemanumeron kirjoitukset on pääosin 
laadittu Tampereella 11.–12. toukokuuta 2015 jär-
jestetyillä Kaupunkitutkimuksen päivillä pidettyjen 
esitelmien pohjalta.

”Resilient city” – joustava kaupunki

Resilienssin käsite on vakiintunut lyhyessä ajassa 
melkein kaikkeen strategiseen suunnitteluun alaan 
katsomatta – sosiaalitieteistä taloustieteeseen ja 
kaupunkisuunnitteluun (ks. esim. Hall & Lamont 
2013; Feeny 2014). Yksiselitteistä suomenkielistä 
vastinetta käsitteelle on silti vaikea löytää. Resi-
lienssiä on kutsuttu esimerkiksi ”uudistamiseksi”, 
”muutosjoustavuudeksi” ja ”iskunkestävyydeksi” 
(Hämäläinen 2013; Taipale tässä numerossa).

Kiteytetysti resilienssillä tarkoitetaan tavallisesti 
sietokykyä ja muutoksiin sopeutumista (ks. esim. 
HKSV 2014: 29–31). Esimerkiksi työ- ja elinkei-
noministeriö (Muutosjoustavuus… 2016) kuvaa 
resilienssiä seuraavasti:

Muutosjoustavuus eli resilienssi tarkoittaa alueen 
aktiivista uudistamista, joka perustuu oppimiseen ja 
toimiviin verkostoihin. Muutosjoustavalla alueella 
on kyky varautua, palautua ja erityisesti uudistua ul-
koisesta aluetalouden shokista sekä kyky mobilisoi-
da resurssit muutostilanteessa. Resilienssi on tun-
nistettu keskeiseksi menestystekijäksi – muutosjous-
tavat alueet menestyvät. Muutosjoustavuus on osa 
rakennemuutoksen hallintaa.

Kuvauksesta käy ilmi paitsi resilienssin määritel-
mä myös tapa, jolla se liitetään kiinteästi kilpailuky-
kyyn sekä siihen liittyvään ideaan kaupungeista ja 
alueista jatkuvassa kilpailussa paikoista globaalissa 
nokkimisjärjestyksessä. Myös Rockefeller Founda-
tionin ohjelmasta ”100 resilient cities” (2016) on 
löydettävissä samankaltaista linkittämistä kilpailu-
kyvyn ja muutosjoustavuuden välillä.

Tässä teemanumerossa esitämme, että resilienssi 
voi olla myös positiivista joustavuutta ja ennakoin-
tia, joka tunnistaa toimintaympäristön muutoksen 
luomat mahdollisuudet. Uhkien torjumisen ja nii-
hin mukautumisen lisäksi se voi siis merkitä myös 
kykyä hyödyntää rakentavalla tavalla sellaisia 
muutoksia, jotka raivaavat tilaa uuden luomiselle.

 

Älykkäät kaupungit ja resilienssi

Sitominen kilpailukykyyn on nähtävissä myös toi-
sessa ajankohtaisessa kaupunkitutkimuksen para-
digmassa, ”älykkään kaupungin” (smart city) kä-

sitteessä. Älykäs kaupunki tarkoittaa ekotehokasta, 
viihtyisää kaupunkia, joka hyödyntää innovatii-
visessa kehityksessään informaatio- ja kommu-
nikaatioteknologiaa (Mustonen ym. 2014). Myös 
älykkään kaupungin ajatuksessa korostuu omien 
heikkouksien, vahvuuksien ja globaalin aseman 
tiedostaminen sekä kaupunkien valmius toimia yhä 
haasteellisemmaksi muuttuvassa maailmassa. Tuo-
reessa Sitran blogikirjoituksessa älykkyys ja resi-
lienssi liitetään sujuvasti yhteen: 

Kun älykkäät kaupungit (smart cities) ovat resurs-
sitehokkaita, ottavat asukkaansa päätöksentekoon ja 
suunnitteluun mukaan, kunnioittavat ympäristöään 
ja toimivat organisaatioina tehokkaasti ja viisaasti, 
niin muutostilanteeseen kyvykkäästi suhtautuvat re-
silientit kaupungit kykenevät … näkemään kriiseis-
sä mahdollisuuden ja löytämään niistä itselleen uu-
den suunnan. (Oilinki 2015)

Myös World Resources Instituten Vijay Jagan-
natha (2016) näkee resilienssin osana älykkään 
kaupungin määritelmää. Jagannathan mukaan äly-
käs kaupunki muodostuu kolmesta ulottuvuudesta. 
Viihtyvyyden, vihreyden ja hiilen sitomiskyvyn 
rinnalla älykkään kaupungin aineksiin kuuluu työ-
paikoista, kulttuurisesta elinvoimasta ja hallittavina 
pysyvistä asumiskustannuksista syntyvä dynamiik-
ka. Kolmas älykästä kaupunkia määrittävä koko-
naisuus on resilienssi: nykyisten ja tulevien riskien 
kestävä hallinta sekä kestävät käytännöt kaikessa 
toiminnassa – mukaan lukien vähemmistöjen ole-
massaolon turvaaminen sekä epäonnistumisiin 
valmistautuminen. Se, miten hyvin kaupunki suo-
riutuu muutoksesta, riippuu Jagannathanin mukaan 
kyvystä tiedostaa muutosten kausaalisuus. Vain 
ajalliset jatkumot ja syy-seuraussuhteet tiedostaen 
voi ymmärtää, mikä on asukkaille merkityksellistä.

Kaupungin asukkaat jäävät helposti pimentoon 
keskustelussa globaaleista verkostoista, uudenlai-
sista infrastruktuurihankkeista tai päätöksenteon 
tueksi laaditusta avoimista tietokannoista, vaikka 
he ovat viime kädessä näiden uusien resurssien 
käyttäjiä ja tuottajia. Näin siitäkin huolimatta, että 
joustavuus on juuri ihmisten (tai ihmisistä koostu-
vien yhteisöjen) piirre. Onkin tärkeää huomauttaa, 
että ”resilienssi-paradigma” perustuu metaforiseen 
ajatteluun, joka siirtää ihmisen (tai ihmisryhmän) 
ominaisuuksia abstraktiin (poliittiseen ja lainsää-
dännölliseen) kokonaisuuteen, jolla on inhmillisiä 
piirteitä ainoastaan vertauskuvallisella tavalla. Sii-
nä mielessä älykkään ja joustavan kaupungin mää-
ritelmät muodostavat kiinnostavan jatkumon pit-
kään kaupunkitutkimuksessa vakiintuneelle ajatuk-
selle kaupungista kehona. Tällainen metaforisointi 
on kaikkea muuta kuin neutraali tai arvovapaa 
lähestymistapa (esim. Ameel 2016: 231–324).
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Joustavuuden käsite on ihmiseen kohdistues-
saan lähtöisin alun perin psykologiasta (esim. 
Southwick ym. 2011). Se viittaa ihmisen (ja esim. 
aivojen) kykyyn palautua erilaisista fyysisesti tai 
psyykkisesti haasteellisista tilanteista. Resilientti 
ihminen on sinnikäs ja selviytyy vastoinkäymisistä 
nopeasti. Kaupunkien resilienssiin liittyy kuitenkin 
omanlaisiaan piirteitä, sillä kaupunki ei toimi kuten 
ihmiskeho tai -mieli. Kaupunki on kompleksinen 
kokonaisuus, jonka muodostavat fyysisen kaupun-
kiympäristön lisäksi ihmiset ja yhteisöt sekä näi-
den kaupungille antamat merkitykset ja kaupungis-
ta kertomat tarinat. Kaupunki koostuu siis useista 
ajallisista kerrostumista, visioista ja mahdollisista 
tulevaisuuksista. Tässä teemanumerossa etsitään 
joustavuutta tarkastelemalla erilaisia toimintamuo-
toja, tulevaisuusnäkemyksiä ja uudenlaisia suunnit-
telukäytäntöjä. 

Teemanumeron kirjoitukset

Teemanumeron aloittaa Annuska Rantasen ja Anssi 
Joutsiniemen artikkeli resilienssin käsitteen käy-
töstä maankäytön suunnittelun uudistamisessa. He 
toteavat kompleksisuus- ja resilienssiteorioihin vii-
taten nykyisen maankäytön suunnittelujärjestelmän 
kyvyn mukautua muuttuvaan toimintaympäristöön 
puutteelliseksi. Nykymuodossaan suomalaises-
ta kaupunkisuunnittelusta puuttuu siis resilienssi, 
joskin Rantanen ja Joutsiniemi toteavat kehityksen 
syklisyyttä korostavan, usealla tasolla keskinäis-
riippuvaisen käsitteen moniulotteisuudessaan on-
gelmalliseksi.

Lieven Ameel ja Aleksi Neuvonen tarjoavat kau-
punkisuunnitteluun ja kaupunkien strategiatyöhön 
kaunokirjallisuuden tutkimuksesta kumpuavan nä-
kökulman. He osoittavat katsauksessaan yhtymä-
kohdan utopististen kirjallisuuden klassikoiden ja 
yhdyskuntasuunnittelussa käytetyn visioinnin vä-
lillä. Kirjoittajien mukaan molemmissa käytetään 
samanlaista argumentointia; mahdollisia maailmo-
ja kuvaavia kerronnallisia strategioita ja metaforia. 
Ameel ja Neuvonen esittävät, että dynaamisempi 
ja kerronnallisempi tapa hahmottaa kaupunkien 
mahdollisia tulevaisuuksia voisi tuoda lisää jousta-
vuutta kaupunkien visioinnille sekä tulevaisuusvi-
sioiden toteutukseen. Se toisi myös tulevaisuuden 
varautumiseen liittyvät eettiset kysymykset entistä 
selkeämmin näkyville.

Strategiatyön ja visioiden rinnalla on tärke-
ää korostaa ruohonjuuritason näkökulmaa, jopa 
kirjaimellisesti. Mia Kunnaskari tarjoaa kaupun-
kiviljelyä käsittelevässä katsauksessaan yhden 
vaihtoehdon, jolla kaupunkikulttuuri voi puuttua il-
mastonmuutoksen ja kuudennen sukupuuttoaallon 

kaltaisiin kohtalonkysymyksiin. Näiden suurien 
kysymysten äärellä yksilön vaikuttamismahdolli-
suudet voivat tuntua pieniltä. Kunnaskari kuitenkin 
näkee kaupunkiviljelyn toimintana, jossa vaikeiden 
ympäristökysymysten käsittely voi konkretisoitua 
toiminnaksi ja ympäristöhuoli muuttua haltuun-
otoksi. Kyse ei ole ainoastaan ilmastonmuutoksen 
torjumisesta, vaan kaupunkiviljely on toimijaläh-
töinen, sosiaalisesti rakentunut ja glokaali tapa kä-
sitellä maailmanlaajuista ongelmaa.

Kaarin Taipale tarkastelee keskustelupuheenvuo-
rossaan resilienssin käsitteen poliittista alkuperää 
ja hyödyntämistä. Resilienssi yhdistetään usein 
kestävyyden käsitteeseen, ja toisinaan sitä kuulee 
käytettävän myös kestävyyden korvaavana termi-
nä. Taipale näkee resilienssin kuitenkin täysin oma-
na käsitteenään, joka ”näennäisen epäpoliittisena” 
ja pragmaattisena suuntaa huomion syiden sijaan 
seurauksiin. Se on yksi monista työkaluista, joiden 
avulla tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet 
voi kohdata. Käyttökelpoisuudestaan huolimatta 
resilienssin ei tule kuitenkaan korvata kestävyyttä 
kaupunkipolitiikassa.

Toisessa keskustelupuheenvuorossa Maunu Häy-
rynen ja Ranja Hautamäki pohtivat viheralueiden 
roolia osana 2010-luvun kaupunkisuunnittelua. 
Heidän mukaansa Suomessa on tapahtunut kuluval-
la vuosikymmenellä kaupunkisuunnittelun käänne, 
jonka taustalla ovat kiihtyvä kaupungistuminen 
ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät ra-
joitteet, mutta myös uusliberalistinen pyrkimys 
markkinaehtoiseen säätelyn purkamiseen. Suunta-
us tavoittelee joukkoliikenteen varaan rakentuvaa 
tiivistä ja yhtenäistä kantakaupunkirakennetta, joka 
rajautuu selvästi suhteessa maaseutuun. Suomessa 
tämä tarkoittaa muun muassa kaupunkirakenteen ja 
siihen yhdistyneen viherverkon uudelleenarvioin-
tia. Kirjoittajat esittelevät Helsingin yleiskaavapro-
sessia, jossa tiivistämiselle ja uudisrakentamiselle 
ollaan osoittamassa huomattavaa lisäalaa viherver-
kosta, jopa sen toiminnallisen ja symbolisen ytimen 
muodostavasta Keskuspuistosta. Puheenvuoro poh-
tii, miten viherrakenteen arvot olisi mahdollista yh-
distää tiivistämistavoitteisiin ja miten nämä arvot 
huomioon ottava suunnittelu tukisi kaupunkiraken-
tamisen kestävyyttä ja joustavuutta.

Toivomme tämän teemanumeron herättävän sekä 
ajatuksia että keskustelua joustavuudesta osana 
monilla mittakaavatasoilla ja monista perspektii-
veistä käsin hahmottuvaa kaupunkia.
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Kirjoituksemme kohdistuu ajankohtaiseen keskus-
teluun maankäytön suunnittelun uudistamisesta, 
jossa strategisen ja operatiivisen ohjauksen suhdet-
ta on ryhdytty arvioimaan uudelleen (Arviointi… 
2014). Tässä keskustelussa on kysytty, millä tavoin 
suunnittelun avulla voitaisiin aiempaa joustavam-
min tukea alueiden uusiutumisprosesseja sekä 
vastata paremmin kaupunkien toimintaympäristön 
muutoksiin ja globaaleihin uhkiin. Ongelmaksi on 
nähty nykyisen suunnittelujärjestelmän jäykkyys 
sekä kyvyttömyys reagoida toimintaympäristöstä 
nouseviin suunnittelutarpeisiin (Arviointi… 2014: 
26). Ratkaisuiksi on esitetty muun muassa sääte-
lyyn perustuvan ohjauksen korvaamista nykyistä 
kehittyneemmillä strategisilla lähestymistavoilla 
sekä kaavajärjestelmän yksinkertaistamista (esim. 
Kurunmäki & Lehtovuori 2013; Mäntysalo ym. 
2014).

Ongelma kietoutuu perustavanlaatuisesti suun-
nittelun rooliin epävarmuuden ohjaamisessa. Kau-
punkiteoreetikko Simin Davoudin (2012) mukaan 

modernistisen kaupunkisuunnittelun vallitseva lo-
giikka on ”tiukka järjestys” (fix order). Siinä suun-
nittelun tarkoituksena on ohjata dynamiikkaa mää-
rätyssä järjestyksessä, ei niinkään tukea kaupungin 
itseohjautuvaa muokkautumista. Lisäksi järjestel-
mien yleiseen resilienssiin viittaavat keskustelut 
ovat nostaneet esille alue- ja kaupunkikehityksen 
kompleksisuuteen ja tulevaisuuden ennustamat-
tomuuteen liittyvän epävarmuuden tilan – seikan, 
joka yleensä yritetään suunnittelussa pikemminkin 
ohittaa kuin saada hallintaan.

Artikkelimme lähestymistapa on suunnitteluteo-
reettinen ja se nojaa kansainvälisen suunnittelun-
tutkimuksen piirissä parhaillaan käytävään kes-
kusteluun suunnittelun tiedollisesta muutoksesta. 
Käsittelemissämme keskusteluissa on esitetty tar-
ve uudistaa suunnittelujärjestelmiä resilienssi- ja 
kompleksisuusteoreettisella ymmärryksellä kau-
punkikehityksen ja suunnitteluprosessien itseoh-
jautuvista mekanismeista (esim. De Roo & Silva 
2010; Wilkinson 2011, 2012; De Roo ym. 2012). 

Muutoksen epistemologia ja resilientit tilalliset strategiat: 
Maankäytön ja suunnittelun mukautumis- ja muuntautumiskykyä 
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The aim of this article is to question the capacity of our state-of-the-art urban 
planning and urban systems to adapt to continuous changes and disturbances in 
the operating environment. We contribute to the current debate of alleged rigidity 

of planning by observing adaptability and evolution from a spatial-functional systems 
angle. We argue that in an attempt to help cities adapt to uncertain futures, strategic plan-
ning would benefit from the epistemology of resilience and complex systems for a better 
performance. Resilience approach entails the notion that disturbances are non-avoidable 
and critical for the constant evolution of cities and regions. However, this knowledge lacks 
operationalisation in planning practice. We observe the adaptability of urban systems and 
planning by reflecting their qualitative resilience capacity, addressing implicit deficiencies 
due to hierarchical orientation, and propose a spatially oriented framework to help indicate 
resilience potential from urban morphological qualities.
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Tällöin kaupungit nähdään kompleksisina dynaa-
misina systeemeinä (mm. Allen 1997; Marshall 
2009; Portugali 2011; De Roo 2012; Batty 2013a). 
Näkökulma korostaa alueiden toiminnallisten, tilal-
listen ja ajallisten prosessien monimutkaisia keski-
näisiä riippuvuussuhteita. Kirjoituksemme tarkoi-
tuksena on tuoda tätä toistaiseksi vähän käsiteltyä 
näkökulmaa myös suomalaiseen suunnittelukes-
kusteluun. Esitämme, että suunnittelujärjestelmän 
uudistamiseksi on paitsi kehitettävä itse suunnitte-
luprosesseja myös luotava uudenlaista sisältöläh-
töistä tietoperustaa tilallis-toiminnallisten systee-
mien käyttäytymisestä. Osoitamme, että nykyisen 
suunnittelujärjestelmän ongelmana on puutteelli-
nen kyky reagoida paikallisista vuorovaikutuksista 
nouseviin, koko järjestelmän ominaisuuksiksi ku-
muloituviin kehityskulkuihin.

Tarkastelemme aluksi resilienssin määritelmiä 
ja soveltamisalueita maankäytön suunnittelussa. 
Tämän jälkeen rajaamme tutkimusongelmam-
me suunnittelun taustaoletuksiin. Käsittelemme 
mukautumiskyvyn puutetta suunnittelujärjestelmän 
rakenteellisena ongelmana tarkastelemalla sitä suh-
teessa ajatuksiin kaupunkien kompleksisuudesta. 
Kirjoituksen loppupuolella kehystämme resiliens-
sikeskustelua kaupunkimorfologisilla näkökul-
milla. Tarkastelun pohjalta esitämme mahdollisia 
resilienttejä strategioita sekä resilienssiä tukevan 
tilallisen järjestyksen laadullisia kriteerejä ja indi-
kaattoreita maankäytön suunnittelun tiedollisiksi 
apuvälineiksi.

Tukeudumme moninäkökulmaiseen tutkimuskir-
jallisuuteen, jota yhdistää kaupunkien itseohjautu-
van dynamiikan tutkimus ja kaupunkimorfologinen 
tarkastelutapa. Lähdeaineistomme koostuu yhtäältä 
resilienssiä avaavasta kirjallisuudesta ja toisaalta 
kaupunkimorfologiaan painottuvasta, kompleksisia 
systeemejä, kaupunkien dynamiikkaa sekä suunnit-
telun muutosta eri tavoin käsittelevästä kirjallisuu-
desta. Resilienssi tarjoaa kaupunkien muutoksen 
tutkimiseen yhden suunnitteluteoreettisen tulkin-
takehyksen, jolla on tietoteoreettisia yhtymäkohtia 
kompleksisuusteoreettisen (De Roo 2012: 155) ja 
niin sanotun relationaalisen suunnitteluotteen kans-
sa (Davoudi 2012: 305). Nämä tulkinnat korostavat 
kehityksen epälineaarisuutta ja ennustamattomuut-
ta, jatkuvaa muutosta ja yllätyksellisyyttä.

Resilienssi, kompleksisuus ja 
muutoksen epistemologia 

Resilienssin käsite ilmaantui ekologiaan 
1960–1970-lukujen taitteessa (Holling 1973). Kir-
jallisuudessa on käytetty määritelmää, jonka mu-
kaan resilienssi on ”systeemin kapasiteetti sisäistää 

häiriö ja järjestyä uudelleen siten, että olennaiset 
rakenteet, ominaispiirteet, toiminnot ja takaisin-
kytkennät säilyvät” (Walker ym. 2004: 4; ks. myös 
Folke ym. 2010). Suunnittelujärjestelmän kehittä-
misen kannalta on olennaista tunnistaa ero käsit-
teen operationaalisen ja metaforisen käytön välillä 
(Wardekker ym. 2010). Metaforinen käyttö pitäy-
tyy yleisellä samankaltaisuuksien ja analogioiden 
tasolla, kun taas operationaalinen pyrkii ymmärtä-
mään ne systeemiset keskinäiset riippuvuussuhteet, 
joista resilientiksi tunnistettu kokonaiskäyttäytymi-
nen muodostuu. 

Teoreettisesti resilienssi jaetaan yleensä tekni-
seen (engineering resilience), ekologiseen (ecolo-
gic resilience) ja sosiaalis-ekologiseen resiliens-
siin (social-ecological resilience) (Holling 1996, 
cit. Folke ym. 2010). Davoudi (2012: 302) puhuu 
evolutionaarisesta resilienssistä (evolutionary re-
silience). Hän viittaa tällä sosiaalis-ekologiseen 
resilienssin tulkintaan, joka korostaa inhimillisten 
järjestelmien ja luonnon systeemien keskinäisriip-
puvuutta sekä mittakaavatasojen välistä muuntau-
tumiskykyä. Käytämme artikkelissamme selkeyden 
vuoksi Davoudin termiä ja keskitymme teknisen ja 
evolutionaarisen tulkinnan eroihin.

Siinä missä tekninen resilienssi viittaa systee-
min nopeaan palautumiseen häiriötä edeltävään 
stabiiliin tilaan ja systeemin toiminnallisuuden 
säilyttämiseen, evolutionaarisella resilienssillä tar-
koitetaan systeemin osien uudelleenjärjestymistä, 
jopa muuttumista kokonaan uudeksi systeemiseksi 
kokonaisuudeksi (Walker ym. 2004; transformaati-
osta ks. myös Folke ym. 2010). Evolutionaarinen 
resilienssi korostaa kehityksen kompleksisuutta, 
eli ennustamattomuutta ja epävarmuutta, jatkuvaa 
muutosta ja innovaatioita (vrt. De Roo 2012).

Kaupunkien muutosprosesseissa kaikki mainit-
semamme resilienssin tulkinnat ovat tärkeitä, mut-
ta palautuminen häiriötä edeltävään tilaan ei itse 
asiassa edistä kaupunkien kehittymisen kannalta 
välttämätöntä uusiutumista (Davoudi 2012; Batty 
2013a). Häiriöt voivat olla yksittäisiä systeemin ta-
sapainoa uhkaavia tapahtumia ja shokkeja (esim. 
myrsky) tai teknologisia innovaatioita (esim. kulje-
tuspalvelu Uber). Ne voivat olla myös hitaita muu-
toksia, kuten merenpinnan nousu tai liikkumisen 
transaktiokustannusten lasku. Pelkkä toipuminen 
yksittäisistä shokeista ei riitä suunnittelun tavoit-
teeksi resilienssin saavuttamiseksi. Systeemin tulisi 
myös kyetä sisäistämään muutoksen dynamiikka ja 
muuntumaan yhdessä ympäristönsä kanssa (War-
dekker ym. 2010: 988).

Huolimatta jo vuosikymmeniä kestäneestä teo-
riakehityksestä ja termin lisääntyneestä käytöstä 
strategisessa ohjauksessa resilienssiä on ollut vai-
keaa soveltaa kaavoituksen käytäntöihin ja menet-
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telytapaohjaukseen. Tämä koskee etenkin evolutio-
naarista tulkintaa (Wardekker ym. 2010; Davoudi 
2012; Wagenaar & Wilkinson 2013). Kaavoituksen 
yhteydessä on painotettu etupäässä teknistä resi-
lienssitulkintaa, häiriönkestävyyttä ja riskien hal-
lintaa. Lisäksi taloudellisen uudistumisen näkökul-
mat ovat korostuneet kokonaisvaltaisemman sosi-
aalis-ekologisen systeemisen uudistumisen sijaan.

Muutos, mukautuminen ja muuntautuminen

Resilienssin teorioissa muistutetaan, että muutok-
set ovat sekä väistämättömiä että välttämättömiä 
edellytyksiä systeemien kehitykselle. Yleisellä ta-
solla resilienssi kuvaa, miten tarkasteltava systeemi 
kykenee paitsi mukautumaan häiriöihin myös säi-
lyttämään toiminnallisuutensa ja kääntämään muu-
toksen uudeksi kehityspotentiaaliksi. Toisin sanoen 
resilienssille on ominaista kyky järjestyä uudelleen, 
mukautua sekä muuntautua (adaptaatio ja trans-
formaatio) (Walker ym. 2004; Folke ym. 2010; 
Wilkinson 2011, 2012). Suunnittelussa resiliens-
sin edistäminen tarkoittaa uusia tapoja mukauttaa 
maankäyttöä muuttuvaan globaaliin ympäristöön, 
jota uhkaavat muun muassa ilmastonmuutos ja 
resurssien ehtyminen. Suunnittelulla voidaan par-
haiten vaikuttaa kehitykseen juuri uudelleenjärjes-
tymisen vaiheessa suuntaamalla kehitystä aiempaa 
kestävämmille kehitysurille (Davoudi 2012). 

Resilienssiteorioiden käsite adaptiivisuus voi-
daan kääntää mukautumiseksi, jolla viitataan sosi-
aalisten systeemien toimintaan muutoksiin vaikut-
tamiseksi (Walker ym. 2004). Se käsittää aktiivisen 
muutoksen tekemisen ja oppimisen (Folke ym. 
2010), yhteisöjen vahvistamisen sekä positiivisen 
asennoitumisen muutoksiin (McEvoy 2013). Mu-
kautumiseen viitattaessa pitää myös kysyä mikä, 
missä ja miten mukautuu. Muuntautumiskyvyllä 
taas tarkoitetaan systeemin kykyä siirtyä uusil-
le kehitysurille. Resilienssi, mukautumiskyky ja 
muuntautumiskyky kytkeytyvät toisiinsa eri mitta-
kaavojen välisissä kehityskuluissa: alemman toimi-
jatason muuntautuminen mahdollistaa laajemman 
ilmiötasoisen resilientin kokonaiskehityksen (Wal-
ker ym. 2004; Folke ym. 2010). Lisäksi kirjalli-
suudesta voidaan tunnistaa resilienssin kanssa osin 
päällekkäinen ja osin vastakkainen käsite robusti-
suus. Sillä tarkoitetaan systeemin kykyä mukauttaa 
käyttäytymisensä yllättäviin tilanteisiin, sisäisiin 
tai ulkoisiin häiriöihin ja virheisiin (esim. Pavard 
ym. 2008). 

Kompleksisten adaptiivisten systeemien ja sosio-
teknologisten verkostojen tulkinnoissa toimijat py-
ritään ymmärtämään muihin toimijoihin sopeutu-
vina agentteina (Dupuy 1998; Holland 1998). Mu-
kautuminen voi olla sekä reaktiivista ympäristöön 

sopeutumista että osapuolia hyödyttävää keskinäis-
ten toiminta- ja yhteistyömahdollisuuksien luomis-
ta. Lisäksi toteutunut toimintaympäristö muuttuu 
hitaasti (materiaalinen inertia) ja ohjaa siksi mu-
kautumisprosesseja. 

Resilienssiin tukeutuvassa maankäytön suun-
nittelussa olisi siis pystyttävä kuvaamaan, mitkä 
suunnittelujärjestelmän osat tai toimijat kulloinkin 
ovat vuorovaikutuksessa sekä minkälaisesta muu-
toksesta ja kokonaiskehityksestä on kyse. Tarkas-
telemme artikkelin loppuosassa mukautumista ja 
muuntautumista maankäytön ja suunnittelun raken-
teellisena kysymyksenä teoreettisella tasolla. Nä-
kökulmamme resilienssiin painottuu suunnittelun 
operatiiviseen toimintaan ulottuvaan evolutionaa-
riseen tulkintaan. Esitämme systeemiteorian perus-
käsitteisiin tukeutuen, että kaupunkien kompleksi-
sesta systeemisestä rakenteesta seuraa tulevan ke-
hityksen ennustamiseen jotain perustavanlaatuista: 
Toimijatasolla tapahtuvien muutosten vaikutuksia 
koko systeemiin on mahdotonta ennustaa. Tämän 
vuoksi niitä ei myöskään voida hallita perinteisin 
hierarkkisen suunnittelun keinoin. Maankäytön 
suunnittelussa tarvitaan uusia välineitä toiminnal-
lis-tilallisten prosessien yhteisvaikutusten arvioi-
miseksi, jotta alueiden kykyä kohdata paikallinen 
muutos voitaisiin lisätä. Muutos tulisi ymmärtää 
kokonaiskehitykseen kumuloituvana mahdollisuu-
tena ja tunnistaa ne kehityskulut, joihin halutaan 
vaikuttaa (De Roo 2012: 170). 

Kaupunkien suunnittelun ja tilallisen 
dynamiikan välinen kitka

Väitämme, että tutkijoiden tunnistamaa nykyistä 
maankäytön suunnittelua vaivaava kyvyttömyys 
hallita toimintaympäristön muutosimpulsseja on si-
säänrakennettuna nykyisessä alueidenkäytön suun-
nittelujärjestelmässä. Perustelemme väitettämme 
kompleksisuus- ja resilienssiteorioiden avulla. 
Samalla esitämme, että suunnittelun mukautumis-
kykyä voisi parantaa suunnittelun lähestymistavan 
muutoksella, uudenlaisella ”tilallisella käänteellä”.

Yhdyskuntasuunnittelussa resilienssikeskustelut 
ovat keskittyneet pääasiassa ylätason strategiseen 
ohjaukseen. Toisenlaista lähestymistapaa edustaa 
sosiaalis-tilallisiin käytäntöihin perustuva näkökul-
ma, joka tutkii resilienssin ilmaantumista itseohjau-
tuvasti, ”alhaalta ylös”. Sen mukaan on tutkittava 
niitä sosiaalisia käytäntöjä ja toimijaprosesseja, 
joiden yhteisvaikutuksesta resilienssiä voi syntyä 
(Wagenaar & Wilkinson 2013). Näkökulma on 
kiinnostava tarkastelemamme kaupunkimorfolo-
gian kannalta. Toimintalähtöisen lähestymistavan 
avulla on mahdollista tutkia myös tilan roolia so-
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siaalisten käytäntöjen mukautumisessa (vrt. Shove 
ym. 2012).

Suunnittelujärjestelmän edellytyksiä edistää 
mukautumista ja uudistumiskykyä on tarkastelta-
va laaja-alaisesti. Nähdäksemme mukautumiseen 
pohjautuvan suunnittelun toteuttamista estävät: (1) 
ohjauksen tiedolliset oletukset kaupunkikehityksen 
teoreettisista lähtökohdista; (2) rakenteelliset on-
gelmat fyysisessä ympäristössä ja maankäytön ta-
voissa; sekä (3) kuilut näiden kahden tason välillä. 
Organisaatioiden ja fyysisen ympäristön toimi-
juuksiin on ikään kuin sisäänrakennettu muutok-
senvastaisuus. Loppujen lopuksi alueiden edelly-
tykset vastata muutoksiin tai järjestäytyä uudelleen 
riippuvat niiden rakenteellisista ja tilallisista omi-
naisuuksista (morfologia) sekä ohjausvälineiden 
kyvystä käsitellä tilallisuuden ja toiminnallisuuden 
yhteisvaikutuksellista dynamiikkaa. Erityisesti 
modernistisen suunnitteluperinteen ihanteet yh-
dessä niiden avulla rakennetun kaupunkiympäris-
tön materiaalisuuden kanssa luovat mukautumista 
vastustavaa kitkaa. Kiteytämme nämä ongelmat 
kaupunkipolitiikan puutteelliseen ymmärrykseen 
tilan merkityksestä, kaupunkien dynaamisuudesta 
ja epätasapainosta.

Ensinnäkin, suunnitteluympäristössä tapahtu-
neista muutoksista huolimatta suomalaista suunnit-
telujärjestelmää luonnehtii edelleen hierarkkisuus 
ja ”ylhäältä alaspäin” (top down) suuntautuva oh-
jaus (Mäntysalo ym. 2014). Suunnittelun taustaole-
tukset ovat vielä osin kiinni rationaalis-kompre-
hensiivisyyden perinteessä. Tämä näkyy tietoisina 
ja tiedostamattomina siteinä puolen vuosisadan 
takaiseen systeemi-rationaaliseen ajatteluun (Falu-
di 1973) sekä oletukseen markkinoiden staattises-
ta ja hierarkkisesta järjestymisestä keskuspaikka-
teorian mukaisesti (Christaller 1933; Isard 1960). 
Tutkimuksellinen tieto kaupunkisysteemien komp-
leksisesta käyttäytymisestä ja kasautumisen meka-
nismeista on kuitenkin lisääntynyt merkittävästi 
viimeisten vuosikymmenten aikana (esim. Krug-
man 1996; Allen 1997). Tilanne on ristiriitainen, 
sillä uusien strategisten lähestymistapojen päätar-
koitus suomalaisessa maankäytön suunnittelussa 
on toistaiseksi näyttäytynyt lähinnä keinona pe-
rustella suunnittelun lopputilanteeseen keskittyvän 
kaavoituksen ratkaisuja (ns. blue print -perinne). 
Erityisesti strategisen suunnitteluotteen tulisi hyö-
dyntää välineitä, joilla hahmotetaan laajempaa ko-
konaiskuvaa tulevaisuuden kehityslinjoista ja joi-
hin kuuluvat alueidenkäyttöä laajemmat kehityksen 
kysymykset (esim. Laitio & Maijala 2010).

Strategisessa suunnittelussa fyysisen tilan rooli 
on nähdäksemme jäänyt vähemmälle huomiolle 
keskustelujen painottuessa hallinnan, vallankäytön 
tai kommunikaation kysymyksiin (vrt. Laitio & 

Maijala 2010). Tunnistamme suunnitteluongelmia, 
joita yritetään ratkaista kehittyvän teknologian 
avulla, mutta jotka ovat ensisijaisesti tilallisia ja 
jotka tulisi ratkaista tilallisin keinoin (mm. saavu-
tettavuuteen tai resurssitehokkuuteen liittyvät ky-
symykset). Kuten kaupunkitutkija Michael Batty 
(2013a) on todennut, hallinnollisten prosessien tai 
tietoteknisten sovellusten laadukkuudesta huoli-
matta kaupunkien fyysiset ja maantieteelliset omi-
naisuudet vaikuttavat yhä suoraan tai välillisesti so-
siaalisen ja taloudellisen toiminnan järjestymiseen.

Kaupungit eivät muutu yksinomaan suunnitte-
lun seurauksena, vaan kehitys tapahtuu tilallisen 
struktuurin määrittämällä kentällä suunnitellun ja 
suunnittelematta jätetyn yhteispelinä. Kaupunkien 
kasvua voidaan pitkällä aikavälillä kuvata ainakin 
kolmen kriittisen tekijän, historiallisen tilallisen ra-
kenteen, maankäyttömuotojen tilallisen vuorovai-
kutuksen sääntöjen eli ”urbaanin koodin” sekä jul-
kisen ja yksityisen suunnittelun menettelytapaoh-
jauksen (policy) välisenä vuoropuheluna (Stanilov 
2013: 1). Alueiden kehitystä ohjaavat niin tietoiset 
kehittämistoimet kuin lukuisat toimijaprosessitkin, 
joilla ei ole yhteistä päämäärää tai suuntaa (vrt. 
Holland 1988; Waldrop 1992).

Perinteinen tapa tutkia kaupunkien fyysisen ra-
kenteen muutosta perustuu typomorfologiaan, joka 
on oppi kaupunkien fyysisten ominaisuuksien ja 
kaupungin toiminnallisen dynamiikan vuorovai-
kutteisesta keskinäisriippuvuudesta (Caniggia & 
Maffei 2001). Uudemmissa kaupunkimorfologi-
sissa tulkinnoissa korostetaan yhtäältä sosiaalisen 
vuorovaikutuksen ja kaupungin muodon sekä toi-
saalta kaupunkisysteemin osien ja kokonaisuuksien 
välisiä itseohjautuvia prosesseja (Batty & Marshall 
2009). Kaupunki nähdään sosiaalisten prosessien 
muovaamana monimutkaisena kokonaisuutena, 
joka on jatkuvassa muutoksen tilassa, eikä koskaan 
saavuta tasapainoa (far-from-equilibrium). Lähes-
tymistavan mukaan tilalliset kehityskulut muodos-
tuvat suurilta osin paikallisten vuorovaikutussuh-
teiden tuloksina, ja kasvu sekä kasautumiskehitys 
ovat epälineaarisia, polkuriippuvaisia ja ennusta-
mattomia (Batty 2013a). Nykymuotoinen normatii-
vinen menettelytapaohjaus ei kykene reagoimaan 
tällaiseen dynamiikkaan juuri mitenkään. 

Kaupungit tasapainon ja epätasapainon 
välissä

Yllätyksellisyys – niin innovaatiot kuin kata-
strofitkin – ovat kaupungeille luonteenomaisia ja 
välttämättömiä (Batty 2013a). Tätä tasapainotte-
lua vakaan ja epävakaan tilan välissä sekä niiden 
paradoksaalista yhtäaikaisuutta, on kuvattu myös 
”järjestyksen ja kaaoksen välisenä reunana” (Wald-
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rop 1992) tai ”rajoitettuna epävakautena” (Stacey 
1995). Yhdistävänä nimenä näille epälineaarisiin 
muutoksiin perustuville katsontakannoille voidaan 
käyttää kompleksisuusteoriaa. Tämä luonnon-
tieteen perusteisiin ulottuva näkemys on kyseen-
alaistanut aikaisemmat kaupunkien kuvaamisen 
ja suunnittelun konventiot, jotka ovat perustuneet 
kaupunkisysteemin oletettuun tasapainoon ja muut-
tumattomuuteen (Batty 2013a).

Kompleksisuusteorioilla on ollut käänteenteke-
vä vaikutus kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun 
teorianmuodostukseen ja etenkin kaupunkimaan-
tieteen ja -morfologian metodologiseen kehityk-
seen 1990-luvulta lähtien (mm. Batty & Longley 
1994; Allen 1997; Holland 1998; Portugali 2011; 
Batty 2013a). Kompleksisuusteorioiden perusta on 
systeemiteorioissa. 1950–1960-luvuilta periytyvä 
systeemiajattelu perustui siihen, että systeemien 
osien välillä katsottiin olevan dynaamisia mutta 
ennustettavia vuorovaikutussuhteita ja takaisinkyt-
kentöjä. Uudempi, kompleksiseen systeemiteori-
aan perustuva lähestymistapa painottaa systeemin 
epälineaarista muutosdynamiikkaa sekä komplek-
sista ja kaoottista käyttäytymistä. Ilmiöt tukeutuvat 
yksinkertaisiin alkuehtoihin ja niillä on itseorgani-
soitumista, yhteisevoluutiota sekä mittakaavojen 
välisiä vuorovaikutussuhteita ja mukautumiskykyä 
ylläpitäviä ominaisuuksia. Tulkinnassa kaupungit 
nähdään kompleksisina fyysisinä, sosioekonomisi-
na ja -ekologisina systeemeinä, jotka hakevat jatku-
vasti uusia tasapainotiloja. 

Kaupunkeja voidaan perustellusti tarkastella 
kompleksisina systeemeinä, koska lukuisat toimi-
jat kytkeytyvät niissä toisiinsa ja ympäristöönsä. 
Tällöin yksinkertaisista vuorovaikutussäännöistä 
syntyy ilman keskitettyä ohjausta kollektiivista 
käyttäytymistä, jolle on ominaista mukautuminen 
oppimisen tai evoluution kautta (Mitchell 2009: 
12–13). Kompleksisille systeemeille on tyypillistä 
keskitetyn kontrollimekanismin puuttuminen sekä 
päätöksenteon hajautuminen ja itseohjautuvuus. 
Toiminta perustuu systeemiseen ”älykkyyteen” ja 
kehittyneeseen informaation vaihtoon. Komplek-
sisten adaptiivisten systeemien teorioiden mukaan 
systeemi mukautuu ympäristöön säätelevien palau-
temekanismien välityksellä, jotka vahvistavat (ns. 
positiivinen takaisinkytkentä) tai hillitsevät systee-
min sisäistä toimintaa (ns. negatiivinen takaisinkyt-
kentä) (Holland 1998).

Hierarkkisen ohjauksen periaatteet 
resilienssin näkökulmasta

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999) määrittämä 
Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä on hie-
rarkkinen ohjausväline. Tämä tarkoittaa sitä, että 

ylempi kaavataso ohjaa alemman tason suunnitte-
lupäätöksiä eli suunnittelun oletetaan tarkentuvan 
siirryttäessä yleispiirteisemmältä yksityiskohtai-
semmalle tasolle. Hierarkkisen ohjauksen yhtenä 
ongelmana pidetään huonoa reagoivuutta toimi-
jalähtöisiin suunnittelutarpeisiin (Mäntysalo ym. 
2014). Toimijoista nousevat kehitysimpulssit ovat 
kuitenkin kaupunkien uusiutumiskyvyn elinehto 
(Jacobs 1969).

Ekologi Buzz Hollingin kuvaa systeemien uusiu-
tumista jatkuvana uusien resurssien synnyttämisen, 
säilyttämisen, vapauttamisen ja uudelleenjärjesty-
misen kiertoliikkeenä. Tämä Hollingin ”mukau-
tumissykli” yhdistää alemman mittakaavatason 
nopeat ja ylemmän mittakaavatason hitaat kehitys-
linjat toisiinsa (Gunderson & Holling 2002). Suo-
malainen suunnittelujärjestelmä ei ole sisäistänyt 
vastaavaa mittakaavat läpäisevää mukautumisdy-
namiikkaa. Järjestelmää voidaan ajatella pikem-
minkin hitaamman syklin vakauttavana ”muistina” 
ja järjestyksen uusintajana (Berkes ym. 2003: 19): 
muutosvastaisuus on automaattisesti sisäänraken-
nettuna maankäytön ja suunnittelun järjestelmien 
perusoletuksissa. Samalla mahdollisuus mukautua 
katoaa. Jollei muutosimpulssi alimmalla mittakaa-
vatasoilla johda muutoksiin ylemmillä tasoilla, uu-
delleenjärjestymisen mahdollisuus riippuu lähinnä 
siitä, kuinka yksittäinen kaavamerkintä voi tukea 
vaihtoehtoisia kehityskulkuja.

Cathy Wilkinsonin (2011) mukaan eurooppalai-
set suunnittelujärjestelmät eivät yleisten, periaat-
teellisten lähtöolettamustensa vuoksi pysty sisäistä-
mään ja hyödyntämään toimintaympäristöstä nou-
sevia yllättäviä tilanteita. Tämä näkyy ennen kaik-
kea säätelyssä, jonka tavoite on erottaa toisilleen 
haittaa tuottavat toiminnot – sen sijasta että niitä 
sovitettaisiin yhteen tai ohjattaisiin toisenlaiseen 
kehityskulkuun. Vaikka voidaan ajatella, että häiri-
öt ovat määritelmänsä mukaisesti uhka systeemien 
olemassaololle, kaupungin evoluution ja resiliens-
sin näkökulmasta ne ovat paitsi väistämättömiä 
myös elintärkeitä innovaation lähteitä (Folke ym. 
2010; Wilkinson 2011).

Resilienssin teorioita hyödyntävän maankäy-
tön suunnittelun rooli ja tavoitteet tulisikin näh-
dä uudesta näkökulmasta, joka tunnistaa fyysisen 
rakenteen kehityksen ja kitkan ominaispiirteet. 
Tavoiteltavan lopputilan sijaan tulisi kiinnittää 
huomiota suunnitelmien systeemisiin vaikutuk-
siin osana laajempaa kokonaisuutta. Toisin sanoen 
pitäisi tiedostaa, millaisiin mittakaavojen välisiin 
tilallis-toiminnallisiin mukautumisprosesseihin 
suunnittelussa kytkeydytään ja miten sillä voidaan 
edistää (tai estää) erilaisia kehitysprosesseja. Ko-
konaisnäkemyksen on perustuttava tasapainoisen, 
muuttumattoman järjestyksen ylläpidon (rationaa-
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lis-komprehensiivisen suunnittelukäsityksen ole-
tus) sijasta toiminnallisuudesta itsestään syntyvään 
tai ulkopuolelta tulevaan, tasapainoa muuttavaan 
dynamiikkaan. Lisäksi on tuettava systeemin ja sen 
osien epätasapainoa ja hakeutumista kohti uusia ta-
sapainotiloja (Marshall 2009; De Roo 2012).

Tilallinen resilienssi: verkostot ja 
vuorovaikutus

Tilan ja järjestyksen kuvaamisen tavat ovat osa 
suunnittelujärjestelmän keskeistä välineistöä. Pyr-
kimys hierarkkiseen alueelliseen järjestykseen lä-
päisi 1900-luvun kaupunkisuunnittelun vaikuttaen 
niin ideaalimalleihin ja hajakeskittämisperiaat-
teeseen kuin liikennesuunnittelun perusteisiinkin 
(esim. Marshall 2009). Nykyisen kaupungistumi-
sen dynamiikkaa – ja oletusarvoisesti myös resi-
lienssiä – voidaan kuitenkin hahmottaa parhaiten 
verkostokuvausten avulla keskittymällä alueiden 
sijasta niiden välisiin yhteyksiin (Batty 2013ab; 
Cottineau ym. 2015; vrt. Martin 2012:12–13). Vii-
me vuosikymmeninä kaupunkien järjestäytymistä 
käsittelevissä tutkimuksissa on esimerkiksi havait-
tu, ettei maankäyttö usein järjesty kaavoituksen eri 
mittakaavoille ominaisiksi erillisiksi saarekkeiksi, 
vaan alueiden tilallinen järjestys seuraa moninaisia 
maankäytön mittakaavat ylittäviä ja risteäviä ta-
loudellisia, sosiaalisia ja poliittisia kehityskulkuja 
(Batty & Longley 1994; Sieverts 2003; Cottineau 
ym. 2015). Myös perinteisessä aluetieteessä virtoi-
hin perustuvat systeemikuvaukset ovat korvanneet 
staattisille tilallisille objekteille perustuvat yhdys-
kuntarakenteen keskusverkkokuvaukset (Graham 
& Marvin 2001).

Kaupunkien systeemejä voidaan kuvata fyysis-
toiminnallisina verkostoina, joissa toiminnalli-
set paikat syntyvät materiaalivirtojen kasaumina, 
vuorovaikutuksen tihentyminä ja solmukohtina 
(noodeina). Näiden keskinäisestä vuorovaikutuk-
sesta syntyy erivahvuisia virtoja toiminnallisten 
paikkojen välille infrastruktuurien välittäessä re-
surssien liikkumista ja määrittäessä paikkojen 
hierarkian verkostossa. Resilienssitutkimuksessa 
tätä dynamiikkaa käsitellään tilallisen resilienssin 
määritelmällä, jolla viitataan ylimittakaavaisiin 
prosesseihin. Tilallista resilienssiä hahmotettaessa 
operoidaan tilallisen muuntelun, sirpaloitumisen ja 
eheytymisen, kytkeytyneisyyden ja ajallis-tilallisen 
jatkumon mittakaavan käsitteillä (Cumming 2011; 
Kärrholm ym. 2014: 2).

Kaupunkien hierarkkisuus ei siis ole teknisten 
verkostojen tai keskusrakenteen myötäsyntyinen 
ominaisuus, vaan järjestelmän kulloisellekin ke-
hitysvaiheelle ominaisen hetkellisen potentiaalin 

ilmentymä. Tämä idea löytyy pidemmälle opera-
tionalisoituna kaikista liikenne–maankäyttö-mal-
leista (Wegener 2005). Maankäytön muutokset 
ovat seurausta erilaisista vuorovaikutuksen in-
tensiteettiä ja luonnetta säätelevistä suhteellisista 
ominaisuuksista, kuten verkoston kytkeytymisestä 
ja integraatiosta sekä solmukohtien koosta, laadus-
ta ja kilpailevien sijaintipaikkojen etäisyyksistä. 
Yhdyskuntarakenteen muutoksen ja resilienssin 
kannalta olennaisinta on hyväksyä verkostollisen 
saavutettavuuden ja yhdyskuntarakenteen tarjou-
mien välinen keskinäisriippuvuus (ks. Joutsiniemi 
2010: 134–140).

Itseohjautuvien kehityskulkujen kannalta on 
olennaista tunnistaa, että verkoston topologinen 
rakenne (eli keskinäiskytkeytyneisyys) vaikuttaa 
resilienssiin kahdella tavalla. Ensimmäiseksi hyvä 
kytkeytyneisyys lisää yhtäältä systeemin elinvoi-
maisuutta edistämällä resurssien ja informaation 
alueellista leviämistä, sosiaalisten verkostojen 
muodostumista ja taloudellista kasautumista. Toi-
saalta kytkeytyneisyys lisää systeemin haavoittu-
vuutta mahdollistamalla esimerkiksi epidemioiden 
tai kriisien leviämisen. Verkostojen rakenne ja to-
pologia määrittävät vuorovaikutuksen pääpiirteet 
(Barabási 2002; Batty 2013b).

Valaisemme tätä kuvaamalla liikenneverkon resi-
lienssiä kahdesta tulkintakehyksestä käsin. Liiken-
neverkon tekninen resilienssi liittyy yhtäältä toi-
minnallisuuden ylläpitämiseen ja haavoittuvuuk-
sien poistamiseen (Baran 1964). Hyvin linkittynyt 
liikenneverkko mahdollistaa vaihtoehtoiset reitit 
aiempien yhteyksien katketessa. Modernistisen lii-
kennesuunnittelun suosima hierarkkinen, puumai-
sen topologian mukaan järjestetty verkosto (Ale-
xander 1965) on tässä suhteessa häiriöille alttiimpi. 
Liikenneverkon haavoittuvuuden poistamiseksi to-
pologisesta rakenteesta seuraavaa verkoston jous-
tamattomuutta yritetään liikennesuunnittelun opein 
korjata reilulla ylimitoituksella (vrt. Wardekker  
ym. 2010). Esimerkiksi huoltotöiden yhteydessä 
tieosuudet voidaan pitää liikennöitävinä käyttämäl-
lä väliaikaisien tietyöjärjestelyjen avulla kulloinkin 
jotain osaa tiealueen pinta-alasta.

Toisaalta liikenneverkon topologista rakennetta 
voidaan tarkastella myös evolutionaarisen resi-
lienssin eli systeemin pitkän aikavälin uudelleen-
järjestymisten näkökulmasta. Liikenneverkko ei 
vain ohjaa liikennevirtoja, vaan asettaa kilpailevat 
sijaintipaikat keskinäissuhteeseen – toisin sanoen 
luo sosioekonomista kasautumisetua ja saavu-
tettavuuden kautta määrittyvää sosiospatiaalista 
monimuotoisuutta koko liikkumissysteemissä (ks. 
Wegener 2005). Topologialtaan hierarkkinen ver-
kostorakenne sallii ainoastaan rajoitetusti systee-
min sisäistä toimijoiden vuorovaikutusta, virtoja ja 
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siten toiminnallista vaihtelua. Erimittakaavaisista 
yhteyksistä koostuva, tiheästi linkittynyt verkosto-
rakenne puolestaan mahdollistaa monipuolisen saa-
vutettavuuden, vaihtoehtoiset rakenteen läpäisevät 
reitit, toiminnallisen muuntelun ja ennakoimatto-
muuden. Perinteinen ruutukaava on yksinkertaistet-
tu esimerkki toiminnallisesti muuntautumiskykyi-
sestä verkostorakenteesta, joka mahdollistaa yhtä 
aikaa seudullisen ja paikallisen saavutettavuuden 
ja sallii palvelutarjonnan muuntelun (Hillier 1996; 
Joutsiniemi 2010; Salat & Bourdic 2011).

Verkostojen sisäisten ominaisuuksien lisäksi eri 
toimija- ja mittakaavatasoisten verkostojen väliset 
riippuvuudet vaikuttavat tilalliseen resilienssiin. 
Keskinäisriippuvaiset verkostot voivat olla yhtä 
aikaa kestäviä ja haavoittuvia. Sosiologi Gabriel 
Dupuy (1998) on kuvannut verkostojen yhteisevo-
luutiota mallilla, jossa eri ajallista kestoa ja rytmiä 
ilmentävät fyysisen rakenteen verkostot, tuotan-
to- ja palvelutoimintojen verkostot ja toimijoiden 
vuorovaikutusverkostot mukautuvat toisiinsa muo-
dostamalla ja hyödyntämällä keskinäistä potentiaa-
lia. Esimerkiksi käy vaikkapa kaupunkirakenteen, 
kaupan typologian ja kulutuskäyttäytymisen yh-
teisevoluutio. Tilojen, niiden käytön ja merkitys-
ten välille syntyy toimintaa vahvistavia kytköksiä 
(Shove ym. 2012) ja ”lukkiumia” (lock-ins), joita 
on vaikeaa purkaa ohjauksen keinoin muuttamalla 
vain yksittäistä systeemin osaa. Teknisten verkos-
tojen, kuten energia-, liikenne- ja palveluverkko-
jen, toisiinsa linkittymisestä voi seurata häiriöiden 
leviäminen läpi tarkasteltavan systeemin (Baran 
1964; Watts 1999; Barabási 2002; Buldyrev ym. 
2010). Mitä moninaisemmasta verkostorakenteesta 
on kysymys, sitä vaikeampaa on ennustaa yksittäi-
sen verkoston osan muuttamisen aiheuttamaa ko-
konaisvaikutusta. 

Resilienssin mukautumissykleistä ammentavaa 
tietoperustaa on sovellettu kaupunkimorfologiseen 
tutkimukseen toistaiseksi verrattain vähän (Marcus 
& Colding 2014). Ekologisten systeemien ja kau-
punkisysteemien välillä sekä tilallisen resilienssin 
(Cumming 2011) ja uudemman kaupunkimorfolo-
gian välillä on kuitenkin löydettävissä yhteinen pe-
rusta. Ekologiasta nousevaa teoriakehystä on siten 
mahdollista soveltaa myös kaupunkien dynamiikan 
morfologiseen tutkimukseen.

Resilientit strategiat, robustit 
taktiikat

Resilienssin soveltaminen suunnittelun teoria-
perustaiseen käytäntöön edellyttäisi uusien ta-
sapainotilojen kautta tapahtuvia kehityskulkuja 
ymmärtävän, kriittisen ja robustin suunnitteluot-

teen kehittämistä. Koska kaupungin fyysisen jär-
jestyksen muutos on hidas, resilienssiä edistetään 
tavoittelemalla robusteja ratkaisuja: rakenteita ja 
prosesseja, jotka pystyvät mukautumaan häiriöihin 
ja ennen kaikkea muuntautumaan vielä tuntemat-
tomiin käyttöihin (Bertolini 2010). Modernistinen 
kaupunkisuunnittelu on nojannut tehokkuuteen, 
joka perustuu toimintojen erottamiseen yksitoimin-
toisiin alueisiin ja teknostruktuurin avulla järjes-
tettävään liikkumiseen. Tällöin kaupunki on nähty 
mekanistisesti toimivana yksinkertaisena systeemi-
nä. Yksitoimintoiset alueidenkäytön muodot ovat 
kuitenkin haavoittuvampia yllättäville häiriöille. 
Niiltä puuttuu kyky sisäistää muutos eli uudelleen-
järjestymiseen tarvittavat monimuotoisuus (esim. 
Levin 1998) ja redundanssi (Kauffman 2008; War-
dekker ym. 2010).

Mattias Kärrholmin ja kumppanien (2014: 2) mu-
kaan tilallinen resilienssi voidaan ymmärtää jousta-
vuutena, joka sallii ”useita eri käyttötapoja, mukau-
tumista, tarjoumia ja muutoksia ilman identiteetin 
muuttumista täysin toiseksi”. Resilienssiin vertau-
tuvalla robustisuudella tavoitellaan systeemin toi-
mintakyvyn säilymistä oletettujen käyttötapojen 
muutoksesta huolimatta. Kaupunkien ja alueiden 
suunnittelun yhteydessä se voisi tarkoittaa esimer-
kiksi mittakaavatasot ylittäviä strategioita, moni-
toimintaisia aluemäärityksiä ja joustavaa säätelyä – 
sekä rakennetun lähiympäristön toteutuksen tasolla 
sekoittuneita käyttöjä, jaettuja tiloja ja muunnelta-
via konsepteja. Robustisuutta on, että suunnittelun 
strategioita ei sidota määrättyihin resursseihin tai 
teknologioihin, vaan laadulliset tavoitteet voidaan 
saavuttaa pikemminkin niistä huolimatta kuin nii-
den vuoksi. Tavoitteiden toteutumista edistetään 
vähittäisin askelin kokeilemalla ja oppimalla (Ber-
tolini 2010).

Kompleksiset adaptiiviset systeemit ovat polku-
riippuvia. Tämä on seurausta epälineaarisista ke-
hityskuluista, joissa paikalliset vuorovaikutuksen 
säännöt muuttuvat systeemin kehittyessä (Levin 
1998: 433). Systeemisesti robustia prosessia ilmen-
tävät jatkuvan keskeneräisyyden hyväksyminen 
sekä polkuriippuvuuden ja emergenssin (uusien 
laadullisten ominaisuuksien ilmaantumisen) hyö-
dyntäminen. Sen sijaan, että suunnittelussa tavoi-
teltaisiin valmiita kokonaisuuksia, olisi nykyistä 
vahvemmin hyväksyttävä kehityksen vaiheittainen 
eteneminen. Ennustamisen sijaan tulisi varautua 
ennustamattomuuteen. Suunnittelu näyttäytyy tästä 
näkökulmasta kumuloituvina arvonluontiprosessei-
na, joissa tilaa kehitetään askel kerrallaan käyttä-
en erityyppisiä taktiikoita (alkaen julkisten tilojen 
haltuunotosta ja tilojen väliaikaisista käytöistä aina 
intensiivisempiin maankäytön muotoihin). Kehi-
tystä arvioidaan suhteessa yhteisesti sovittuihin 
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laadullisiin tavoitteisiin. Kuvattu lähestymistapa 
edistää evolutionaarista resilienssiä korostamalla 
paikan ambivalenttia identiteettiä pysyvyyden ja 
muutoksen välissä – identiteettiä, joka tukeutuu 
paikallisiin arvoihin mutta rakentaa niihin päällek-
käisiä merkitystasoja (Davoudi 2012; vrt. Sieverts 
2003).

Mittakaavojen välinen dynamiikka

Resilienssiteorioissa korostetaan prosessien ajal-
listen ja tilallisten mittakaavojen tunnistamista. 
Mittakaavatasot ilmentävät evolutionaarista resi-
lienssiä eli muuntautumiskykyä pitkällä aikavälillä 
(Cumming 2011). Ne myös synnyttävät keskeisim-
mät verkostolliset erityispiirteet. Mittakaavatasojen 
vuorovaikutus perustuu potenssilakia (power law) 
noudattavaan tilojen ja yhteyksien suhteelliseen ja-
kaumaan (tasaisen tai tiukan hierarkkisen jakauman 
sijaan). 

Serge Salatin ja Loeiz Bourdicin mukaan (2011) 
tällainen mittakaavallisesti kompleksinen kau-
punkirakenne on myös resilientti. Se edellyttää 
riittävää tiheyttä ja tiheyden vaihtelua, tilallis-
ta monimuotoisuutta ja hyvää kytkeytyneisyyttä 
sekä liikkumisverkkoa, joka sallii monipuolisen 
saavutettavuuden eri kulkumuodoilla yksilöllisten 
liikkumismieltymysten mukaisesti. Samalla se luo 
edellytykset vaihtelevan tarjonnan kehittymiselle, 
toiminnalliselle muuntelulle sekä yhteiskehityksel-
le – ja siten myös resurssitehokkuudelle ja pitkäai-
kaisemmalle häiriönkestävyydelle.

Suunnitteluun yksi robusti lähestymistapa olisi 
etsiä olemassa olevista tilallisista resursseista ja 
prosesseista uudistumispotentiaaleja, monimuotoi-
suutta, uusia laadullisia ominaisuuksia ja joustoa 
tuleville käytöille. Mittakaavatasolta toiselle siir-
ryttäessä kehittämispotentiaalia löytyy jo vakiintu-
neina pidettyjen aluejakojen reunoilta sekä muista 
perifeerisistä sijainneista. Tätä ei tunnisteta käy-
tännön suunnittelussa osin siksi, että suunnittelu 
perustuu pääsääntöisesti yhden mittakaavatason ra-
jaamiin selvityksiin ja ratkaisumalleihin (Caniggia 
& Maffei 2001).

Tarkastelemalla verkostojen eri mittakaavoja sa-
manaikaisesti voidaan tunnistaa keskuksen ja peri-
ferian välisestä dynamiikasta kilpailevia keskus- ja 
reuna-alueita. Morfologisilla analyyseillä tuodaan 
näkyviin staattisilta aluekuvauksilta piiloon jääviä 
maankäytön suhteellisia ja dynaamisia potentiaa-
leja (esim. monimittakaavaisen liikkumisen mu-
kanaan tuomat saavutettavuuserot ja alueellisesti 
kilpailevat ympäristön tarjoumat). Operatiivisen 
suunnittelun tasolla resilienssiä olisi mahdollista 
lisätä esimerkiksi lieventämällä käyttötarkoituk-
siin perustuvaa erottelua ja etsimällä alueille uusia 

käyttömahdollisuuksia monimittakaavaisista kyt-
kennöistä. Toiminnallisten ja eri mittakaavatasois-
ten verkostojen risteyskohtiin, esimerkiksi (yli)-
seudullisen ja kaupungin sisäisen joukkoliikenteen 
solmukohtiin, syntyy toimijoita kiinnostavia sijain-
tipaikkoja (tällaisia ovat mm. Mannerheimintien 
loppupää Helsingissä tai Sammonkadun pää Tam-
pereella).

Ilmiö on tunnistettu jo klassisen kaupunkira-
kenteen analyyseissä: italialaiset typomorfologit 
(Caniggia & Maffei 2001) ovat dokumentoineet, 
kuinka alemman mittakaavatason reuna-alueista 
syntyy ylemmän mittakaavatason uusia keskuksia. 
Samanlainen ”mittakaavahyppäys” on nähtävissä 
muun muassa kaupan skaalautumismekanismissa 
ja erityisesti sen laajempaa saavutettavuutta hyö-
dyntävässä sijoittumislogiikassa (ks. Rantanen 
2012).

Resilienssin tunnistaminen 
kaupunkirakenteesta

Edellä esitetyn pohjalta tunnistamme fyysisen ti-
lan ja verkostojen laadullisia, toisistaan riippuvia 
ominaisuusjoukkoja tai ”indikaattoriperheitä”. Re-
silienssille keskeinen muutoskapasiteetti löytyy 
alueellisten systeemien yhteyksistä, keskinäisistä 
suhteista ja monimuotoisuudesta. Verkoston omi-
naisuuksia mitattaessa näistä puhutaan topologia-
na, mereologiana ja diversiteettinä.

Verkostojen topologia koostuu muutosvirtojen 
tehokkuutta ja kasautumisetujen syntymistä mää-
rittävistä yhteyksistä, kytkeytyneisyydestä, lä-
heisyydestä ja tiiviydestä. Näiden indikaattorien 
avulla voidaan tunnistaa yhdyskuntarakenteen re-
surssivirtojen erilaisia vaikutusalueita ja määrittää 
kulloinkin tavoiteltavalle toiminnalle ominaisia re-
ferenssialueita.

Verkostojen mereologia viittaa systeemin osien 
ja niiden muodostaman tilallisen kokonaisuuden 
suhteeseen. Mereologiaan liittyvät kysymykset 
ovat tilallisten kombinatoristen määritelmien ydin-
kysymyksiä, koska samoista elementeistä voidaan 
vähäisellä varioinnilla koostaa erilaisia, toistensa 
kanssa päällekkäisiä ja ristiriitaisia kokonaisuuk-
sia. Osien välisten rajojen ja reunojen ”huokoisuus” 
indikoi alueen muuntautumiskykyä vakaan ja epä-
vakaan tilan välillä. Ilmiöpohjaisen aluemäärityksi-
en reuna on koko aluemääritelmän epävakain. Kyse 
ei siten ole keskusten sisäisistä hierarkioista vaan 
tavoista mahdollistaa sisäänpäin kääntynyt kasvu. 
Esimerkiksi ihmisten moninaistuneet liikkumis-
muodot ja informaatioteknologian kehitys ovat vie-
neet pohjan kaikilta toiminnan aloihin pohjautuval-
ta keskustojen luokittelulta (LTT 1967; Palomäki & 
Mikkonen 1971).
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Diversiteetti (kriittinen monimuotoisuus) tar-
koittaa osien määrän ja laadun ylenmääräisyyttä 
(redundanssi). Erityisesti sillä viitataan sisäisen 
muuntelun mahdollisuuksiin, joiden avulla sys-
teemin osat voivat hakeutua uuteen järjestykseen. 
Monimuotoisuuden tavoittelun ongelmana on, että 
tavoitetilaksi ei määräydy maksimi, vaan joku muu 
normatiivinen ”optimi”. Liiallinen monimuotoi-
suus kun johtaa systeemin identiteetin ja kasautu-
misetujen katoamiseen – maksimaalinen monimuo-
toisuus tarkoittaa vain täydellistä epäjärjestystä. 

On huomattava, että suunnittelun kompleksinen 
käänne ei tarkoita nykyisen suunnittelujärjestelmän 
tilalle kaiken hyväksyvää laissez-fairea. Suunnitte-
lua tarvitaan vastedeskin, mutta samalla tarvitaan 
herkempiä ja robustimpia menetelmiä ohjauksen 
tueksi – itsessään joustavampaa ja vähemmän hie-
rarkkista suunnittelun organisoitumista.

Lopuksi

Olemme tarkastelleet kompleksisuus- ja resiliens-
siteorioiden avulla suomalaisen maankäytönsuun-
nittelujärjestelmän puutteellista kykyä mukautua 
alati muuttuvaan toimintaympäristöön. Tämä joh-
tuu pääosin suunnittelun nykyisestä tietoperustasta 
ja suunnittelujärjestelmään rakennetuista mahdol-
lisuuksista alueiden kehityksen ohjaajana. Suun-
nittelujärjestelmän kehityksen esteinä ovat toimin-
taympäristön kompleksisen ja perustavanlaatuisesti 
ennustamattoman dynamiikan kanssa ristiriidassa 
olevat oletukset.

Olemme tunnistaneet maankäytön suunnittelun 
kipupisteiksi hierarkkisuuden ja ylhäältä määri-
tellyn järjestyksen tavoittelun, jotka vastustavat 
alueiden spontaania ja autonomista mukautumis-
kehitystä ja monimuotoistumista. Painotammekin 
suunnittelun sisältöä, sosioekonomisia ja -ekolo-
gisia tilallisia prosesseja alueiden kehityksen resi-
lienssin, muutosjoustavuuden ja uudistumiskyvyn 
keskeisenä tarkastelutasona. Resilienssin käsite 
on nähdäksemme yksi mahdollinen strateginen 
lähestymistapa, jonka avulla maankäytön suunnit-
telun kykyä mukautua muutoksiin voi parantaa.

Käsitteeseen sisältyy kuitenkin varauksia. Kuten 
useat tutkijat ovat huomauttaneet, resilienssi ei ole 
käsitteenä yksiselitteinen. Resilienssi voi tarkoittaa 
yhtäaikaista säilyttämistä ja uudistumista, muutos-
ta ja pysyvyyttä, kytkentöjä ja erottautumista, sekä 
monen mittakaavatason yhtäaikaisuutta ja kehi-
tyksen syklisyyttä usealla keskinäisriippuvalla ta-
solla (Davoudi 2012). Monimittakaavaisuus myös 
sekoittaa perinteistä käsitteistöä. Miten identiteetti 
määrittyy nykyisessä kaupungissa, joka todellis-
tuu moniaikaisissa ja -paikkaisissa käytännöissä? 

Miten näiden käytäntöjen avulla voidaan perus-
tella suunnitteluratkaisuja? Suunnittelujärjestelmä 
ei kykene lähtökohtaisesti käsittelemään tällaista 
ambivalenssia. Parhaiten resilienssi näyttää edel-
leen toimivan metaforisella tasolla, jolloin se lisää 
ymmärrystä kaupunkikehityksen kompleksisesta 
luonteesta.

Toteutuneesta maankäytöstä voidaan kuitenkin 
tunnistaa toimijaprosesseista nousevaa moninai-
suutta sekä erilaisia ja erivaiheisia kehityskulkuja 
ja keskinäisiä mukautumisprosesseja mittakaava-
tasojen välillä (Cottineau ym. 2015). Siirryttäessä 
metaforiselta tasolta kohti operatiivista suunnitte-
lua tarjoamme strategisen maankäytön suunnittelun 
tietoperustan rikastajaksi kompleksisuusteoriaan 
kytkeytyvää tilallista orientaatiota. Yhtenä suun-
nittelun tiedollisena tasona toimivat verkostoteo-
rioita hyödyntävät morfologiset tarkastelut autta-
vat arvioimaan systeemien uudelleenjärjestymisen 
todennäköisyyttä ja ennakoimaan mukautumis- ja 
muuntautumiskehitystä. Suunnittelussa tarvitaan-
kin menetelmiä, joiden avulla resilienssin mekanis-
mit voidaan tunnistaa kaupunkiverkostoissa ja resi-
lienssin käsite operationaalistaa strategisesta takti-
seksi välineeksi. Kaupunkiympäristön laadullisen 
mittaamisen välineitä tulisi yhdistää tutkimukseen, 
joka hakee toiminnoista ja käytännöistä itsestään 
nousevaa resilienssiä (mm. Wilkinson 2012; Wage-
naar & Wilkinson 2013).

Kaikista mittareista huolimatta tulevaisuus pysyy 
epävarmana. Tästä syystä suunnittelujärjestelmään 
tulee juurruttaa robustisuuden idea. Ehdotamme 
suunnittelun joustavuuden ulottamista prosesseista 
toteutustapoihin. Lisäksi kaipaamme ratkaisumal-
leja, jotka hyödyntävät itseohjautuvuutta ja sovel-
tavat tilallisen resiliessin teorioita. Tämä edellyttää, 
että suunnittelujärjestelmän kehittämisen yhteydes-
sä kyetään keskustelemaan rajoista, joiden sisällä 
kehityksen uskotaan tapahtuvan. Koska maankäy-
tön suunnitteluun kuuluva tavoitteen asettaminen 
on aina normittavaa, kysymys on paitsi uusien laa-
dullisten kriteerien tunnistamisesta myös vanhoista 
luopumisesta.
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Katsauksia – Översikter

Utopian jälkeen: vaihtoehtoisia tulevaisuusvisioita kirjallisuudessa ja 
kaupunkistrategioissa

LIEVEN AMEEL & ALEKSI NEUVONEN1

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 
1  E-mail: <lieven.ameel@staff.uta.fi>, <aleksi.neuvo-
nen@demoshelsinki.fi>

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 
– niin filosofisena kuin kaunokirjallisenakin lajina 
– 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 
deux mille quatre cent quarante (”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 
– mitä useampia mahdollisia fiktiivisen maailman 
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-
la aiemmin, vuonna 2008, tehty päätös profiloida 
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-
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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. 

Nykytilan reflektointi, vaihtoehtojen pohtiminen 
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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Kaupunkiviljely joustavuuden koekenttänä elinympäristöissämme

MIA KUNNASKARI1

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos,  

Kaupunkiviljelyn ”uusi aalto” rantautui Suo-
meen kansainvälisiä kehityskulkuja seuraten 
noin kaksi vuosikymmentä sitten. Lyhyestä 

aikaperspektiivistä johtuen ilmiön tarkka määritte-
ly hakee muotoaan, joten kuvaan sitä katsaukses-
sani käytännön esimerkkien ja tekijälähtöisyyden 
kautta. Viittaan kaupunkiviljelyilmiöllä pääasiassa 
yksilöiden ja yhteisöjen harjoittamaan pienimuo-
toiseen, ei-ammattimaiseen ruuantuotantoon kau-
punkirakenteen sisällä – esimerkiksi parvekkeilla, 
pihoilla, puistoissa, joutomailla ja viljelyalueilla. 
Samaan hengenvetoon tunnustan, että tuotanto voi 
olla myös varsin laajaa ja sisältää ammattimaisia 
piirteitä (esim. pelto-osuuskuntatoiminta). Hyöty-
kasvien viljelyn ohella kaupunkiviljelyyn sisältyy 
usein koristekasvien kasvattamista ja muuta ympä-
ristön kaunistamista.

Aihe on kiinnostava niin kaupunkikulttuurin kuin 
kaupunkien joustavuudenkin näkökulmasta, sillä 
kaupunkiviljely on muuttunut varsin lyhyessä ajas-
sa pienyhteisöjen kokeiluista kaupunkien strategia-
tason ilmiöksi. Sillä on yleisesti ottaen positiivinen 
maine, ja se kiinnostaa paitsi harjoittajiaan myös 
kaupunkitutkijoita, kaupunkisuunnittelijoita, viran-
omaisia ja poliitikkoja.

Kaupunkiviljelyn ajatellaan helposti vaikutta-
van myönteisesti kaupunkikulttuuriin, kestävään 
kehitykseen ja ympäristökasvatukseen. Ajatuksia 
ei kuitenkaan yleensä perustella sen tarkemmin. 
Syvennyn katsauksessani kaupunkiviljelyn moni-
ulotteiseen kenttään ja vaikutuksiin käsittelemällä 
viljelyn suhdetta resilienssiin (resilience) eli jousta-
vuuteen. Helsinkiläistä uuden aallon kaupunkivil-
jelyä esimerkkinä käyttäen pohdin, mitä joustavuus 
on, ja onko siitä apua muuttuvien elinympäristöjen 
ymmärtämisessä ja vaalimisessa. Lisäksi kysyn, 
antaako kaupunkiviljely harjoittajilleen mahdolli-
suuden toteuttaa urbaania joustavuutta.

 

1  E-mail: <mia.l.kunnaskari@student.jyu.fi>

Resilienssi muuttuvien elinympäristöjen 
ymmärtämisen työkaluna

Resilienssi – jatkossa joustavuus – tieteellisenä 
terminä on saanut innoituksensa ekologiasta ja 
muistuttaa tässä mielessä toista yleisesti käytettyä 
termiä, kestävyyttä (sustainability). Yksinkertais-
tetusti joustavuudella tarkoitetaan: (1) systeemin 
kykyä suodattaa tai puskuroida häiriöitä ja silti 
ylläpitää perustoimintojaan; (2) systeemin kykyä 
itseorganisoitua; sekä (3) systeemin kykyä ja mah-
dollisuutta oppia ja sopeutua muutokseen. Jous-
tavuus liittyy siis systeemiin, kun taas kestävyys 
liittyy resursseihin. Merkillepantavaa on myös 
että kestävyys on tavoitteellinen ja normatiivinen 
käsite. Joustavuus on sitä vastoin ei-normatiivinen.

Joustavuuden systeemiluonteesta johtuen ”urbaa-
ni joustavuus” (urban resilience) ei rajoitu paikalli-
sesti, vaan vaikutusalue on aina laajempi (Elmqvist 
2014). Urbaani joustavuus määritellään urbaanin 
systeemin (ja kaikkien sen olennaisten, aika- ja 
tila-asteikot ylittävien sosio-ekologisten ja sosio-
teknisten verkostojen) kyvyksi ylläpitää olennaisia 
toimintoja tai palauttaa ne nopeasti häiriötilantees-
sa. Käsitteellä viitataan myös kaupungin tai kau-
punkiympäristön kykyyn sopeutua muutokseen ja 
muuttaa nopeasti systeemiä, joka rajoittaa sen ny-
kyistä tai tulevaa sopeutumiskykyä (Meerow ym. 
2016).

Käsitteen käyttöön liittyvistä ongelmista (kuten 
Elmqvistin [2014] esille nostama sekoittuminen 
kestävyyden kanssa ja paikallista laajemmat vaiku-
tukset) huolimatta joustavuudesta on tullut luonte-
va osa esimerkiksi kaupunkitutkimusta. Joustavuu-
della katsotaan olevan selitysvoimaa. Esimerkiksi 
suunnittelutieteilijät Ayda Eraydin ja Tuna Taşan-
Kok (2013: 5–8) tulkitsevat sen antavan käsitteel-
lisen kehyksen sosioekonomisten ja ekologisten 
systeemien yhteiskehityksen ymmärtämiselle. Hei-
dän mukaansa joustavuusajattelu edistää paitsi sys-
teemien hahmottamista myös muun muassa sopeu-
tumismahdollisuuksien ja ekosysteemipalvelujen 
ymmärtämistä. Joustavuuden toteutuminen urbaa-

Jyväskylän yliopisto
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nissa ympäristössä edellyttää kuitenkin ihmisten 
halua toteuttaa joustavuutta omassa toiminnassaan. 
Tarkastelen katsauksessani kaupunkiviljelyä ja sen 
vaikutuksia juuri tästä näkökulmasta; toimintana, 
jossa systeemin toiminnan ymmärtämisestä siirry-
tään systeemissä toimimiseen ja aktiiviseen osal-
listumiseen.

Kaupunkimaataloutta ja kaupunkiviljelyä

Kaupunkiviljely ei ole yksi ja yhtenäinen ilmiö, 
vaan sen muodot ja ideologiat vaihtelevat suuresti 
toisistaan eri alueilla. Yksi jakolinja voidaan vetää 
kaupunkimaatalouden (urban agriculture, urban 
farming) ja kaupunkiviljelyn (urban gardening, 
urban horticulture) välille. Jaottelu on olennainen 
myös katsaukseni näkökulmasta. Joustavuus on 
nimittäin keskeinen käsite puhuttaessa köyhien ja 
ruokaturvan osalta maatalouteen sidoksissa olevien 
maiden kaupunkimaataloudesta, mutta onko sillä 
relevanssia puhuttaessa varakkaiden ja ostovoi-
maisten maiden kaupunkiviljelystä?

Kaupunkimaatalous tuli suuren yleisön tietoi-
suuteen Yhdistyneitten kansakuntien (YK:n) kehi-
tysohjelma UNDP:n kaupunkifoorumissa (World 
Urban Forum) Istanbulissa vuonna 1996. Samana 
vuonna ilmestynyt Jac Smitin, Joe Nasrin ja Annu 
Rattan teos Urban Agriculture (1996) mainitaan 
yleisesti alan perusteoksena. Kaupunkimaatalou-
desta puhuttaessa painotetaan kestävää kehitystä 
ja joustavuutta, urbaania maataloutta pää- tai si-
vuelinkeinona sekä ruuan koko tuotantoprosessia 
jätekierto mukaan lukien.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n 
(Food and Agriculture Organization) arvion mu-
kaan kaupunkimaatalouden harjoittajia on maail-
manlaajuisesti yli 800 miljoonaa, ja harjoittajilleen 
se voi tuoda paitsi parempaa ravitsemusta ja ruoka-
turvaa myös helpotusta työttömyyskausiin ja jopa 
lisätuloja. Joustavuus on FAO:lle keskeinen kau-
punkimaatalouteen liittyvä teema ja kestävän ke-
hityksen ehto. Joustavuutta edistämällä katsotaan 
autettavan kotitalouksia niin luonnonkatastrofeihin 
kuin muihinkin kriiseihin sopeutumisessa ja niiden 
ehkäisyssä (FAO 2016).

Suomalaisista, eurooppalaisista ja pohjoisame-
rikkalaisista kaupungeista tuttu kaupunkiviljely on 
kaupunkimaataloutta paljon diffuusimpi ilmiö, ku-
ten arkipuheen esimerkit osoittavat. Arkipuheessa 
kaupunkiviljelyllä viitataan mitä moninaisimpiin 
asioihin: toiminta voi olla kukansiementen kylvä-
mistä, ”sissiviljelyä” vailla omistus- tai hallinta-
suhdetta viljelmään, parvekepuutarhurointia, yhtei-
söviljelyä toisten toimijoiden kanssa, mehiläisten 
ja citykanojen tapaisten eläinten hoitoa tai pelto-

osuuskunnan perustamista. Kuka tahansa voi olla 
kaupunkiviljelijä iästään, asemastaan tai taidois-
taan riippumatta. Viljelypaikka voi olla yksityinen 
tai julkinen: ikkunalauta, taloyhtiön tai yhteisön 
piha, luvatta lainattu tai luvallisesti vuokrattu jou-
tomaa- tai puistoalue, kattopuutarha tai vaikkapa 
kottikärryt. On pitkälti tekijästä ja hänen omas-
ta näkemyksestään kiinni, millainen toiminta on 
”kaupunkiviljelyä”.

Kaupunkiviljelyä määrittelee kirjava joukko yk-
silöitä ja yhteisöjä, ja joustava käsite venyy moneen 
suuntaan. Tutkimuksen näkökulmasta tarkastelun 
rajaaminen on hankalaa, ja samoin on hankala tark-
kaan määritellä, miten ilmiö lopulta linkittyy ja 
vaikuttaa kaupunkien joustavuuteen. Pyrin kuiten-
kin seuraavassa avaamaan kaupunkiviljelyn jousta-
vuutta esimerkkien kautta. 

Onko kaupunkiviljely joustavaa?

Historiallisesti kaupunkiviljely liittyy kaupunkien 
joustavuuteen monin tavoin. Mukautumiskykyä on 
peräänkuulutettu tyypillisesti kriisitilantessa, kuten 
sotaponnistuksissa tai katovuosien aikana. Kriisiti-
lanteessa yksilöiden ja yhteisöjen on mukauduttava 
tilanteeseen, hyödynnettävä taitojaan ja verkosto-
jaan, ja pyrittävä mahdollistamaan toiminnan jat-
kuminen niukempien resurssien varassa. Kunnat ja 
neuvontajärjestöt ovatkin muun muassa opastaneet 
asukkaita lisäämään omatoimista tuotantoa (esim. 
palstaviljelyä) ja hyödyntämään luonnon raaka-
aineita. Nykyistä palveluintensiivistä elintarvike-
huoltojärjestelmää voivat häiritä sotaa vähäisem-
mätkin tapahtumat, kuten myrskyt ja sähkökatkot. 
Kriisitilanteissa korostuu myös se, että ruoka on 
ravinnon ohella tärkeä turvallisuuden tunteeseen 
vaikuttava tekijä (Rautavirta 2012: 141–142). 

Viljelyideologioissa on perinteisesti pyritty refor-
mistisesti vahvistamaan yksilön ja yhteisön toimin-
nan mahdollisuuksia eri tavoin. Ruokavalion mo-
nipuolistaminen, perheen talouden parantaminen, 
ympäristön kaunistaminen, siveellisyyteen kasvat-
taminen, luontosuhteen elvyttäminen sekä omava-
raisuuden ja -toimisuuden lisääminen ovat olleet 
painopisteinä puutarhakaupunki- ja siirtolapuutar-
ha-aatteissa sekä eri yhdistysten, kuten Marttojen, 
viljelytoiminnassa (Karisto ym. 2015: 32, 38–45).

Kaupunkiviljely elää nyt uudenlaista nousukaut-
ta. ”Uuden aallon” kaupunkiviljelyn luonnetta ja 
sitä myöten myös joustavuutta voi olla vielä vaikea 
hahmottaa lyhyen aikaperspektiivin takia. Suoma-
laisissa kaupungeissa ruuan tuotanto kaupunkira-
kenteen sisällä ei ole tällä hetkellä välttämättömyys 
sinänsä. Ensimmäisten suomalaistoimijoiden jou-
kossa kaupunkiviljelyä edistänyt, yhteiskunnal-



TERRA 128: 4 2016 223Katsauksia – Översikter

lisesti ympäristöasioita tarkasteleva ympäristö-
järjestö Dodo ry. on kuitenkin huomauttanut, että 
kaupunkiviljelyllä on vaikutuksia eri mittakaavata-
soilla. Dodon mukaan kaupunkiviljelyn kautta voi 
ottaa kantaa esimerkiksi ruoan tuotantoprosessin 
globaaleihin ekologisiin ja sosiaalisiin haasteisiin 
sekä nykyisten tuotantojärjestelmien muuttami-
seen hajautettuun, paikalliseen, luonnonmukaiseen 
ja vähähiiliseen suuntaan (Kivelä 2011a). Dodo-
lähtöiset kaupunkiviljelijät määrittelevät itsensä 
nimenomaan viljelijöiksi, maatalouden edustajiksi.

Toinen joustavuuden ulottuvuus kumpuaa ur-
baanista aktivismista. Siihen sisältyy yksilöiden ja 
pienyhteisöjen reagointia toimimattomiksi havait-
tuihin elinympäristöjen piirteisiin. Kuvaan seuraa-
vassa Helsinkiä käsittelevien esimerkkien avulla, 
miten ”uuden aallon” kaupunkiviljely on yhdisty-
nyt kaupungissa nimenomaan aktivismiin.

Puheista teoiksi, ekologisesta jalanjäljestä 
jokaisen kädenjälkeen

Miten yksittäinen ihminen voi vaikuttaa suuriin 
ympäristökysymyksiin? Ympäristövaikuttajat ke-
hottavat kiinnittämään huomiota asumiseen, liikku-
miseen ja ruokaan, jotka ovat suurimmat yksityisen 
kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat. 
Kaupunkiviljelyn vahvuutena voi pitää sitä, että 
yksilö – kuluttava, liikkuva ja asuva – voi viljely-
toiminnan avulla empiirisesti omassa elinympäris-
tössään tutkia ja testata näitä vaikeita kysymyksiä 
esteettistä mielihyvää tuottavalla tavalla. Ekologi-
nen jalanjälki konkretisoituu näin monipuoliseksi 
kädenjäljeksi.

Kaupunkiviljelyä voi tulkita myös taiteelliseen 
tekemiseen verrattavana toimintana. Ei liene sattu-
maa, että monet kansainvälisesti tunnetut kaupun-
kiviljelyprojektit ovat saaneet alkunsa taideyhtei-
söistä. Kaupunkiviljelyssä on myös samaa urbaanin 
tutkimusretkeilyn henkeä kuin vaikkapa parkouris-
sa tai geokätköilyssä. Perusajatus on sama: kaupun-
gin tilojen ja paikkojen mahdollisuuksien havaitse-
minen ja niiden haltuunotto. Jo vuonna 2000 vilje-
ly rantautui Helsingissä Töölönlahden rantamille. 
Silloin aktivistien ja pientoimijoiden taideryhmä 
Kvinnor i Extas rönsyineen rakensi Finlandia-talon 
tuntumaan ”Växthusetin” (myös Happihuoneena 
tunnetun kasvihuone-gallerian), kasvimaita, Taide-
puutarhan ja sittemmin myös turvesaunan (Kohtala 
& Paterson 2015: 47–55).

Suomen kaupunkiviljelyliike alkoi saada julki-
suutta vuonna 2009, jolloin Dodo aloitti sissivil-
jelytoiminnan Pasilan veturitalleilla. ”Sissiviljely” 
(guerilla gardening) on paikkojen haltuunottoa 
ilman muodollista lupaprosessia, ja sissipuutarha-

ajattelu on merkittävä osa ruohonjuuritason liik-
keiden ja pienyhteisöjen toiminnan kehittymis-
tä (ks. Reynolds 2009: 55–57; Green Guerillas 
2016). Dodon toiminnassa oli uutta aktivismin 
kohdistuminen kantakaupungin joutomaihin sekä 
toiminnan vähäisesti organisoitunut, yhteisölli-
nen ja avoin luonne. Nämä linjaukset erottavatkin 
sissiviljelyn perinteisemmästä palsta- ja 
siirtolapuutarhaviljelystä. Palsta- ja siirtolapuutar-
haviljelmät sijaitsevat omilla, rajatuilla alueillaan 
ja niihin liittyvä toiminta on vahvasti yhdistyspoh-
jaista ja sitä myöten järjestäytynyttä.

Dodon kaupunkiviljelykokeilu laajeni nopeasti 
yhteistyöksi kaupunki- ja yritystoimijoiden kans-
sa. Vuonna 2011 kaupunkiviljelijät saivat Helsin-
gin kaupungin ympäristöpalkinnon, ja seuraavana 
vuonna Dodo oli tärkeä toimija Designvuoden ta-
pahtumiin kuuluneilla, avoimeksi kaupunkitilaksi 
muutetun Teurastamon piha-alueen kaupunkivil-
jelmillä. Lisäksi Dodo solmi VR-yhtymän kans-
sa vuokrasopimuksen ja perusti ”Kääntöpöytä/
Turntable”-kaupunkiviljelykeskuksen Pasilaan en-
tiselle ratapiha-alueelle (Kivelä 2011a–b; Rosen-
berg 2012).

Vuokrasopimuksen myötä Dodo luopui varsinai-
sesta sissiviljelystä, mutta sissiviljelyn esiin nos-
tamat kysymykset maankäytön käytäntöjen järke-
vyydestä ja oikeutuksesta ovat edelleen keskeinen 
osa yhdistyksessä käytävää kaupunkiviljelykes-
kustelua (esim. sivustolla <www.kaupunkiviljely.
fi>). Maankäyttökytkös yhdistää kaupunkiviljelyn 
globaalisti keskeisiin kysymyksiin. Se linkittää 
viljelyn keskusteluun, jota käydään eri ryhmien 
oikeudesta kaupunkitilaan, ihmisten velvollisuuk-
sista kaupunkia kohtaan, kaupungin elinvoimaisuu-
desta ja monimuotoisuudesta, ympäristön laadusta, 
viihtyisyydestä ja esteettisestä elettävyydestä, vain 
muutamia esimerkkejä mainitakseni. 

On Guerrilla Gardening -sissiviljelykäsikirjan 
julkaissut Richard Reynolds (2009) kuvaa sissi-
puutarhureiden taistelevan kahta ”vihollista” vas-
taan. Viholliset ovat kaksi maisemassa ilmenevää 
tilaa, niukkuus (scarcity) ja laiminlyönti (neglect). 
Reynoldsin (2009: 31–41) mielestä nämä kaksi 
epäsuotuisaa tilaa kumpuavat maankäytön tavois-
ta, toisen liittyessä maankäytön oikeuksien epä-
tasa-arvoiseen jakautumiseen ja toisen erityisesti 
julkisen tilan roskaamiseen, hylkäämiseen ja sen 
kaikkinaisten ekologisten ja sosiaalisten mahdolli-
suuksien käyttämättä jättämiseen. Ympäristön häi-
riötilana on tällöin pysähtyneisyys, joka pyritään 
murtamaan sissiviljelyssä (samoin kuin muussakin 
kaupunkiviljelyssä) käynnistämällä ”systeemin” 
toiminta myönteisellä tavalla.

Kaupunkiviljelyn toimintamuodot ammentuvat 
itse-tekemisen kulttuurista: maker culture tai maker 
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movement jakaa enemmän tai vähemmän tietoisesti 
deweyläisen konstruktivistisen oppimisajatuksen 
(learning-by-doing), ja juontaa siitä periaatteek-
si itse tekemisen (do-it-yourself eli DIY; esim. 
Dougherty 2012: 12). DIY:llä on yhteydet alakult-
tuureihin, kuten punk-kulttuuriin, mutta se viestii 
myös laajemmasta kulttuurisesta siirtymästä (Kont-
tinen & Peltokoski 2004: 47–48). Tässä lyhyessä 
katsauksessa ei ole mahdollista syventyä tee-se-
itse-kulttuurin historiaan tai ilmenemismuotoihin, 
mutta on olennaista huomauttaa, että DIY varsinkin 
populaarissa muodossaan on tärkeä kaupunkivilje-
lyn ja muun urbaanin aktivismin lähtökohta.

Kasvava kiinnostus kaupunkiviljelyyn, myös 
tutkimuksessa 

Nykymuotoisen kaupunkiviljelyn kysymykset 
ovat parhaimmillaan osa kaupunkien sosiaalisesti, 
kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä ja 
joustavuutta. Osana uusia tee-se-itse-liikkeitä kau-
punkiviljely linkittyy kaupunkitilan, -kulttuurin ja 
-elämäntavan tutkimukseen sekä laajempaan poh-
dintaan kaupunkien kehityksestä. Nämä tutkimuk-
set korostavat usein ennen kaikkea julkisen tilan 
muutosta uusien yhteiskunnallisten liikkeiden ja 
uudenlaisen urbanismin myötä. Erityisesti tällaista 
tutkimusta kiinnostaa julkisen tilan määrittyminen 
ja siihen liittyvät kamppailut osana kaupunkilaisten 
arjen toimintoja (mm. Mäenpää 2011).

Nämä kaksi puolta – kaupungin ekologisuus ja 
urbaani elämäntapa – nousevat korostetusti esille 
myös kaupunkiviljelyn tutkimuksessa. Kaupun-
kiviljely itsenäisenä aiheena on viime vuosina 
kiinnostanut enenevässä määrin eri alojen opin-
näytetöiden tekijöitä. Tutkielmia on tehty muun 
muassa kaupunkiviljelystä ilmiönä ja tulevaisuus-
skenaariona (Halminen 2013), kaupungista ruokaa 
tuottavana ekosysteeminä (Rosenberg 2010) ja 
Dodosta esimerkkinä ympäristöpoliittisesta, kansa-
laisia osallistavasta kansalaisjärjestötoimijuudesta 
(Nurmenniemi 2013). Tutkimusmenetelmänä on 
ollut useimmiten osallistuva havainnointi, ellei 
jopa havainnoiva osallistuminen, ja tutkimusten 
parhaimpia puolia onkin ajantasaisuus. Samaan ai-
kaan tutkimuksen kanssa kehittyvät itse aktivismin 
muodot. Kansalaisaktivismin innovaatioita jaetaan 
tutkijoiden ja aktivistien artikkelikokoelmassa 
Helsinki beyond dreams – jokamiehenoikeudet, 
talkookulttuuri, sisu ja mökkeily saavat urbaanin 
päivityksen 2000-luvulle (Hernberg & Alavuotunki 
2012). 

Kaupunkiviljelyä sivuavat kotimaiset tutkimus-
hankkeet ovat edenneet kaupunkiekologia etune-
nässä ja kaupunkiluonto keskeisenä käsitteenään. 

Vuonna 2010 alkanut monitieteinen, Luonnontie-
teellisen keskusmuseon ja Helsingin yliopiston 
kaupunkiekologian tutkimusohjelman hanke ”Vii-
des Ulottuvuus – viherkatot osaksi kaupunkia” ei 
ole suoranaista kaupunkiviljelyn tutkimusta, mutta 
käsittelee monia kaupunkiviljelyn kannalta olen-
naisia käytäntöjä. Hankkeessa on jo tuotettu useita 
kaupunkiviljelyyn liittyviä osatutkimuksia ja opin-
näytetöitä (mm. ruuan tuotannosta kattoviljelmillä 
Piironen 2011).

Kaupunkiluonto sekä sosiaalisessa mielessä 
että ekosysteemipalveluna on ollut avainkäsittee-
nä myös tamperelaisten tutkijoiden Ari Jokisen, 
Ville Viljasen ja Krista Willmanin tutkimuksessa 
(2011). He muun muassa pohtivat Edward Caseyn 
paikkafilosofian pohjalta asukkaiden ja muiden 
toimijoiden osallistumismahdollisuuksia kaupun-
kisuunnittelussa, mutta myös asukkaiden mahdol-
lisuuksia luoda tiheitä, merkityksellisiä paikkoja 
asuinympäristössään. Willmanin (2015) tutkimus 
kaupunkiviljelyn affektiivisuudesta (viljelijöiden 
kehollisesta suhteesta ympäristöön) paljastaa vil-
jelytoiminnan merkityksiä yhteisöissä ja pohjustaa 
paikkojen rakentumisen teoriaa, jota voidaan hyö-
dyntää kaupunkisuunnittelussa.

Kaupunkiviljelyn käytännöt: marginaalista 
ytimeen?

Positiivisen imagon kaupunkiviljely kiinnostaa 
päättäjiä, viranomaisia ja suunnittelijoita osana 
osallistavaa politiikkaa. Samalla on esitetty huoli, 
tuleeko kansalaistoimijoista kaupungin hallinnon 
jatke vai onko heillä mahdollisuus määritellä oma 
toimijuutensa: Veera Nurmenniemi (2013) katsoi 
yhteistyön Dodon ja Helsingin kaupungin välillä 
ilmentävän Antony Giddensin ajatusta ”kontrollin 
dialektiikasta”. Kansalaisaktiivisuuden toiminnan 
ydinmerkitykset ovat vaarassa sirpaloitua, kun ne 
välitetään useiden kanavien kautta (Nurmenniemi 
2013: 66–67). Nurmenniemen (2013: 6, 70) mieles-
tä kansalaisyhteiskunnan tutkijoiden onkin tärkeää 
pohtia jatkossa tee-se-itse-kansalaisuuden tulevai-
suutta: ”me-hengen” nostattaminen ei vielä takaa 
kansalaisille pääsyä poliittisiin päätöksentekopro-
sesseihin.

Toisaalta voidaan kysyä, haluavatko DIY-toimi-
jat ylipäänsä osallistua perinteiseen vallankäyttöön: 
marginaalissa on usein paljon hauskempaa. Kau-
punkiviljely ei myöskään ole sisäisesti ristiriida-
ton tai yhtenäinen toimintakenttä. Sofya Aptekar 
(2015) löysi New Yorkin Queensiin sijoittuneessa 
tutkimuksessaan viljelijöiden keskuudesta suuria 
esteettisten mieltymysten ja käyttäytymisnormien 
eroja. Aptekarin mukaan toiminnasta löytyi joviaa-
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lia yhteenkuuluvuutta, erot ylittävää yhteisymmär-
rystä sekä merkittäviä ristiriitoja julkisen, jaetun 
tilan määrittelyssä ja merkityksenannossa. Kuiten-
kin suhteita toisiin luodaan ja aiempia hierarkioita 
vastustetaan juuri altistumalla resurssien ja näke-
mysten väliselle kamppailulle (Aptekar 2015: 210, 
223–225).

Kysymys liittyy myös joustavuuteen. Monimuo-
toinen toimijoiden kaupunki ei ole ristiriidaton: 
kaupunkien joustavuutta pohdittaessa riskien otta-
minen ja ristiriitojen sietäminen nousevat tärkeiksi.

Virastotkin viljelevät, esimerkkinä Helsinki

Positiivisen imagon kaupunkiviljelyllä ajatellaan 
olevan myönteisiä vaikutuksia muun muassa kau-
punkikulttuuriin ja kaupunkien kilpailukykyyn, 
kuten seuraavilla esimerkeillä osoitan. Helsingin 
kaupungilla viljely näkyy useissa strategisissa va-
linnoissa ja jopa yleiskaavatyössä. Kaupungin stra-
tegiaohjelmassa 2009–2012 (Helsingin kaupunki 
2009a) kaupunkiviljelyä ei vielä mainittu nimel-
tä, mutta se tuli mukaan käytännön toimenpitee-
nä 2009 käynnistyneen Ruokakulttuuristrategian 
(Helsingin kaupunki 2009b) myötä. Ruokakulttuu-
ristrategian (nykyinen Helsinki Foodism) keihään-
kärjiksi on listattu tori- ja kauppahallitoiminnan 
elävöittäminen, kaupunkiviljely, lastenruokailun 
luomuohjelma sekä kompostoinnin ja ympäristö-
vastuun kehittäminen. Ensimmäisessä strategiassa 
sovitettiin yhteen designpääkaupunkivuosi 2012 
ja ruokakulttuuri (Helsingin kaupunki 2009a). Uu-
simmassa strategiaohjelmassa 2013–2016 kaupun-
kiviljely liitetään toimivaan, hauskaan ja houkutte-
levaan kaupunkiin (Helsingin kaupunki 2013).

Innovaatiopohjainen ruokastrategia teki kaupun-
kiviljelyä tunnetuksi ”syötävän kaupungin” myötä. 
Syötävällä kaupungilla viitataan ”urbaanissa mil-
jöössä tapahtuvaan pienviljelyyn sekä kaupungin 
puistoissa ja metsissä kasvavien kasvien ja Helsin-
gin kalavesien hyödyntämiseen” (Ruokakulttuu-
ristrategian... 2012: 15). Helsingin rakennusvirasto 
on tehnyt yhteistyötä Dodon kaupunkiviljelijöiden 
ja muiden ruokakulttuuritoimijoiden kanssa edis-
tääkseen viljelykäytäntöjä. Rakennusvirasto on 
muun muassa etsinyt viljelyyn sopivia paikkoja 
ja julkaissut viljelystä kiinnostuneille oppaan (Si-
pari & Lehtonen 2014), jossa kuvataan käytännön 
asioita, kuten lupamenettelyä.

Vuonna 2012 julkaistussa Ruokakulttuuristrate-
gian raportissa suhteutettiin kaupunkiviljelyn tun-
nettavuuden kehitystä seuraavasti: ”Kun otetaan 
huomioon, että Dodo ry:n ensimmäinen kaupun-
kiviljelmä oli luvaton sissipalsta Pasilassa vuonna 
2009, kaupunkiviljelyn kehitys on ollut sanalla sa-

noen ripeää. Tultaessa vuoteen 2012 toiminnasta on 
tullut osa kaupunkilaisille suunnattua palvelua, jota 
toteutetaan myös kaupungin tiloissa.” (Ruokakult-
tuuristrategian... 2012: 15) Ripeä kehitys jatkuu: 
samainen raportti arvioi, että harrastepohjainen 
toiminta voi jo lähitulevaisuudessa olla ammatti-
maista, työllistävää ja ekologisesti merkityksellistä 
toimintaa. Yhtenä tulevaisuuden kehittymiskohtee-
na raportti mainitsee viherkatot.

Nyt, vain neljä vuotta raportin jälkeen, ammat-
timaisuus on havaittavissa yhä selkeämmin. Ri-
peästä kehityksestä merkki on myös, että jopa 26. 
lokakuuta 2016 hyväksytty yleiskaavaehdotus tun-
nistaa kaupunkiviljely-termin viitaten siihen seu-
raavasti: ”Viheralueverkosto mahdollistaa myös 
kaupunkiviljelyn kehittämisen ja hiljaiset alueet.” 
(Helsingin kaupunki 2016a: 189 ja viheryhteys-
merkinnät, oma symboli). Samassa yhteydessä 
viitataan myös viherkattojen viljelypotentiaaliin. 
Maininnat ovat pieniä eivätkä tavoita kaikkia kau-
punkiviljelyn mahdollisuuksia, mutta symbolinen-
kin tunnistaminen on merkittävää. Yksityiskohtien 
tasolle mentäessä toteutus voi olla huomattavasti 
suurimuotoisempaa: esimerkiksi Keski-Pasilassa 
30–50 prosenttia katoista pyritään rakentamaan vi-
herkatoiksi kaupungin viherkattolinjauksen mukai-
sesti lämpösaarekeilmiön hillitsemiseksi ja kattojen 
toiminnallisen, taloudellisen ja esteettisen hyödyn-
tämisen lisäämiseksi (Helsingin kaupunki 2016b). 
Tällä hetkellä Helsingin kaupungilla käynnissä on 
useita projekteja, joihin kaupunkiviljely nivoutuu. 

Siinä missä julkishallinto haluaa edistää hyväksi 
havaitsemiaan käytäntöjä, se haluaa myös kontrol-
loida niitä. Kyseessä on herkkä testikenttä, jossa 
toiminnan (kaupunkiviljelyn) ydinmerkitykset, 
asukkaiden toiveet ja kaupungin tavoitteet tulisi 
saada sovitettua yhteen. Tässä monialaisella tut-
kimuksella on runsaasti analysoitavaa. Keskustelu 
polarisoituu helposti viranomaisnäkökulmaan, joka 
haluaa hallita julkisen tilan käyttöä, ja kansalaisnä-
kökulmaan, joka kritisoi toiminnan vaikeuttamista 
(esim. vuokria, lupamenettelyä, todellinen tahtoti-
laa ja tukea; Ruokakulttuuristrategian... 2012).

Kaupunkiviljelyn keinoin kohti joustavaa 
elinympäristöä

Olen edellä kuvannut, kuinka kaupunkiviljely tu-
kee kaupunkien joustavuutta. Kaupunkiviljely on 
osa urbaania aktivismia, paikoille ja tiloille altistu-
mista sekä paikkoihin liittyvien mahdollisuuksien 
havaitsemista. Kaupunkiviljelyssä vajaakäytössä 
olevat alueet nähdään toimintaa mahdollistavi-
na paikkoina, ja toiminnan kautta otetaan kantaa 
globaaleihin ja lokaaleihin ongelmiin. Toiminta ei 
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ole välttämättä ristiriidatonta, sillä kaupunkitilassa 
toimijoita on paljon, mutta joustavuusajattelussa 
ristiriidoille kehotetaan altistumaan ymmärryksen 
lisäämiseksi. Kaupunkiviljely onkin kiinnosta-
va ja monitahoinen kokonaisuus, jonka kautta on 
mahdollista tutkia monitieteisesti ihmistoiminnan 
materiaalisia, kokemuksellisia ja yhteiskunnallisia 
vaikutuksia.

Katsaukseni lopuksi esitän muutamia ehdotuksia 
siitä, millaisia teemoja kaupunkiviljely voisi tarjota 
kaupunkien joustavuuden tutkimukselle. Raken-
teellisella tasolla on otettu huomioon (Rautavirta 
2012: 154–155), että pitkälle erikoistunut, sähkö- 
ja teknologiariippuvainen ja joiltain osin ohuiden 
sosiaalisten verkostojen Suomi ei ole haavoittuma-
ton lintukoto. Siinä missä esimerkiksi siirtolapuu-
tarha-aate korosti omavaraisuutta ja omistamista, 
kaupunkiviljely ja moni muu neljännen sektorin 
avoin toiminta pystyvät kyseenalaistamaan yksi-
tyisomistajuuden kulttuurin. Näin tehdessään nämä 
toimintamuodot saattavat edistää yhdessä tekemi-
sen, avoimuuden, auttamisen ja resurssien jakami-
sen kulttuuria, jolloin ne voivat vaikuttaa etenkin 
sosiaalisen pääoman jakautumiseen ja kertymiseen.

Paikan identiteetin kysymykset ovat nousseet 
viime aikoina uudella tavalla esille. Jonathan Glan-
cey tiivistää, että ”vaikka nationalismi tuottaa vain 
harvoin hyvää, tunnistettaville paikallisille, kau-
punkikohtaisille, alueellisille ja jopa kansallisille 
identiteeteille on kasvava tarve” (Glancey 2015: 
105). Persoonallisuuden, omaleimaisuuden ja paik-
kaan kuulumisen prosessit ovat tärkeitä lähtökohtia 
työssä, jossa etsitään myönteisiä sisältöjä paikkai-
dentiteetille, kotiutumiselle ja kaupunkien raken-
tumiselle.

Kaupunkiviljely on toimintaa, jossa vaikeiden 
ympäristökysymysten käsittely voi konkretisoitua 
toiminnaksi ja ympäristöhuoli muuttua haltuun-
otoksi. Nykymuotoisen kaupunkiviljelyn opit ovat 
glokaaleja ja sosiaalisesti rakentuvia. Glokaaleja 
ne ovat erityisesti siksi, että kaupunkiviljely on osa 
ympäristötietoisuuteen ja kestävään kehitykseen 
liittyvää maailmanlaajuista liikettä. Sosiaalisesti 
rakentuvia ne ovat siksi, että yhdessä tekeminen ja 
jakaminen ovat olennainen osa toimintaa niin pai-
kallisyhteisöissä kuin sosiaalisessa mediassakin.

Kaupunkiviljely lähtee osallistumisesta ja itse 
tekemisestä, ja tuottaa tekijöilleen tietoa lähiruu-
asta, kestävästä kehityksestä, yhteisöllisyydestä ja 
viihtyisyydestä. On luontevaa ajatella, että kau-
punkiviljelyllä ja monella muulla neljännen sekto-
rin väkivallattomalla, keskustelevalla, jakavalla ja 
kokeilevalla toiminnalla on mahdollisuudet edistää 
esteettisesti ja ekologisesti monimuotoista kestä-
vää, sosiaalista ja joustavaa kaupunkia.

Toimijuuden ja kokijuuden merkityksellisyyden 
tunnistamisessa on hedelmällistä palata tee-se-itse-
filosofian ”oppi-isän”, John Deweyn (1859–1952), 
ajatuksiin. Pragmatisen filosofian edustajana De-
wey tunnetaan niin koulutuksen kuin yhteiskuntafi-
losofian vaikuttajana. Hänen holistiselle kokemus-
filosofialleen on olennaista esteettisen kokemisen 
palauttaminen arkiseen elämään. Erityisesti hänen 
teoksensa Art as Experience (1934) on täynnä esi-
merkkejä, joissa esteettinen kokeminen on läsnä 
työnteossa, harrastuksissa, liikkumisessa ja muissa 
elämän tavanomaisissa prosesseissa.

Dewey oli perustaltaan ekologinen ajattelija, ja 
tämän päivän näkökulmasta hänen voidaan tul-
kita sisäistäneen myös ekologisen joustavuuden 
ajatuksen, vaikka hän ei käytä resilience-termiä. 
Deweyn ympäristösuhteessa vaikuttavat olennai-
sesti rytmiset, eheyden menettämisen ja korjaan-
tumisen esteettiset prosessit (Dewey 1934: 15–19). 
Myös Deweyn lähtökohta elävästä olennosta 
vuorovaikutuksellisessa suhteessa ympäristönsä 
ja yhteisönsä kanssa on perin ekologinen. Dewey 
(1934: 22) kuvailee esteettistä kokemusta ”tulok-
seksi, merkiksi ja palkinnoksi organismin ja ym-
päristön vuorovaikutuksesta, joka täydellistyessään 
muuttaa vuorovaikutuksen osallistumiseksi ja kom-
munikaatioksi”.

Deweyläisittäin ajatellen vastustus ja jännitteet 
luovat mahdollisuuksia sopivassa suhteessa kulti-
voituina. Elävän olennon kuuluukin jatkuva menet-
tää ja saavuttaa tasapainotilaa ympäristönsä kanssa 
(Dewey 1934: 16–17). Tämä havainto joustavas-
ta suhtautumisesta ympäristöön vastaa Aptekarin 
(2015) keskeistä havaintoa: viljelytoiminnan kon-
fliktit ovat arvokkaita herättäessään keskusteluja, 
jotka parhaimmillaan edistävät erojen havaitsemis-
ta ja hyväksymistä. Jokainen viljelijä tietää, ettei 
prosessi ole koskaan valmis ja täydellinen, joten 
kaupunkiviljelyyn on sisäänrakennettuna mahdol-
lisuus ymmärtää käytännössä joustavuutta ja kehit-
tää ristiriitojen sekä epävarmuuden sietoa.

Parhaimmillaan kaupunkiviljely voi tarjota luon-
nollisen ja houkuttelevan testikentän joustavuuden 
harjoittamiselle ja tutkimiselle käytännössä, ja lisä-
tä ymmärrystä yhteisen ympäristön käyttömahdol-
lisuuksista.
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Keskustelua – Diskussion

Onko ”resilienssi” uusi ”kestävä kehitys”?

Resilienssin käsite esiintyy yhä useammassa kau-
punkipoliittisessa asiakirjassa. Luonnontieteistä 
lähtöisin oleva termi on vakiintunut monilla erityi-
sesti yhteiskunnallisia ilmiöitä tarkastelevilla aloil-
la, ja myös aiemmin marginaalisesta urbaanista 
resilienssistä on tullut valtavirran käsite.

Tarkastelen keskustelupuheenvuorossani ur-
baanin resilienssin käsitteen alkuperää ja hyödyn-
tämistä, siihen ladattuja merkityksiä ja sen suku-
laiskäsitteitä aineistonani poliittisten ja kehitys-
toimijoiden julkilausumat. Sekä resilienssissä että 
siihen usein rinnastuvassa kestävyyden käsitteessä 
on kyse tulevaisuudesta. Mutta mihin kysymyksiin 
resilienssi tai kestävä kehitys vastaavat poliittisissa 
ohjelmissa? Rakentuuko resilienssi uhkakuvien ja 
pelon varaan, kun taas kestävä kehitys luo toivoa 
ja vision ideaalista olotilasta? Vai onko resilienssi 
neutraalimpi tapa puhua kestävästä kehityksestä 
ja edistää sen toteutumista? Entä onko resilienssin 
valtavirtaistumisessa kyse käsitteiden sodasta, jos-
sa taistellaan poliittisista reviireistä? Muun muassa 
näihin kysymyksiin haen vastauksia kirjoitukses-
sani.

Resilienssin sisältöjä poliittisissa ohjelmissa 

Kirjoitukseni otsikon vastakkainasettelu on lainattu 
Sophi MacMillanin (2016) nettijutusta ”Is resilien-
ce the new sustainability?”. Kuten kestävä kehitys, 
herättää myös resilienssi sekä vastareaktioita että 
kiinnostusta. Yhtäältä kritisoidaan, että käsite voi 
tarkoittaa mitä hyvänsä ja menettää siksi merkityk-
sensä. Toisaalta toivotaan, että resilienssi toisi ur-
baaniin todellisuuteen tuoreen näkökulman ja aut-
taisi muokkaamaan uusia kaupunkien kehittämisen 
mittareita ja työkaluja.

Resilienssin käsite nousi kaupunkipolitiikan 
agendalle 1990-luvun puolivälissä. Käsitteen yleis-
tymistä edisti Japanissa, puolentoista miljoonan ih-
misen asuttamassa Koben kaupungissa 17. tammi-
kuuta 1995 tapahtunut voimakas maanjäristys (6,8 
Richteriä), jonka seurauksena yli 6 000 ihmistä me-
netti henkensä. Taloudelliset menetykset nousivat 
yli 200 miljardiin dollariin.

Japania kohtasi 16 vuotta myöhemmin vielä 
suurempi katastrofi, joka vei lähes 20 000 ihmisen 
hengen. Sendain maanjäristys (11.3.2011) ja sitä 
seurannut tsunami muistetaan Fukushiman ydin-
voimalalle aiheutuneista vaurioista, mutta myös yli 
370 kilometrin päässä sijainneen Tokion pilvenpiir-
täjät huojuivat järistyksen voimasta. Luonnonmul-
listukset saivat aikaan valtavaa tuhoa, vaikka Japa-
ni yhtenä maailman kehittyneimmistä valtioista oli 
varautunut maanjäristyksiin. Katastrofit osoittivat, 
että kaupunkien kyky varautua häiriöihin ja palau-
tua niistä on tärkeä huomioida myös poliittisella 
tasolla.

Kaupunkipolitiikan varsinaiseen valtavirtaan re-
silienssi vakiintui 2000-luvulla, kun kansainväliset 
rahoituslaitokset omaksuivat sen toiminnassaan. 
Maailmanpankki perusti oman ”Resilient Cities” 
-ohjelmansa vuoden 2013 lopulla. Seuraavana 
vuonna se liittoutui kahdeksan muun rahoituslai-
toksen, Yhdistyneiden kansakuntien (YK:n) ja 
ohjelmaan valittujen kaupunkien kanssa vahvista-
maan maailmanlaajuista yhteistyötä urbaanin resi-
lienssin tukemiseksi. Ohjelmassa keskityttiin eri-
tyisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin 
ja niihin varautumiseen (Resilient Cities Program 
2015).

Yksi resilienssin monista määritelmistä löytyy 
YK:n asuinyhdyskuntaohjelman tuoreesta julkai-
susta (UN-Habitat 2016). Määritelmä on laaja-
alainen ja nimenomaan kaupunkiproblematiikkaan 
sovitettu:

Resilienssi on monimuotoinen ja dynaaminen sys-
teemiajatteluun perustuva käsite, jota käytetään eri 
tavoin eri tieteenaloilla. Se on myös yksinkertainen 
käsite, joka viittaa systeemin kykyyn palautua sho-
kin jälkeen sitä edeltävään tai parannettuun dyna-
miikkaan. Se viittaa myös yksilöiden, yhteisöjen ja 
ekosysteemien potentiaaliin estää, absorboida, so-
peutua tai selviytyä erilaisista shokeista ja paineti-
loista. Kaupunkitasolla resilienssi edellyttää inves-
tointeja sekä ”koviin” rakennetun ja luonnonympä-
ristön infrastruktuureihin että ”pehmeisiin” tiedon 
ja instituutioiden systeemeihin. [… Kaupunkeihin 
kohdistuvat] haasteet ja häiriöt voivat olla yksittäi-
siä ja lyhytkestoisia kuten luonnonkatastrofit, tai pit-
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käkestoisia kuten muutokset ilmasto-olosuhteissa tai 
avainresurssien saatavuudessa.

Resilienssin käsitettä tuskin käytettäisiin kaupun-
kipolitiikassa, ellei sen tukena olisi kestävän kehi-
tyksen kehystä. Onkin yllättävää, että resilienssin 
määritelmistä jätetään usein pois kestävän kehi-
tyksen sosiaalinen ulottuvuus. Kokonaisvaltaisessa 
tarkastelussa olisi tärkeää muistaa demokratian, so-
siaalisen yhdenvertaisuuden ja talousjärjestelmän 
hajoamisen kaupungeille muodostamat riskit.

Resilienssin yleistyminen julkilausumien tasol-
la on innostanut selvittämään, miten termi viedään 
käytäntöön ja miten sen ympärille rakennetaan 
konsultteja ja rahoitusta vaativia toteutusohjel-
mia. Ove Arupin konsulttitoimisto on Rockefeller-
säätiön tuella laatinut käsikirjan (City resilience… 
2014), jonka tavoitteena on konkretisoida käsite ja 
määritellä sille mitattavissa olevia indikaattoreita. 
Resilienssi tarkoittaa käsikirjan mukaan ”kaupun-
gin kyky[ä] toimia niin, että asukkaat selviytyvät 
ja menestyvät riippumatta siitä, millaisia paineita 
tai shokkeja heihin kohdistuu”. Teoksessa luetel-
laan useita kaupunkien joustokykyä koettelevia il-
miöitä: ravinto, vesi- ja energiahuollon varmuus, 
ilmastonmuutos, taudit, talouden heilahtelut, kau-
pungistuminen ja yhteiskunnalliset levottomuudet. 
Samalla siinä huomautetaan, että maailman kasva-
van väestön hyvinvointi on päivittäin instituutioi-
den, infrastruktuurin ja informaation verkostojen 
varassa.

Arup määrittelee käsikirjassa kahdeksan resi-
lienssin kannalta kriittistä kaupunkitoimintoa. Hä-
nen mukaansa resilientti kaupunki: (1) tarjoaa pe-
ruspalvelut; (2) varjelee ihmishenkiä; (3) suojelee, 
ylläpitää ja vahvistaa omaisuusvarantoaan (assets); 
(4) tukee ihmisten välisiä suhteita ja identiteettiä; 
(5) edistää osaamista; (6) puolustaa laillisuutta, oi-
keudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta; (7) tukee 
toimeentuloa; ja (8) auttaa taloutta kukoistamaan. 
Arupin lavean määritelmän mukaan resilienssi voi-
daan käsittää hyväksi terveydentilaksi, turvalliseksi 
ympäristöksi, sosiaaliseksi tasapainoksi ja talou-
delliseksi hyvinvoinniksi. Näin laajassa muodossa 
Arupin ajattelu lähenee klassisia ”hyvän kaupun-
gin” määritelmiä.

Tapaustutkimusten avulla näkökulma tarkentuu 
12 avainteemaan, joiden pohjalle indikaattorit on 
rakennettu. Näitä ovat: perustarpeet, terveyden-
hoito, tuki elinkeinoelämälle, järjestyksenpito, 
sosiaalisen tasapainon luominen, informaation ja 
tiedon hallinta, osaaminen ja koordinaatio, kriit-
tisen infrastruktuurin hallinta, ympäristön hoito, 
kaupunkistrategia ja kaavoitus, talouden kestävyys, 
ja saavutettavuus/avoimuus (accessibility). Arupin 
ansiokas analyysi korostaa, että kaupunki on sys-

teemien systeemi, ja myös sosiaalinen systeemi on 
osa tätä kokonaisuutta. Resilienssi vaatii toteutuak-
seen rajojen ylittämistä ja kokonaisvaltaista ajat-
telua. Kaupungin rajatkin on osattava ylittää, sillä 
esimerkiksi juomavesi tulee usein kaupungin ulko-
puolella olevista vesistöistä.

Kestävä kehitys ja resilienssi

Kestävän kehityksen ajattelun juuret ovat YK:n 
ympäristön ja kehityksen maailmankomission 
(Brundtlandin komission) kiteytyksessä: ”Kestävä 
kehitys on kehitystä, joka täyttää nykyisten suku-
polvien tarpeet heikentämättä tulevien sukupolvi-
en mahdollisuuksia täyttää omia tarpeitaan” (Our 
common… 1987: 41). Ajattelu on vuosien mittaan 
tarkentunut ja konkretisoitunut niin sanotun Rion 
prosessin kolmessa konferenssissa: Rio de Ja-
neirossa 1992, Johannesburgissa 2002 ja jälleen 
Riossa 2012. Kestävää kehitystä ovat edistäneet 
myös YK:n yleiskokouksen hyväksymät vuosi-
tuhattavoitteet (Millennium Development Goals, 
MDG; 2000) ja kestävän kehityksen tavoitteet 
(Sustainable Development Goals, SDG; 2015).

YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa (UN-
CED) Riossa 1992 maailmanjärjestön jäsenvaltiot 
päättivät ensimmäisen kerran kestävän kehityksen 
tavoitteista. Kokouksen 350-sivuisessa loppuasia-
kirjassa, Agenda 21:ssä resilienssin käsite esiintyy 
vain neljästi, silloinkin enemmän adjektiivina kuin 
periaatteena. Esimerkiksi teollisuutta käsittelevässä 
kappaleessa, kohdassa 9.19 lukee, että ”biodiversi-
teetin häviäminen saattaa heikentää ekosysteemien 
resilienssiä ilmastollisia muutoksia ja ilmansaas-
teiden aiheuttamia haittoja vastaan” (Agenda 21 
1992).

Pari vuosikymmentä Rion jälkeen resilienssi on 
esiintynyt SDG-tekstissä useita kertoja hyvin eri-
laisissa yhteyksissä. Käsitteitä ei YK:n päätösasia-
kirjoissa avata, vaan tulkinta jää jäsenvaltioiden 
hallituksille. Kestävän kehityksen tavoitteita on 17, 
joista kahden otsikossa mainitaan resilienssi. SDG 
9:ssa linjataan, että ”[r]akennetaan resilienttejä inf-
rastruktuureja, edistetään osallistavaa ja kestävää 
teollistumista ja tuetaan innovointia”. SDG 11 puo-
lestaan kannustaa: ”Tehdään kaupungeista ja asuin-
yhdyskunnista inklusiivisia, turvallisia, resilientte-
jä ja kestäviä.” (Transforming… 2015)

Kestävän kehityksen agendan (Transforming… 
2015) johdantotekstin toisessa kappaleessa kestä-
vyys ja resilienssi kirjataan rinnakkain: ”Olemme 
päättäneet ottaa rohkeita ja transformatiivisia as-
keleita, jotka ovat kiireesti tarpeen, jotta maailma 
saadaan kestävälle ja resilientille kehitysuralle.” 
Visio-osuudessa puolestaan hahmotellaan maail-
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maa, jossa muun muassa ”ihmisten elinympäristöt 
ovat turvallisia, resilienttejä ja kestäviä” tai ”kehi-
tys ja teknologian sovellukset ovat […] resilientte-
jä”. Muita mainintoja ovat esimerkiksi ”pakolaisia 
vastaanottavien yhteisöjen resilienssi”, ”köyhien 
resilienssi”, ”resilientit maatalouden käytännöt”, 
”resilientit rakennukset” sekä ”resilienssi ja sopeu-
tumiskyky ilmastonmuutokseen liittyviin vaaroihin 
ja luonnonkatastrofeihin”.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat ylivoi-
maisesti yleisin viitekehys, jossa resilienssi-käsite 
poliittisissa asiakirjoissa esiintyy. Siksi on yllät-
tävää, että resilienssi jäi sivuosaan Pariisin halli-
tustenvälisessä ilmastokokouksessa joulukuussa 
2015 hyväksytyssä loppuasiakirjassa (Adoption 
of… 2015). Käsitettä ei liitetä ilmastonmuutoksen 
torjuntaan (mitigation) vaan siihen sopeutumiseen 
(adaptation). Muutamia kertoja esiintyvä sanapari 
build resilience ja decrease vulnerability (vahvis-
ta resilienssiä ja vähennä haavoittuvuutta) kuvaa 
hyvin, mistä on kysymys. Kaupunkien rooli ilmas-
tosopimuksen toimeenpanijoina on mainittu sopi-
muksen johdantotekstissä muiden ei-valtiollisten 
toimijoiden rinnalla. Tämä on poikkeuksellista YK-
asiakirjoissa, ja nytkin se tehdään pitkin hampain, 
rinnastamalla kaupungit valtioiden valvonnassa 
toimiviin viranomaisiin (authorities), joilla ei ole 
omaa demokraattista päätösvaltaa.

Kuitenkin resilienssin merkitys kaupungeille tie-
dostetaan kansainvälisissä ohjelmissa. Urbaani re-
silienssi on tärkeimpiä käsitteitä Quitossa Ecuado-
rissa lokakuussa 2016 pidetyn kolmannen suuren 
Habitat-konferenssin tausta-aineistossa. Urbaanille 
resilienssille on omistettu yksi Habitat III -teemapa-
pereista (Issue Papers), joita on yhteensä 22. Muut 
kaupunkiproblematiikkaa kuvaavat aiheet liittyvät 
maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen, vähemmistö-
jen asemaan, kulttuuriin ja kulttuuriperintöön, hal-
lintaan ja rahoitukseen, maankäytön suunnitteluun 
ja julkiseen tilaan, työpaikkoihin ja elinvoimaan, 
infrastruktuuriin, palveluihin, liikkumiseen, tieto-
tekniikkaan ja asumiseen (UN Habitat 2015).

Urbaanit uhkakuvat

Resilienssi-ajattelu lähtee siitä, että mitä suurem-
miksi kaupungit kasvavat, sitä riippuvaisempia ne 
ovat luotettavasta vesi-, jäte- ja energiahuollosta. 
Mitä keskitetympiä nämä järjestelmät ovat, sitä laa-
jempia ovat mahdollisten vikojen seuraukset: Tie-
tojärjestelmien ja teleyhteyksien pienimmätkin häi-
riöt haittaavat koko yhteiskuntaa. Suurkaupunkien 
arki vaatii toimiakseen sujuvan joukkoliikenteen. 
Urbaanin infrastruktuurin toiminta lamaantuu, ellei 
sen kunnossapitoon ole osaamista ja taloudellisia 

resursseja eikä sitä pystytä suojaamaan luonnon-
katastrofeilta ja ekologisilta ja sosiaalisilta uhkilta.

Yhdysvaltain Detroit on tunnettu esimerkki ris-
keistä, jotka johtuvat liian kapea-alaisesta elinkei-
norakenteesta. Autoteollisuus nosti Detroitin aika-
naan huomattavaksi kaupungiksi, mutta syöksi sen 
sitten kriisiin, joka ei rajoitu talouteen vaan hajot-
taa koko kaupunkirakennetta. Bilbao Espanjassa on 
puolestaan noussut esimerkiksi onnistuneesta elin-
keinoelämän muutoksesta terästeollisuudesta turis-
miteollisuuteen. Niin kutsutusta Bilbao-efektistä 
puhuttaessa kuitenkin usein unohtuu, ettei kaupun-
gin muutos juontunut yhdestä ainoasta tekijästä. 
Vuonna 1959 perustetun baskien vapautusarmeija 
ETA:n iskut pitivät pari vuosikymmentä sitten koko 
Espanjaa pelon vallassa. Sekä maan keskushallinto 
että Euroopan unioni (EU) suuntasivat Baskimaan 
pääkaupunkiin mittavia investointeja minimoidak-
seen alueen suurimman riskitekijän: itsenäisyys-
liikkeen synnyttämän poliittisen räjähdysherkkyy-
den (Garvin 2016).

Sosioekonomisten uhkakuvien ohella kaupun-
git ovat herkkiä luonnonmullistuksille. Kobessa, 
Sendaissa ja monissa muissa kaupungeissa suurta 
tuhoa aiheuttaneet maanjäristykset ovat tehneet va-
rautumisen ja resilienssin käsitteistä konkreettisia. 
Mutta samalla ne ovat olleet endogeenisiä proses-
seja, luonnonkatastrofeja, joita mikään teknologia 
tai politiikkatoimi ei pysty estämään. Niitä varten 
kaupungitkin voivat vain laatia pelastautumissuun-
nitelmia ja suunnitella varajärjestelmiä. Resiliens-
siä ei kuitenkaan vaadi vain yksittäinen katastrofi 
vaan myös jatkuva paine, jollaiseksi esimerkiksi 
ilmastonmuutos ymmärretään. Ilmastonmuutos on 
erilainen luonnonkatastrofi, koska se aiheutuu ih-
misen toiminnasta. Sen yhteydessä varautuminen ja 
sopeutuminen eivät enää riitä, vaan päätöksenteos-
sa on mentävä prosessin alkulähteille. Silloin ollaan 
kehityksen kestävyyden ytimessä.

Resilienssi kaupunkien työvälineenä

ICLEI – Local Governments for Sustainability on 
vuonna 1991 perustettu kaupunkien kestävän ke-
hityksen maailmanjärjestö. ICLEI:n jokavuotinen 
”Resilient Cities” -foorumi on kokoontunut vuo-
desta 2010 alkaen. Vuoden 2016 konferenssin tee-
mat kuvaavat keskustelun konkretian tasoa: ”osal-
listavat resilienssistrategiat, resilientin kaupungin 
rahoitus, kasvavan resilienssin mittaaminen ja 
seurantaprosessi, resilienssin ja adaptaation suun-
nittelu, hallinta ja yhteistyö, resurssien hallinta ja 
resilientti infrastruktuuri” (Resilient Cities 2016).

Rockefeller-säätiön aloitteesta ja sen rahoittama-
na syntynyt projekti käynnistyi joulukuussa 2013. 
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Kaupunkeja haastettiin hakemaan verkoston jäse-
neksi, kunnes sadan kaupungin määrä saavutettiin 
vuonna 2015. Ohjelmaan hyväksytyille kaupungeil-
le tarjottiin taloudellista tukea resilienssipäällikön 
palkkaamiseen ja teknistä tukea kokonaisvaltaisen 
resilienssistrategian laatimiseen. Mukana olevat 
yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin kump-
panit tarjoavat apua rahoitukseen, teknologiaan, 
infrastruktuuriin, maankäyttöön sekä yhteisöihin ja 
sosiaaliseen resilienssiin liittyvissä kysymyksissä. 
Projektille kirjatut tavoitteet kuvastavat kestävän 
kehityksen kolmitahoista rakennetta: ”Auttaa kau-
punkeja eri puolilla maailmaa tulemaan resilien-
timmiksi fyysisille, sosiaalisille ja taloudellisille 
haasteille” (100 Resilient… 2015).

Arvioidessaan kestävän kehityksen ja resilienssin 
vuorovaikutusta Rockefeller-säätiön puheenjohtaja 
Judith Rodin on puhunut tarpeesta löytää resiliens-
silisät (resilience dividends): ”Ne ovat taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristöhyötyjä, joita syntyy kestä-
vän kehityksen agendaa täydentävästä, resilienssiä 
vahvistavasta strategiasta.” (cit. MacMillan 2016)

YK:n puitteissa toimii katastrofeista johtuvi-
en riskien vähentämiseen tähtäävä organisaatio 
(United Nations Office for Disaster Risk Reduc-
tion, UNISDR), jonka tehtävänä on koordinoi-
da varautumista ja hätäapua suurissa maanjä-
ristyksissä ja muissa luonnonkatastrofeissa, 
joiden vaikutukset eivät rajoitu kaupunkeihin. 
UNISDR:n teksteissä puhutaan onnettomuusris-
kien vähentämisestä analysoimalla ja poistamalla 
niitä aiheuttavia tekijöitä: vähentämällä riskeille 
altistumista ja ihmisten ja omaisuuden haavoit-
tuvuutta sekä kehittämällä ennakoivaa maankäy-
tön suunnittelua ja varoitusmekanismeja. Neljä 
vuotta tsunamin jälkeen Sendaissa järjestetyssä 
YK-kokouksessa hyväksytty puiteohjelma tähtää 
hyvin konkreettisesti ihmishenkien säästämiseen 
ja elämisen ehtojen suojelemiseen. Siinä puhutaan 
kuitenkin riskien vähentämisestä, ei resilienssistä 
(Sendai… 2015).

Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö antoi mar-
raskuussa 2015 maakuntien liitoille kehotuksen laa-
tia ”Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelman” 
(ERM) osana maakuntaohjelman toimeenpano-
suunnitelmaa. Suunnitelmissa ei käytetä resiliens-
si-käsitettä, mutta ennakoinnin ja varautumisen 
näkökulmat voi tulkita käsitteen henkeen sopiviksi. 
Esimerkiksi Uudenmaan liiton varautumissuun-
nitelmassa (Uusimaa-ohjelman… 2016) keskity-
tään muutoksen tunnistamiseen ja ennakoimiseen. 
Tämä muistuttaa ilmastonmuutoksesta käytäviä 
nykykeskusteluja, joissa mitigaatio hakee ratkai-
suja muutoksen torjuntaan ja adaptaatio välineitä 
sopeutumiseen muutoksen kielteisiin vaikutuksiin. 
Suunnitelmassa puhutaan Uudenmaan muutosjous-

tavuudesta, kun kriittisiksi muutostekijöiksi on 
otettu väestörakenteen ja elinkeinorakenteen muu-
tokset sekä alueen tutkimus-, kehitys- ja innovaa-
tiotoiminnan resursointi. Riskeiksi nostetaan asun-
tojen saatavuus, vieraskielisen väestön integrointi 
sekä perusinfran ja liikennöinnin toimivuus.

Resilienssin synonyymejä ja kilpailevia 
käsitteitä 

Olen puheenvuorossani käyttänyt johdonmukaisesti 
sanaa resilienssi, koska sille ei suomen kielessä 
näytä löytyvän täsmällistä vastinetta. Suomennok-
siksi on ehdotettu sopeutumiskykyä ja elastisuutta. 
Ne eivät kuitenkaan sisällä riskianalyysin ja varau-
tumisen ajatusta ja viittaavat enemmän resignaa-
tioon, alistumiseen, kuin proaktiiviseen kehittä-
miseen. Muutosjoustavuus ja ennakointi asettuvat 
tässä suhteessa keskimaastoon. Vastustuskyky olisi 
joissakin tapauksissa osuva suomennos, mikä sa-
malla paljastaa jotakin resilienssin luonteesta: ei 
järin positiivinen lähtökohta.

Kansainvälisessä keskustelussa esiintyy tällä 
hetkellä ”uusi urbaani agenda”, johon muun mu-
assa EU ja YK viittaavat. Samalla on yleistynyt 
käsite transformative capacity, muutosvoima tai 
uusiutumiskyky, joka on resilienssiä selvästi pro-
aktiivisempi mutta muuten neutraali termi. Muita 
strategioissa suosittuja käsitteitä ovat kilpailukyky, 
ketteryys (agility), tehokkuus ja tuottavuus. Näissä 
kaikissa painottuu talousnäkökulma.

Sen enempää kestävän kehityksen kuin resiliens-
sinkään toteuttamista ei voi jättää yhden sektorin 
vastuulle. Poikkihallinnollisuudesta ja siilojen rik-
komisesta on puhuttu vuosikymmeniä, mutta urban 
nexus on uusi tapa sanoa sama. Esimerkkeinä siitä 
käytetään niin jätteiden hyötykäyttöä, käsittelypro-
sesseja tai ravinteiden kiertoa kuin urbaanin katto-
viljelyn tuottamia monia etujakin. 

Resilienssin kritiikki ja poliittisuus

Resilienssin vahvistaminen on helppo nähdä ”prag-
maattisena ratkaisuna”, jota sitäkin käytetään po-
liittisessa keskustelussa mieluusti synonyyminä 
vaihtoehdon ei-poliittisuudelle. Sosiologi Marja 
Ylösen (2016) mukaan ”pragmaattisesti orientoitu-
vat talous- ja insinööritieteet tuottavat konkreettisia 
toimenpidesuosituksia ja näyttävät olevan niitä ol-
jenkorsia, joihin valtionhallinto ja teollisuus her-
kästi turvautuvat”. Voi jopa ajatella, että resiliens-
sillä luodaan epävarmuutta ja pohjustetaan pelolla 
johtamista.
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Käsitteen avaamiseksi on vuonna 2013 perustettu 
kolmesti vuodessa ilmestyvä tieteellinen verkkojul-
kaisu Resilience: International Policies, Practices 
and Discourses. Sen artikkeleissa korostuu uus-
liberalismin kritiikki. Vastaavasti rakennusalan 
julkaisusta Building Research & Information on 
ilmestynyt rakennetun ympäristön resilienssiä kä-
sittelevä teemanumero (42: 2, 2014), jossa aihetta 
tarkastellaan lähinnä insinööritieteen kysymykse-
nä. Esimerkit osoittavat käsitteen määrittelyn ole-
van hyvin laveaa, paikoin jopa hajanaista.

Valtiotieteilijä Jonathan Joseph (2013) väittää, 
että ”viimeaikainen innostus resilienssin käsitteen 
käyttöön laajasti kautta politiikkakirjallisuuden 
johtuu sen soveltuvuudesta uusliberaaliin 
diskurssiin”. Hän muistuttaa, että käsite on tul-
lut poliittiseen sanastoon ekologisten systeemien 
mukautumiskykyä käsittelevästä kirjallisuudesta. 
Mutta toisin kuin ”insinööritaidon resilienssi, joka 
korostaa miten systeemit palaavat stabiiliin pysy-
vään tilaan, ekologinen resilienssi on kaikkea muu-
ta kuin stabiilia”.

Monenlaisiin määritelmiin taipuvan resilienssin 
aktiivinen käyttö politiikassa rohkaisee pohtimaan, 
sisältyykö käsitteeseen poliittisia arvolatauksia. 
Onko resilienssi värittömämpää ja poliittisesti 
neutraalimpaa kuin kestävä kehitys, jolloin sitä on 
helpompi myydä? Ja ketkä sitä myyvät? Vai onko 
resilienssi pseudo-objektiivista vakuutusmatema-
tiikkaa, talouden riskienhallinnan sinistä? 

Kestävän kehityksen oletetaan usein liittyvän 
vain ympäristönsuojeluun ja edustavan vihreitä 
arvoja poliittisella värikartalla. Se on silloin help-
po marginalisoida vaarattomana, ellei sitä koeta 
uhkaksi yhteiskunnallisille ja taloudellisille intres-
seille. Kestävän kehityksen kokonaisvaltaisempi 
ymmärrys lisää väriskaalaan sosiaalisen näkökul-
man vasemmistolaista punaista ja talouden oikeis-
tolaista sinistä. Jos ekologiset näkökulmat ovat vih-
reitä ja kestävän kehityksen muut värit unohdetaan, 
sininen on turvallisuuden ja resilienssin väri. Britit 
puhuvatkin ”turkoosista agendasta”, jossa nämä 
yhdistyvät (MacMillan 2016).

Ylösen (2016) mukaan resilienssin alkuperä 
luonnontieteissä johtaa siihen, että, sitä ”pidetään 
usein myös poliittisesti neutraalina terminä. Sopeu-
tumisen painotus vie herkästi huomion rakenteiden 
ja olemassa olevan sosiaalisen järjestyksen kyseen-
alaistamiselta. Resilienssin tarkasteluissa ei myös-
kään ole eroteltu ei-toivottua tapahtumaa ennalta 
odottamattomasta, mikä sokeuttaa tarkastelua.” 
Eksakteja vastauksia resilienssin poliittisuudesta 
on siten käsitteen käyttöhistorian tässä vaiheessa 
vaikea esittää.

Johtopäätöksiä

Resilienssin käsite on tullut jäädäkseen – ainakin 
kunnes joku muu termi sen korvaa. Se näyttää pu-
huttelevan sekä asiantuntijoita että päättäjiä, ehkä 
tuoreudellaan, ehkä oletetulla objektiivisuudellaan 
ja värittömyydellään. Koska käsite esiintyy niin 
tiuhaan poliittisissa päätösasiakirjoissa, resiliens-
sin muutoksia tullaan todennäköisesti myös seu-
raamaan ja mittaamaan.

Ilman Arupin pitkälle työstettyä tulkintaa urbaani 
resilienssi olisi edelleen sisällöllisesti sangen tyhjä 
ja monille tulkinnoille avoin termi. Toisaalta Arup 
menee käsitteen määrittelyssä varsin pitkälle raken-
taessaan resilienssin toteuttamisesta kaiken katta-
van ohjelman. Näin resilienssi voi auttaa operatio-
nalisoimaan kestävän kehityksen toteutusagendaa. 
Toisaalta resilienssin käsitteeseen liittyy olennai-
sesti ajatus kyvystä reagoida ulkoisiin tekijöihin, 
eikä Arupin äärirajoille viety malli välttämättä 
sellaisenaan huomioi reslienssin toteuttamistapo-
jen tapauskohtaisuutta ja vaihtelevia soveltamis-
mahdollisuuksia.

Resilienssin passiivisuus, ”pragmaattisuus” ja 
näennäinen epäpoliittisuus ovat sekä sen voima 
normatiivisena terminä että heikkous kehitystä 
ohjaavana suunnanmäärittäjänä. Sen värittömyys 
tarkoittaa, ettei se korosta sosiaalisia, ihmistä ja yh-
teiskuntaa koskevia uhkia vaan ne jäävät edelleen 
taloudellisten riskien varjoon. Resilienssi suuntaa 
huomion seurauksiin eikä syihin. Siksi resilienssi ei 
ole uusi kestävä kehitys vaan pelkästään yksi mo-
nista työkaluista. Riskien torjunta ei riitä, on myös 
rakennettava kestävämpi vaihtoehto.
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KAARIN TAIPALE
TkT, kaupunkitutkija

Viherverkko muutosjoustavan kaupunkisuunnittelun hintana?

Helsingin meneillään oleva yleiskaavaprosessi on 
merkinnyt monessa suhteessa käännettä suomalai-
sessa kaupunkisuunnittelussa. Rajuin käänne näkyy 
viheralueita ja kaavallista viherverkkoa koskevassa 
ajattelutavassa. Muutokseen vaikuttavat globaali 
kaupungistumiskehitys, ilmastomuutos, paineet si-
toutua vähähiiliseen kehitykseen ja kaupunkisuun-
nitteluideologia, jonka perusteesejä ovat tiivistä-
minen sekä autoliikenteen korvaaminen kevyellä 
liikenteellä ja joukkoliikenteellä. Muutosjousta-
vuuteen pyrkivät tavoitteet ovat sinänsä hyviä, 
mutta samalla ne uhkaavat toteutua viherrakenteen 
kustannuksella. Vaikka viheralueita pidetään edel-
leen tärkeinä ja niiden hyödyt tunnustetaan entistä 
laajemmin tieteellisesti, kaupunkiluonto nähdään 
myös ongelmallisena, urbaanin kaupungin esteenä. 

Viherverkon uudelleen määrittely 

Viheralueet tulivat kiinteäksi osaksi suomalaista 
kaupunkisuunnittelua 1900-luvun alussa, jolloin 
aiemmin postimerkkimäisesti kaupunkirakentee-
seen sijoittuneita puistoja alettiin ottaa suunnitel-
mallisemmin huomioon. Pian sen jälkeen ensim-
mäiset kaavalliset vihervyöhykkeet ilmestyivät 
suunnitelmiin kansainvälisten esikuvien mukai-
sina. Vihervyöhykkeillä nähtiin terveydellisten 
ja kaupunkikuvallisten funktioiden lisäksi tärkeä 
kaupunkirakennetta jäsentävä tehtävä. Sen ansiosta 
ne suunnattiin Helsingissä kiilamaisesti kaupungin 
tärkeimpien kasvusuuntien mukaisesti (Häyrynen 

1994). Tässä suhteessa Helsinki oli viherverkko-
suunnittelun edelläkävijä Suomessa.

Kaupungin laajentuessa siirryttiin Tukholman ja 
Suur-Lontoon integroitujen viherverkkojen mallin 
mukaiseen väljentyvään kaupunkirakenteeseen, 
jossa kaupunkia ympäröivää maaseutua ja luontoa 
säilytettiin valikoivasti uusien rakennettujen alu-
eiden kehyksinä. Aktiivisesti käytetyistä ja usein 
ammattimaisesti suunnitelluista vihervyöhykkeistä 
tuli paitsi asukkaille tärkeitä paikallisten identiteet-
tien osatekijöitä myös hyvinvointiyhteiskunnan 
tunnusmaisemia (Hautamäki 2015).

Rachel Carsonin Äänettömän kevään 
(1962/1970) 1960-luvulla herättämä ekologinen 
ympäristökritiikki kohdistui myös ympäristöstä 
piittaamattomaan kaupunki- ja liikennerakentami-
seen. Yleiskaavoituksessa ympäristötietoisuus ja 
pyrkimys monimuotoisuuteen näkyivät tietopoh-
jan laajentumisena luonto- ja maisemaselvitysten 
muodossa samalla kun viheralueiden kulttuuriym-
päristöarvoja alettiin asteittain tunnistaa. Kehittyvä 
lainsäädäntö ja lisääntyvä tieto johtivat kaavallisten 
suojeluinstrumenttien tarkentumiseen, mikä näkyi 
rakentamista sitovina ja rajoittavina määräyksinä. 
Viheralueiden suoja ei ollut aukotonta ja niihin 
kohdistuvista rakennus- tai liikennehankkeista käy-
tiin monet kiistat, mutta jonkinlainen psykologinen 
kynnys esti keskeisten vihervyöhykkeiden ja histo-
riallisten puistojen muuttamisen rakennusalueiksi.

Vielä vuoden 2002 yleiskaavassa (Helsingin kau-
punki 2001–2002) Helsingin keskeisten vihervyö-
hykkeiden rajaukset otettiin huomioon olennaisina 
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suunnittelun lähtökohtina. Uudessa yleiskaavassa 
(Vihreä ja... 2013; Yleiskaavaehdotuksen... 2015; 
Helsingin yleiskaava 2016) ne on jätetty taustalle ja 
rajaukset määritelty karkeina 100 x 100 metrin ras-
teriruutuina, jotka mahdollistavat joko viheraluei-
den säilymisen tai rakentamisen laajoilla alueilla – 
myös vihervyöhykkeistä tärkeimmässä eli Keskus-
puistossa. Viheralueiden rakentamista vastustaneen 
laajan kansalaismielipiteen yli on kävelty proses-
sissa mennen tullen (vrt. Bäckgren 2016). Yhtenä 
syynä äkkikäänteelle suhtautumisessa viheraluei-
siin ja kaupunkiluontoon on paradoksaalisesti va-
rautuminen ilmastonmuutokseen. Siinä missä laaja 
viherverkko ja väljä aluerakentaminen perustuivat 
autoliikenteeseen ja hajautettuun infrastruktuuriin, 
vähähiilisyyden vaatimus ajaa joukkoliikenteen 
suosimiseen ja kaupunkirakenteen tiivistämiseen.  
Tällä perusteella viheralueet on nykyisessä yleis-
kaavaprosessissa esitetty pikemmin rakentamisen 
esteinä kuin lähtökohtaisena kaupunkiympäristön 
osatekijänä.

Kun tarkastelee lähemmin yleiskaavaprosessia, 
sen ympärillä käytyä keskustelua ja sen taustateks-
tejä, kuten kaupunkisuunnitteluviraston jo vuonna 
2008 julkaisemaa Esikaupunkien renessanssi -ra-
porttia, käy ilmi että painetta viherverkon supista-
miseen tulee usealta suunnalta (ks. myös Esikau-
punkien... 2006). Osa yleiskaavoituksen tausta-ar-
gumenteista edustaa niin sanottua uutta urbanismia 
(Talen 2005), jonka ideologiaan kuuluu keskeisenä 
periaatteena yhtenäisen rakennetun kaupungin ja 
maaseudun erottaminen toisistaan. Yhtenäisen ja 
tiiviin kaupunkirakenteen oletetaan sellaisenaan 
generoivan kohtaamisiin perustuvaa kaupunkikult-
tuuria ja luovan kasvupohjaa urbaania elämäntapaa 
tukeville palveluille. Lopulta rajoituksetonta raken-
tamista on haluttu ajaa uusliberalistisella markki-
nauskolla ja sen vaatimalla sääntelyn purkamisella. 
Viheralueiden säilyttäminen ja niiden rajauksista 
kiinni pitäminen tulkitaan tässä katsannossa sääte-
lyksi, joka estää metropolialueen ja sen myötä koko 
kansantalouden vapaata markkinaehtoista kehitty-
mistä.

Uuden urbanismin vaikea suhde viherverkkoon

Vähähiilisyyteen perustuva liikennemuotojen 
uudistamistarve on kiistämättömin tiivistämistä 
tukeva argumentti.  Se ei kuitenkaan riitä perus-
telemaan, miksi tiivis kaupunkirakenne asettuisi 
aina ja kaikkialla viherverkon edelle. Kaupunki 
on ympäristönäkökulmasta erittäin monimutkai-
nen kokonaisuus, jonka kestävyyttä on mitattava 
muutenkin kuin hiilitaseella (Spirn 1984). Pitkälti 
viherverkon varassa sinnittelevä kaupunkiekologia 

on kestävyystekijä, jonka sivuuttamisella voi olla 
arvaamattomia seurauksia ja jonka korvaaminen 
jälkikäteen on hyvin kallista, ellei mahdotonta. 
Tämä on jouduttu toteamaan monissa maailman 
metropoleissa. Viheralueiden merkitys esimerkik-
si hulevesien kannalta on hyvin tiedossa ja tulee 
lisääntyvän sadannan myötä kasvamaan. Varaa tek-
nologiahybrikseen ei ole tänään yhtään enempää 
kuin silloinkaan kun nykyiseen ympäristökriisiin 
johtaneet virheet tehtiin.

Viheralueiden kestävyyden kannalta tulisi myös 
ottaa huomioon niiden hyvinvointivaikutukset ja 
yhteisölliset merkitykset. Nämä avaavat laajemman 
pohdinnan kaupunkikulttuurista. Viimeaikaisessa 
helsinkiläisessä kaupunkisuunnitteludebatissa tii-
vistämisen kannattajat ovat kiinnostavasti halun-
neet irtisanoutua luonnosta yhtenä kaupunkiympä-
ristön ja kaupunkimaisen elämäntavan määreenä. 
Viheralueet eivät tässä puhunnassa edusta ”oike-
aa” urbaania elämää vaan sidonnaisuutta agraariin 
menneisyyteen. Puhetapa luo voimakkaita rajalin-
joja, paitsi kuvitellun urbaanin ja agraarin helsin-
kiläisyyden välille myös eri ikäryhmien tasolla. 
Kun urbaani elämäntapa määritellään palveluiden 
keskellä asumiseksi, katu- ja tapahtumakulttuurik-
si ja kohtaamisten mahdollistamaksi ”pöhinäksi”, 
edustaa määritelmä korostetusti paitsi markkina-
ehtoisesti hahmottuvan kulttuurin myös nuorten 
aikuisten kuluttajien intressejä. Kuten voi odottaa, 
vastaava nuorekas puhetapa hallitsee tiivistämis-
tä ja lisärakentamista ajavassa Facebookin ”Lisää 
kaupunkia Helsinkiin” -ryhmässä.

Urbanismipuhe ei edusta tiivistämisargumen-
tointia älyllisimmästä päästä vaan on epämääräinen 
keitos kaupunkiromantiikkaa, kulutusorientaatiota 
ja stereotyyppistä ikäpolviajattelua. Jos kaupunki-
kulttuurilla ylipäätään on yhtä määrittelevää piir-
rettä, monet kuuluisat tutkijat Georg Simmelistä, 
Fernand Braudelista ja Jane Jacobsista Edward So-
jaan, Sharon Zukiniin ja Doreen Masseyhin ovat 
tunnistaneet sellaiseksi moniäänisyyden ja erilais-
ten elämäntapojen osin ennakoimattoman yhteen-
kietoutumisen. Sosiaalisessa mediassa toisteltu 
ajatus Helsingin kantakaupungista jonkinlaisena 
metropolikulttuurin reservaattina on utopistinen ja 
kulttuurisesti kestämätön. Salliva ja mahdollistava 
kaupunkikulttuuri tarvitsee kasvupohjakseen mo-
niäänisyyttä, joka kattaa kaikki sosiaaliset perspek-
tiivit kaupunkiin. Siihen kuuluvat myös erilaiset 
suhtautumistavat kaupunkiluontoon ja viheraluei-
den käyttöön.

Rakennetun kaupungin ja maaseudun välisen suh-
teen uudelleenarviointi on edellistä kiinnostavampi 
tiivistämisargumentti. Helsingin kaupunkiraken-
teen hajanaisuus on kiistaton tosiasia ja alueiden 
yhtenäisellä käsittelyllä sekä rajojen täsmentämi-
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sellä voidaan vaikuttaa siihen. Kaupunkirakenne ei 
kuitenkaan tuota sellaisenaan yhteisöllisyyttä saati 
kaupunkikulttuuria, olivat sen tiheys- ja saavutet-
tavuusparametrit tai korttelimallit mitä hyvänsä. 
Kuten asukasyhteisöjen, myös fyysisen ympäristön 
monimuotoisuus tukee erilaisia käyttöjä, merkityk-
senantoja ja kohtaamisia. Moneen kertaan on saatu 
käytännössä todeta, ettei jonkin tietyn formaalisen 
kaavan mukaan tapahtuva kaupunkisuunnittelu 
tuota automaattisesti sosiaalisuutta, innovaatioista 
puhumattakaan. Viheralueiden rakentaminen tai 
historiallisen kerroksellisuuden hävittäminen sitä 
vastoin heikentävät monimuotoisuutta ja sen myötä 
alueen omaleimaista identiteettiä.

Vahva identiteetti vaikuttaa kaupungin vetovoi-
maisuuteen. Kaupunkien välisessä vertailussa hou-
kuttelevimpia eivät ole ne paikat, joissa on kopioitu 
epäitsenäisesti globaalin kaupunkikulttuurin pinta-
virtauksia, kuten raskasta umpikorttelirakennetta, 
tornitaloja tai paikkaan kiinnittymätöntä historis-
mia. Näitä on jo tarjolla kaikkialla, eikä Helsinki 
pysty niillä kilpailemaan kansainvälisten keskusten 
kanssa. Luonnonläheisyys on moneen kertaan to-
dettu yhdeksi Helsingin keskeisistä vetovoimateki-
jöistä, samoin kuin monipuoliset ja helposti lähes-
tyttävät julkiset tilat sekä väljä inhimillinen mitta-
kaava. Näiden uhraaminen oikeita suurkaupunkeja 
jäljittelevälle rakentamiselle ei ole vain järjetöntä 
resurssien tuhlausta vaan myös osoitus aidon peri-
feerisestä alemmuudentunnosta, joka kieltää omat 
lähtökohtansa.

Uuden yleiskaavan uusi viherverkko

Uusi urbanismi ja pyrkimys ”kaupunkivihreän” uu-
delleenmäärittelyyn näkyvät konkreettisesti Helsin-
gin uuden yleiskaavan ratkaisuissa. Kaavassa voi-
daan erottaa kolme keskeistä argumentaatiolinjaa, 
joissa poiketaan aiemmasta kaupunkisuunnittelus-
ta. Ensinnäkin yhtenäisen viherverkon säilyminen 
kaupunkirakenteen osana ei ole edes näennäinen 
prioriteetti vaan yhtenäinen rakennettu kaupunki 
ajaa järjestään sen ohi. Tätä perustellaan toisella 
argumenttilinjalla, eli viheralueiden laadulla, joka 
korvaisi alueiden pinta-alan supistumisen tiivisty-
vässä kaupunkirakenteessa. Kolmanneksi viheralu-
eiden ja niihin sisältyvien luonnon-, kulttuuri- ja 
yhteisöllisten arvojen esitetään yleiskaavoituksessa 
säilyvän riittävässä määrin ilman tarkkoja kaavalli-
sia rajauksia.

Helsingin viherverkon historiallisen perustan 
muodostavat säteittäiset, vihersormiksi kutsutut 
vyöhykkeet, joista tunnetuin ja vanhin on vuonna 
1911 syntynyt Keskuspuisto. Vihersormet ja nii-
hin tukeutuva yhtenäinen viherverkko ovat olleet 

vuosikymmeniä kaupunkisuunnittelun vakiintunei-
ta lähtökohtia. Uudessa yleiskaavassa vihersormet 
ovat kuitenkin kutistuneet ohuiksi viherlangoiksi, 
joiden reunoja on kaavan mukaan ”tarkistettu ja 
muutettu rakennetummiksi”. Erityisen uhanalaisina 
näyttäytyvät kaupunkibulevardien nakertama Kes-
kuspuisto ja laajat kulttuurimaisemakokonaisuu-
det, kuten Tuomarinkylän–Haltialan, Longinojan 
laakson sekä Viikin pellot, joihin kaikkiin on eh-
dotettu uutta rakentamista. Vihersormiin perustuva 
viherverkko ja liian laajat, toiminnallisesti heikot 
viheralueet koetaan esteeksi yhtenäiselle kaupun-
kirakenteelle (Uggla 2012). Vaikka kaupunkiluonto 
sinänsä nähdään tavoittelemisen arvoisena, sitä on 
samalla liikaa tai se on väärässä paikassa tai vää-
ränlaista.

Viheralueiden riittävyys ja saavutettavuus ovat 
viherverkkosuunnittelun peruslähtökohtia. Uu-
dessa yleiskaavassa supistuneen viherrakenteen 
kompensoimiseksi tarjotaan laatua. Kaupunkira-
kennetta pirstaloivien vihervyöhykkeiden selkeyt-
tämiseksi esitetään täydennysrakentamista ja epä-
määräiseksi koetun kaupunkiluonnon muuttamista 
korkeatasoisiksi puistokeitaiksi. Laatu liittyy tässä 
argumentaatiossa rakennettuihin puistoihin, joiden 
arvioidaan vastaavan paremmin urbaanin elämän-
tavan tarpeita ja kasvavaa käyttöä. Samalla kuiten-
kin unohtuu, että myös määrä on laatua ja että kulu-
tuskestävyyteen liittyy olennaisesti juuri viheralu-
eiden koko. Toimintojen monimuotoisuus on usein 
riippuvainen viheralueen laajuudesta. Laajoihin ja 
eheisiin vihervyöhykkeisiin liittyy erityisiä ekolo-
gisia arvoja, ja ne tarjoavat ihmisille kokemuksia 
luonnonrauhasta ja hiljaisuudesta. Missä kulkee se 
raja, jonka jälkeen vihervyöhyke menettää nämä 
arvot? 

Helsingin monipuolisen maisemakulttuurin vaa-
liminen on ollut yleiskaavoituksen vahvoja teemoja 
1970-luvulta lähtien. Uusi yleiskaava paljastaa suo-
jelun aseman muuttuneen. Suhde olevan ympäris-
tön arvoihin koetaan ongelmalliseksi – niiden mer-
kitys toisaalta tunnustetaan, mutta samalla ei haluta 
arvojen rajoittavan rakentamista ja urbaanin kau-
pungin kehittämistä. Suojelulla arvioidaan olevan 
jopa taloudellisia haittavaikutuksia. Siihen liittyvät 
rajaukset koetaan yleiskaavassa liian yksityiskoh-
taisiksi ja sitoviksi, minkä vuoksi niitä ei ole mää-
ritelty vuoden 2002 yleiskaavan tapaan pääkartalle. 
Ratkaisu siirtää suojelukysymyksissä päätösvaltaa 
asemakaavatasolle, jossa laajojen kokonaisuuksien 
vaaliminen on hankalaa ilman yleiskaavan tukea. 

Suojelun aseman heikentyminen on herättänyt 
laajaa kansalaiskeskustelua. Tämä näkyy erityisesti 
Keskuspuiston ja Tuomarinkylän alueen aktiivises-
sa puolustamisessa. Yleiskaavaehdotuksen muis-
tutuksista jopa 40 prosenttia koski Tuomarinkylän 
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kartanon pelloille osoitettua uutta asuinaluetta. Sa-
maan aikaan yleiskaavaprosessissa on näkynyt tren-
di, jonka mukaisesti kaupunkisuunnittelukoneisto 
pyrkii johdonmukaisesti mitätöimään kansalaisliik-
keitä NIMBY-henkisenä (”Not In My Backyard”) 
muutosvastarintana riippumatta niiden laajuudesta 
tai argumentaatiopohjasta. Tämä on vastoin yleistä 
kehityssuuntaa, jossa uusien hallintatapojen halu-
taan tukevan monenkeskisyyttä ja osallistuvuutta. 
Kansalaisliikkeitä ei toisin sanoen nähdä arvokkaan 
lisän keskusteluun tuovina osapuolina eikä osallis-
tumista itseisarvona. Asemakaavatasolla vuorovai-
kutuksen ongelmat konkretisoituvat, mutta keskit-
tyvät samalla yksittäisiin kiista-alueisiin, joiden 
puolustajat jäävät helposti altavastaajiksi kaupun-
kisuunnitteluvirastolle. Viimeiseksi tasaveroiseksi 
vaikuttamiskanavaksi jäävät oikeuskäsittelyt.

Viherverkon tulevaisuus 

Helsingin yleiskaavan viherverkolle tuottamien 
vaurioiden laajuus jää nähtäväksi. Olennaisilta 
osiltaan säästetyn kaupunkiluonnon ja toimivan 
viherverkon yhdistäminen tiivistämistavoitteisiin 
ei kuitenkaan ole vielä poissuljettua, vaikka kau-
punkisuunnittelun vallitseva suuntaus ei ainakaan 
nykyisessä poliittisessa ilmastossa vaikuta tähän 
kovin halukkaalta. Yleiskaavan linjauksia koetel-
laan niin tulevissa kuntavaaleissa kuin asemakaa-
voituksessa ja hallinto-oikeuksissakin. Kenties re-
pivästä kiistelystä halutaan siirtyä takaisin arvoja ja 
maankäyttöintressejä yhteen sovittavaan kaupunki-
suunnitteluun, kunhan todellisuus ylimitoitettujen 
kasvuennusteiden takana selviää, ympäristökriisi 
saavuttaa uudet mittasuhteet, utopistiset lupaukset 
joudutaan lunastamaan käytännön suunnittelussa 
ja nykyinen urbanistipolvi keski-ikäistyy. Viher-
alueiden ja kulttuuriympäristöjen merkitys osana 
urbaania moniäänisyyttä saattaa silloin tulla tutuksi 
osana kaupungin ja maaseudun suhteen laajempaa 
uudelleenmäärittelyä.

Tiivistyvän kaupungin viherrakenne edellyttää 
kokonaisvaltaista kehittämistä ja tulevaisuuteen 
varautumista. Monimuotoisuus ja ekologinen toi-
mivuus on kyettävä yhdistämään lisääntyvään 
käyttöpaineeseen ja kestävyyteen. Avainasemassa 
on viherverkon kytkeytyneisyys ja kiinteä yhteys 
ympäröivään kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen 
ja palveluverkkoon. Etenkin puistojen selkeät ra-
jaukset ovat tärkeitä, koska epämääräiset reuna-
alueet ja välivyöhykkeet ovat kutsu rakentamiselle. 
Myös puistotypologia edellyttää selkeyttämistä ja 
sisällöllistä määrittelyä sekä tarkempaa ohjelmoin-
tia. Joustavan viherrakenteen keskeisenä edelly-
tyksenä on lisäksi riittävä mitoitus, jonka avulla on 

mahdollista turvata monimuotoisuus ja varautua 
tulevaisuuden ennakoimattomiin tarpeisiin. Lisäksi 
asukkaiden osallistaminen sekä ihmisen ja luonnon 
vuorovaikutuksen tukeminen edistää sosiaalisesti 
kestävän viherverkon toteutumista. Viherverkon 
monimuotoiset arvot on siksi tehtävä näkyviksi 
päätöksenteossa ja suojelu- ja käyttöarvojen do-
kumentointi on entistä tärkeämpää. Viheralueiden 
vaikuttavuus ja moninaiset hyödyt terveyden, eko-
logian, asuntojen arvon ja matkailun osalta tulisi 
tuoda vahvemmin esille muuntojoustavan kaupun-
gin laatutekijöinä. 

Tämän teemanumeron pääkirjoitus avaa keskus-
telua kaupunkien sietokyvystä ja joustavuudesta 
viitaten muun muassa älykkään kaupungin käsittee-
seen. Älykkäässä kaupungissa omien vahvuuksien 
tunnistaminen ja ekologinen kestävyys ovat tärkei-
tä tekijöitä. Vijay Jagannathan (2016) kolme älyk-
kään kaupungin ulottuvuutta (viihtyvyys, vihreys 
ja hiilen sitomiskyky) sopivat erinomaisesti myös 
Helsinkiin. Viihtyvyys ei ole pelkästään tiiviyden 
funktio eikä hiilen sitomiskyky tärkeydestään huo-
limatta ainoa kaupunkikehittämisen kriteeri. Hel-
singin luonnonläheisyys ja vihreä monimuotoisuus 
olisi saatava säilymään jatkossakin, vaikka nykyi-
nen yleiskaavaprosessi asettaakin ne vaakalaudalle. 
Myös yleiskaavoituksessa laiminlyöty kansalais-
mielipiteen tasapuolinen huomioon ottaminen on 
osa resilienssiä. Helsingin yleiskaavan kohdalla on 
nyt kyse siitä, valitaanko muutosstrategiaksi asuk-
kaita kuunteleva ja viherverkkoa tukeva resilienssi 
vai luovutaanko siitä.
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Uutisia ja tiedonantoja – Nyheter och meddelanden

Äärimmäisyyksien maantiedettä Joensuussa

Lokakuun 27.–28. päivinä pidetyille Maantieteen 
päiville Itä-Suomen yliopiston Joensuun kam-
pukselle kokoontui noin 170 osallistujaa. Päivien 
järjestämisestä vastasi Itä-Suomen yliopiston his-
toria- ja maantieteiden laitos yhteistyössä Suomen 
Maantieteellisen Seuran (SMS:n) kanssa. Tapah-
tuman teeman ”Extreme Geographies” mukaisesti 
keynote-luennoilla ja työryhmäesityksissä pureu-
duttiin ajankohtaisiin äärimmäisiin maantieteelli-
siin ilmiöihin.

Maantieteen päiviä edelsi 26. lokakuuta pidetty, 
jatko-opiskelijoille ja nuorille tutkijoille suunnattu 
työpaja. Globaalien haasteiden paikallisiin vaiku-
tuksiin pureutuneessa työpajassa kuultiin 17 esi-
tystä, joita kommentoivat tapahtumaa johtaneen 
professori Jarmo Kortelaisen lisäksi Maantieteen 
päivien kutsuvieraspuhujat.

Mittalaitteista filosofiaan

Maantieteen päivät avasivat Itä-Suomen yliopiston 
akateeminen rehtori Jaakko Puhakka ja SMS:n 
puheenjohtaja Kari Synberg. Keynote-session 
puheenjohtajana toimi professori Ari Lehtinen 
Itä-Suomen yliopistosta. Queen Mary University 
of Londonin professori James Brasington luen-
noi aiheesta ”Extreme Geomorphology: pathways 
to understanding and unpredictable world”. Hän 
korosti luonnonmuutosten, kuten tulvien ja maan-
vyöryjen ja niiden pidempikantoisten vaikutusten 
tarkemman ymmärtämisen tärkeyttä. Kiihtyvää 
vauhtia kehittyvät mittausmenetelmät mahdollis-
tavat nykyisin äärimmäisen tarkkojen aineistojen 
keräämisen hankalakulkuisistakin maastoista. Sa-
malla äärimmäiset luonnonprosessit pystytään 
ymmärtämään entistä tarkemmin. Myös mahdolli-
suudet ymmärtää tulevaisuuden äärimmäisiä luon-
nonprosesseja ovat parantuneet. Maantieteilijöiden 
tulee kuitenkin muistaa kouluttaa myös uusia suku-
polvia teknologian hyödyntämiseen maantieteelli-
sessä tutkimuksessa.

Professori Henk van Houtum (Radboud Uni-
versity Nijmegen & Itä-Suomen yliopisto) pu-
reutui ajankohtaiseen rajatematiikkaan otsikolla 
”Pushing the borders, fearing and desiring extreme 
geographies”. Hänen tapansa käsitellä rajoja pi-
kemminkin filosofisina asetelmina kuin fyysisinä 
todellisuuksina herätti kuulijoissa paljon ajatuksia. 

Ajoittain hyvinkin abstraktilla tasolla liikkuneessa, 
mutta hienosti arkielämän asioihin kytkeytyneessä 
esityksessään van Houtum keskittyi käsittelemään 
etenkin rajaamiseen ja ulossulkemiseen liittyviä 
moraalisia puolia ja erilaisia ajatteluntapoja. Van 
Houtumin ajatukset kytkeytyivät kiinnostavalla 
tavalla esimerkiksi Euroopan pakolaiskriisiin ja 
Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, vaikka hän ei 
ottanut suoraan niihin kantaa.

Professori Sirpa Tani Helsingin yliopistosta poh-
ti esityksessään ”Maantieteen voima ja ajan henki: 
Maantieteen opetuksen haasteet ja mahdollisuudet” 
maantieteen roolia, asemaa, haasteita ja mahdolli-
suuksia kouluopetuksessa. Hän huomautti, että no-
peasti muuttuva maailma ja monitahoiset, globaalit 
ongelmat edellyttävät uudenlaista, kokonaisvaltai-
sempaa maantieteellistä ymmärrystä. Myös nopeat 
muutokset digitaalisessa kulttuurissa, sosiaalisessa 
mediassa ja oppilaiden vapaa-ajan vietossa tuovat 
omat haasteensa ja mahdollisuutensa maantieteen 
opetukselle. Lisäksi oppiaineiden lisääntyvä integ-
raatio, digitalisaation haasteet ja uusien oppimis-
ympäristöjen hyödyntäminen muuttavat maantie-
teen opetuksen asemaa ja roolia Suomen kouluissa.

Keynote-esitelmien jälkeen tapahtuman 
osallistujat jakautuivat 20 työryhmään, joissa kä-
siteltiin sadan esityksen voimin uusinta maantie-
teellistä tutkimusta. Päivänpolttava rajatematiikka 
sekä maahanmuutto- ja pakolaisuuskysymykset 
olivat vahvasti esillä yhteiskuntamaantieteen tutki-
musteemoina. Luonnonmaantieteen alan esitykset 
painottuivat ympäristönmuutoksen tutkimukseen 
erilaisine sovelluksineen. Aihepiirit vaihtelivat aina 
fluviaaleista prosesseista porojen laidunnuksen ai-
heuttamiin muutoksiin.

Ragnar Hult -mitali Markku Tykkyläiselle

Maantieteen päiviä juhlistettiin illallisella Joen-
suun Laulutalolla. Ruokailun ja vilkkaan keskus-
telun lomassa nautittiin Karli Stormin ja Pekka 
Suutarin sykähdyttävästä musisoinnista. Illalli-
sen yhteydessä myönnettiin SMS:n kunniamitali, 
Ragnar Hult -mitali, professori Markku Tykky-
läiselle hänen ansioistaan niin tutkimuksen kuin 
opetuksenkin alalla. Itä-Suomen yliopistossa 
maaseutututkimuksen professorina toimiva 
Tykkyläinen on myös useiden kansainvälisten 
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tutkijayhteisöjen aktiivinen jäsen. Lisäksi hän on 
toiminut SMS:n puheenjohtajana ja kansainvälisen 
maantieteen unionin (IGU:n) kansalliskomitean 
puheenjohtajana.

Juhlaillallisten toinen tunnustus annettiin filoso-
fian maisteri Anna Kajosaarelle, jonka pro gradu 
-työ ”New-build gentrification in Helsinki” palkit-
tiin lukuvuoden 2015–2016 maantieteen ja aluetie-
teen parhaana pro gradu -tutkielmana. Juhallisuuk-
sien jälkeen iltaa jatkettiin ravintola Kerubissa, jos-
sa historia- ja maantieteiden laitoksen ”Pielisjoki 
River Delta Blues & Rock Band” veti osallistujat 
tanssilattialle.

Maantieteen päivät päättyivät 28. lokakuuta jär-
jestettyyn paneelikeskusteluun, jossa nuoret tutki-
jat Joni Vainikka Oulun yliopistosta, Eeva Rinne 
Tampereen yliopistosta, Tua Nýlen Turun yliopis-
tosta, Venla Bernelius Helsingin yliopistosta sekä 
Olga Hannonen Itä-Suomen yliopistosta pohtivat 
Eliisa Lotsarin johdolla maantieteen asemaa ja tu-
levia näkymiä otsikolla ”Maantieteen tila ja tule-
vaisuus”. Keskustelun pääteemat risteilivät maan-
tieteen imagosta ja yhteiskunnallisesta vaikuttami-
sesta maantieteen angloamerikkalaisuuteen, yhteis-
työverkostoihin ja työelämän valmiuksiin. Keskus-
telussa pohdittiin myös maantieteen kouluopetusta 
ja opiskelijavalintaa. Keskusteluun osallistuneiden 
tutkijoiden mielestä maantieteellä on suuri merki-
tys yhteiskunnassa, mutta erityisenä haasteena on 
saada tieteen tulokset välittymään yhteiskunnalli-
sille vaikuttajille. Keskustelun anti kootaan myö-
hemmin Terran sivuille puheenvuoroksi.

PAULA INKEROINEN, ELIISA LOTSARI &,
MINNA TANSKANEN,  

Tuore Ragnar Hult -mitalisti, professori Markku Tyk-
kyläinen.

Kaupunkihistorian suurkonferenssi Helsingissä

Helsingissä pidettiin 24.–27. elokuuta suuri kan-
sainvälinen kaupunkihistorian konferenssi. Konfe-
renssin järjesti vuonna 1989 perustettu European 
Association for Urban History (EAUH) yhteistyös-
sä Helsingin kaupungin, Tampereen yliopiston ja 
Helsingin yliopiston kanssa. Helsingin yliopiston 
päärakennuksessa järjestetty tapahtuma oli järjes-
tyksessään EAUH:n 13. konferenssi. Tällä ker-
taa pääteemana oli kaupunkien uudelleentulkinta 
(”Reinterpreting Cities”).

Tapahtumaan osallistui lähes 600 kaupunkihis-
torian asiantuntijaa, pääosin Euroopasta. Sessioita 
oli kunnioitettavat 70. Alkuseremoniassa kuultiin 
järjestäjien tervetulopuheita ja mieskuoron tulkit-
semaa musiikkia, esimerkiksi Jean Sibeliuksen 
Finlandia-hymni. Konferenssin oheistapahtumana 
oli Helsingin historiallisia karttoja päärakennuksel-

la esitellyt näyttely ”Helsinki kartalla – Helsinki 
on the Map”. Lisäksi Helsingin kaupungin tieto-
keskus julkaisi konferenssia varten myös Kvartti-
lehden kaupunkihistorian teemanumeron ”Helsin-
ki in Transnational Historical Perspectives”, jossa 
tarkasteltiin Helsingin kansainvälisiä vaikutteita 
esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa ja arkkitehtuu-
rissa sekä kaupungin kehittymistä rinnakkain Eu-
roopan kaupunkien kanssa.

Tarjontaa myös maantieteilijöille

Historiallisten näkökulmien painottumisesta huo-
limatta konferenssi tarjosi kiinnostavaa kuunnel-
tavaa myös kulttuuri-, kaupunki ja suunnittelu-
maantieteeseen kallistuneelle maantieteilijälle. Sen 
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lisäksi että sain esitellä Helsingin Kallion kaupun-
ginosan puutaloalueen purkamisesta käsittelevää 
väitöstutkimustani kansainväliselle yleisölle kiven-
heiton päässä tapahtumapaikalta, sain myös kuulla 
lukuisia esitelmiä kaupunkien kehityskuluista ja 
kaupunkisuunnittelusta eri maissa. Useat esitelmät 
ja sessiot edustivat maantieteellekin ominaista mo-
nitieteistä näkökulmaa.

Konferenssiin kuului myös sosiaalista ohjelmaa, 
kuten vastaanotto Helsingin kaupungintalolla, il-
lallinen Vanhalla ylioppilastalolla sekä yhdeksän 
Helsingin kehittymistä valaissutta temaattista käve-
lyä. Kävelykierroksilla esiteltiin esimerkiksi Puu-
Käpylän ja Olympiakylän historiaa sekä rakenteilla 
olevaa Kalasataman aluetta. Asiantuntevat oppaat 
olivat useimmiten aiheeseen paneutuneita tutkijoi-
ta. Konferenssin jälkeen oli vielä mahdollisuus läh-
teä ekskursioille Helsingin saaristoon tai Porvoon 
vanhaan kaupunkiin.

Seuraavaksi tie vie Roomaan 

Itselleni mielenkiintoista oli kokea oman alan kan-
sainvälinen suurkonferenssi omassa kotikaupun-
gissa. Samalla tuli tilaisuus esitellä ulkomaalaisille 
tutkijakollegoille Helsingin eri puolia, kuten Län-
sisataman alueen rakentamista ja Katajannokan 
Jugend-arkkitehtuuria, hotelli Tornin kattoterassia 
unohtamatta. 

Konferenssin päätösseremoniassa kiiteltiin jär-
jestäjätahoja ja luotiin synteesiä tapahtuman tee-
masta. Loppuhetkiä ylevöitettiin myös jakamalla 
parhaan jatko-opiskelijan esitelmäpaperin palkin-
to. Sen sai Sarah Mass Michiganin yliopistosta 
esitelmällään Traffic-ing in history: The evolution 
and legacy of Glasgow Motorway.

Seuraava EAUH:n konferenssi pidetään Roo-
massa vuonna 2018.

MIKA MÄKELÄ

Kaupunkihistorian konfe-
renssin osanottajia Puu-Kä-
pylässä professori Kirsi 
Saarikankaan ja tutkija Pet-
teri Kummalan johtamalla 
kävelyretkellä. (Kuva: Mi-
ka Mäkelä, 08/16)

Pro GIS -palkintoja Aaltoon ja Itä-Suomeen

Paikkatietojärjestelmien ja paikkatiedon käyttämis-
tä edistävä ProGIS ry. jakoi tunnustuksia Paikka-
tietomarkkinoiden yhteydessä järjestetyssä semi-
naarissa Helsingissä 8. marraskuuta. Seminaarissa 
palkittiin kolme opinnäytettä ja myönnettiin paik-
katietoalan kunniamaininta. Opinnäytepalkinnon 
saivat Marko Kallio Aalto-yliopistosta sekä Aa-
peli Leminen ja Tiia Tarsa Itä-Suomen yliopistos-

ta. Kunniamaininta osoitettiin avointa paikkatietoa 
hyödyntäneelle HSL:n (Helsingin seudun liikenne 
-kuntayhtymä) bussireittikartalle, jonka on suunni-
tellut Elmo Allén. Allén sai kartastaan tunnustuk-
sen myös HSL:ltä.

Palkittujen opinnäytteiden temaattinen kirjo on 
laaja. Aallon diplomityö (An exploration of wa-
ter poverty in Lao People’s Democratic Repub-
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Väitöksiä – Disputationer

Hallintotieteiden maisteri 
Anni Jäntin väitöskirja Kun-
ta, muutos ja kuntamuutos tar-
kastettiin Tampereen yliopis-
tossa 4. marraskuuta 2016. 
Vastaväittäjänä toimi profes-
sori Hannu Katajamäki Vaa-
san yliopistosta ja kustoksena 
professori Arto Haveri Tam-
pereen yliopistosta. Kunnal-
lispolitiikan alaan kuuluva 

väitöskirja on julkaistu sarjassa Acta Universitatis 
Tamperensis numerolla 2215. Väitöskirja on ilmes-
tynyt myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica 
Universitatis Tamperensis numerolla 1715.

Filosofian maisteri Jaana Avolahden väitöstut-
kimus Käsityksiä ydinvoimasta ja käytetyn ydin-
polttoaineen loppusijoituksesta Suomessa vuosina 
1998–2003 – Tapaustutkimus riskien maantieteen 
näkökulmasta tarkastettiin Helsingin yliopistossa 
25. marraskuuta 2016. Vastaväittäjänä toimi valtio-
tieteiden tohtori Teija Mikkola Suomen Kuntalii-
tosta ja kustoksena professori Markku Löytönen 
Helsingin yliopistosta. Väitöskirja on julkaistu sar-
jassa Department of Geosciences and Geography A 
numerolla 45. Tutkimus on saatavilla myös sähköi-
sesti osoitteesta <helda.helsinki.fi>.

Filosofian maisteri Juha Ka-
laojan väitöstutkimus Ku-
vista mielikuviksi. Valokuvat 
Suomi-brändin vetovoima-
tekijöinä tarkastettiin Oulun 
yliopistossa 25. marraskuuta 
2016. Vastaväittäjinä toimivat 
professori Maunu Häyrynen 
Turun yliopistosta ja yliopis-
tonlehtori Ilkka Luoto Vaa-

san yliopistosta. Kustoksena toimi professori Anssi 
Paasi Oulun yliopistosta. Väitöskirja on julkaistu 
Nordia Geographical Publications -sarjan nume-
rossa 45: 1. 

Filosofian lisensiaatti 
Mika Honkasen väitös-
tutkimus Alue, politiikka ja 
laki tarkastettiin Helsingin 
yliopistossa 2. joulukuuta 
2016. Vastaväittäjänä toi-
mi professori Arto Have-
ri Tampereen yliopistosta 
ja kustoksena professori 
Sami Moisio Helsingin 
yliopistosta. Väitöskirja on 
julkaistu sarjassa Depart-
ment of Geosciences and 

Geography A numerolla 47. Tutkimus löytyy säh-
köisessä muodossa osoitteesta <helda.helsinki.fi>.

Master of Science Parhad 
Keyimin väitöskirja Tou-
rism collaborative gover-
nance and rural community 
development: case studies 
from Finland and China 
tarkastettiin Itä-Suomen 
yliopistossa 9. joulukuu-
ta 2016. Vastaväittäjänä 
toimi professori Jarkko 
Saarinen Oulun yliopis-
tosta ja kustoksena profes-
sori Markku Tykkyläinen 

Itä-Suomen yliopistosta. Yhteiskuntamaantieteen 
alaan kuuluva väitöskirja on julkaistu sarjassa Pub-
lication of University of Eastern Finland nume-
rolla 136. Se on luettavissa sähköisesti osoitteessa 
<epublications.uef.fi>.

lic) käsittelee vedensaannin spatiotemporaalista 
vaihtelua Laosissa Water Poverty Indeksin (WPI) 
avulla. Leminen puolestaan laati pro gradu -työs-
sään (Potilaiden liikkumiskustannukset ja omaseu-
rannan kehittämisen kustannusvaikutukset tyypin 
2 diabeteksen seurannassa Pohjois-Karjalassa) 
kustannusmallin, jonka avulla on mahdollista ar-
vioida terveyspalveluiden saavutettavuutta ja 
liikkumiskustannuksia. Tarsan voitokas pro gra-
du -työ (Meanderoivan Pulmankijoen jäänalaiset 
virtausominaisuudet 2D-mallinnuksen avulla 

selvitettynä) keskittyi  Pulmankijoen jäänalaiseen ja 
jäättömän ajan virtaukseen kolmesta peräkkäisestä 
meanderikaaresta muodostuvalla jokiosuudella. 
Palkitut opinnäytetyöt ovat saatavilla Aalto-
yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston sähköisistä 
opinnäytetyötietokannoista (<aaltodoc.aalto.fi>, 
<epublications.uef.fi>).

ProGIS:n opinnäytepalkinto on vuosittain jaetta-
va tunnustus, jonka saajat valitaan ProGIS:n halli-
tukselle lähetettyjen esitysten perusteella.

HANNU LINKOLA



Terra etsii toimitussihteeriä

Terra etsii uutta toimitussihteeriä 1. helmikuuta 2017 alkaen. Tehtävä soveltuu etenkin 
maantieteen jatko-opiskelijalle, joka on kiinnostunut laaja-alaisesti maantieteellisestä tutki-
muksesta sekä tiedetoimittamisesta. Työskentely Terrassa tarjoaa hyvän mahdollisuuden 
tutustua ja osallistua tieteellisen julkaisuprosessin kaikkiin vaiheisiin. Lisäksi tehtävä antaa 
erinomaiset valmiudet tiedetoimittajan työhön. Työ tunnustetussa ja korkeatasoisessa tie-
teellisessä lehdessä avaa myös ainutlaatuisen näköalan koko suomalaiseen maantietee-
seen sekä mahdollistaa laaja-alaisen verkostoitumisen niin tutkimuksen kuin tiedekustanta-
misenkin kentillä.

Terran toimitussihteeri kokoaa lehden materiaalin yhteistyössä päätoimittajan kanssa ja on 
toimitusvaiheessa yhteydessä kirjoittajiin ja kirjapainoon. Toimitussihteeri myös vastaa leh-
den taitosta ja osallistuu Terran sähköisen julkaisemisen kehittämiseen. Tarkempi työnjako 
päätoimittajan kanssa määritellään tapauskohtaisesti.

Hakijalta ei edellytetä aiempaa toimitusalan työkokemusta, mutta häneltä odotetaan hyvää 
suomen kielen taitoa sekä taitto- ja kuvankäsittelyohjelmien sujuvaa hallintaa. Maantieteen 
alan laaja tuntemus katsotaan eduksi tehtävää täytettäessä, mutta myös muiden alojen 
edustajien hakemukset toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi.

Suomen Maantieteellinen Seura maksaa toimitussihteerille kohtuullisen palkkion. Lisäksi 
toimitussihteeri saa käyttöönsä työssä tarvittavat ohjelmistot. Tehtävään ei liity kiinteää työ-
aikaa, joten se on helppo sovittaa esimerkiksi opintojen tai muiden töiden yhteyteen.

Toimitussihteeriksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään Terran 
päätoimittajalle Hannu Linkolalle (<editor.terra@geography.fi>, <hannu.linkola@helsinki.
fi>) 15. tammikuuta 2017 mennessä. Lopullisen päätöksen toimitussihteerin valinnasta te-
kee Suomen Maantieteellisen Seuran hallitus.



 
Sähköiset Terrat Elektrasta

Terra löytyy sähköisessä muodossa Elektra-julkaisupalvelusta alkaen vuosikerrasta 1995 (107).  
Aineistoja voi etsiä joko Elektran oman käyttöliittymän tai Arto-hakupalvelun kautta. Materiaalin käyt-
tö on rajattu Elektran käyttöoikeuden organisaatioihin. Elektra löytyy osoitteesta <elektra.helsinki.fi>.

Väitös- ja nimitystiedot Terraan!
Väitös- ja nimitysuutisten julkaisemiseksi väittelijän tai uuteen tehtävään nimitetyn tiedot tulee lähet-
tää Terran toimitukseen mahdollisimman ripeästi.
Väitöskirjojen osalta mukaan liitetään väittelijän nimi ja oppiarvo, väitöskirjan nimi, ala, julkaisu-
kanava ja mahdollinen sähköinen saatavuus, kustoksen ja vastaväittäjän nimi ja organisaatio sekä väi-
töksen paikka ja ajankohta.
Nimitysuutisiin liitetään tiedot tehtävästä ja sen kestosta sekä ytimekäs kuvaus nimitetyn ansioista. 
Sekä väitös- että nimitysuutisiin voidaan liittää valokuva. Aineisto lähetetään joko sähköpostin liite-
tiedostona tai postitse. Tiedostojen muotoilun tulee vastata Terran yleisiä asetuksia (<www.helsinki.
fi/maantiede/geofi/terra/ohjeet_kirjoittajille.html>). Väitös ja nimitystietojen käsittelystä vastaa toi-
mitussihteeri <terra@geography.fi>.
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Kirjallisuutta – Litteratur

Interkulttuurisen kaupungin vaikeasti tavoitettava ideaali

MARCONI, GIOVANNA & ELENA OSTANEL (2016; 
toim.). The intercultural city. Migration, minorities 
and the management of diversity. 214 s. I.B. Tauris, 
London.

Kirjan aihe tuskin voisi olla ajankohtaisempi. Maahan-
muuton lisääntymisen ja Eurooppaa etenkin vuonna 
2015 koskettaneen pakolaiskriisin seurauksena Suomes-
sakin on jouduttu kysymään, miten kohdata erilaisuus 
joka tulee lähelle ja miten rakentaa kaupunkia joka on 
hyvä kaikille ihmisille. Maahanmuuttokysymyksiin eri-
koistuneiden kaupunkisuunnittelun tutkijoiden Giovan-
na Marconin ja Elena Ostanelin toimittaman teoksen ta-
voite on tarkastella ”interkulttuurisen kaupungin” 
käsitteen teoreettista ja käytännöllistä potentiaalia. Kir-
jan ensimmäisen osion artikkelit lähestyvät interkult-
tuurista kaupunkia teoreettisesti. 
Toisen osion tapaustutkimukset 
puolestaan esittelevät interkulttuu-
risuuden sovelluksia kaupungeissa 
ympäri maailmaa. Kirjan kirjoitta-
jat ovat taustaltaan maantieteilijöi-
tä, sosiologeja sekä maahanmuuton 
ja kaupunkisuunnittelun tutkijoita, 
joten teos tarjoaa runsaasti näkökul-
mia siihen, mitä interkulttuurinen 
kaupunki on ja mitä se voisi olla.

Kirjan johdantokappaleessa Mar-
coni esittelee interkulttuurisuuden 
käsitettä, jota on alettu käyttää 
2000-luvulla ”monikulttuurisuu-
den” käsitteeseen kohdistuneen kri-
tiikin vuoksi. Monikultturisuus viit-
taa yhtäältä siihen tosiasiaan, että 
yhteiskunnassa on monien eri kult-
tuurien edustajia. Toisaalta sillä 
voidaan viitata kulttuurien moni-
muotoisuutta edistävään politiik-
kaan. Termistä on kuitenkin viime 
vuosina tullut maahanmuuttoon kielteisesti suhtautuvi-
en poliitikkojen lyömäase, ja käsitteen monimerkityk-
sisyyttä on käytetty poliittisessa retoriikassa tarkoitus-
hakuisesti.

Interkulttuurisuuden käsite pyrkii ylittämään nämä 
ongelmat, ja esimerkiksi Euroopan neuvosto sekä mo-
net Yhdistyneiden kansakuntien (YK:n) järjestöt ovat 
alkaneet suosia sitä. Interkulttuurisen kaupungin ajatuk-
sessa sivuutetaan kokonaan keskustelu siitä, onko kult-
tuurinen diversiteetti hyvä vai paha asia ja pitäisikö 
kulttuurien moninaisuutta edistää. Interkulttuurisuudes-
sa lähtökohtana on se, että kulttuurinen monimuotoisuus 
on jo täällä. Keskustelun painopiste siirtyy siihen, miten 
kaikki – ja nimenomaan kaikkien ryhmien – resurssit 
saataisiin parhaiten yhteiskunnan käyttöön. Interkult-
tuurisuuden käsite korostaa kulttuuristen ryhmien vuo-
rovaikutusta pelkän rinnakkaiselon sijaan. Lisäksi in-

terkulttuurisuudella tarkoitetaan yleensä itse asiassa si-
tä poliittista ohjausta ja niitä hallinnollisia käytäntöjä, 
jotka ohjaavat kohti interkulttuurisuuden ideaalia. Eri-
laisista tulkintakehyksistä huolimatta monikulttuurisuu-
den ja interkulttuurisuuden käsitteitä käytetään toisinaan 
– myös tässä kirjassa – toistensa synonyymeina.

Kirjan ensimmäisessä varsinaisessa luvussa Marcel-
lo Balbo toteaa, että harvat valtiot pyrkivät edistämään  
kulttuurista diversiteettiä, vaikka kulttuurien kohtaami-
sesta kumpuavan luovuuden on osoitettu ruokkivan so-
sioekonomista kehitystä. Monissa maissa on itse asias-
sa viime vuosina kiristetty maahanmuuttopolitiikkaa. 
Avoimen ksenofobisten asenteiden lisäksi nähtävissä on 
myös passiivisempia rasismin muotoja. Kulttuurinen 
monimuotoisuus nähdään rasitteena, sillä uudet kulttuu-
rit haastavat ja kyseenalaistavat totutut, itsestäänselvi-

nä pidetyt sosiaaliset järjestykset. 
Myös oikeuksista muun muassa 
hyödykkeisiin ja sosiaalipalveluihin 
käydään eri ryhmien kesken kamp-
pailua sekä kaupunkitilassa että 
kansallisella tasolla. Vaikka kansal-
lisuuden ja kansalaisuuden käsittei-
den mielekkyys kyseenalaistuu glo-
baalissa maailmassa, niitä käytetään 
edelleen eväämään maahanmuutta-
jilta oikeuksia. Balbo muistuttaa, 
että kaupungin perusolemukseen 
kuuluu jatkuva muutos sekä erilais-
ten ja eri taustoista tulevien yksilöi-
den ja ryhmien kohtaaminen. Tähän 
vuorovaikutukseen liittyvät olen-
naisesti myös konfliktit. Balbon 
mukaan eri ryhmien välisistä jännit-
teistä ja rajankäynneistä huolimatta 
interkulttuurisessa kaupungissa 
kaikkia asukkaita arvostetaan yhtä-
läisesti ja kaikkia koskevat samat 
oikeudet suhteessa kaupunkitilaan 

ja palveluihin. 
Kirjan toinen ja kolmas luku jatkavat interkulttuuri-

sen kaupungin teoreettista tarkastelua. Ruth Fincher pai-
nottaa, ettei sosiaalisen inkluusion toteutumiseen ole 
yhtä oikeaa ratkaisua eikä interkulttuurisuuden norma-
tiivinen tavoittelu abstraktilla tasolla ole aina mielekäs-
tä. Siksi se, mikä missäkin tapauksessa edistää ihmis-
ten hyvinvointia, pitää määritellä tapauskohtaisesti. 
Kseniya Khovanova-Rubicondo puolestaan esittelee ja 
arvioi Euroopan neuvoston ”Interkulttuuriset kaupun-
git” -toimintaohjelman sovelluksia, kokemuksia ja par-
haita käytäntöjä. Vaikka hyviä toimintamalleja on jo 
luotu, kirjoittajan mukaan tarvitaan edelleen lisää tutki-
musta siitä, miten eri hallinnon alat voivat edistää ta-
voitteiden toteutumista.

Seuraavat kahdeksan lukua tarjoilevat esimerkkejä in-
terkulttuurisen kaupungin ajatuksen soveltamisesta käy-



TERRA 128: 4 2016Kirjallisuutta – Litteratur246

täntöön. Loren Landau tarkastelee Johannesburgin, Ma-
puton ja Nairobin liepeille syntyneitä uusia alueita, joi-
ta asuttavat maalta kaupunkiin muuttaneet, maahan-
muuttajat ja pakolaiset, ja joilla alueiden alkuperäiset 
asukkaat voivat olla vähemmistönä. Tällaisten alueiden 
dynamiikka haastaa Landaun mukaan länsimaisen kä-
sityksen siitä, että kaupungissa on jokin ”alkuperäinen” 
väestö. Adriano Cancellieri puolestaan tarkastelee sitä, 
miten Italian uusien uskonnollisten vähemmistöjen ri-
tuaalit vaikuttavat kaupunkitilassa ja miten ne kyseen-
alaistavat perinteiset käsitykset uskonnon harjoittami-
sesta.

Nausicaa Pezzoni valottaa kiinnostavan aineistonsa 
avulla vastikään Milanoon saapuneiden maahanmuut-
tajien kokemusta kaupungista. Tutkimushaastatteluissa 
maahanmuuttajat piirsivät tutkijalle oman koetun kau-
punkinsa kartan. Marco Cremaschi ja Charlotta Fioret-
ti vertailevat interkulttuurisuuden ja monimuotoisuuden 
(diversity) käsitteiden soveltamista kaupunkien tarkas-
telemiseen. He varoittavat, että interkulttuurisuuden 
käsitteen soveltamisen riskinä on päätyä ylhäältä alas 
johdettuihin ja pinnallisiin toimintaohjelmiin, joissa 
kulttuurien välinen vuorovaikutus jää sanahelinäksi tai 
kaupungin elinvoimaisuutta mainostavaksi markkinoin-
tikeinoksi.

Teoksen lopussa tarjotaan esimerkkejä siitä, miten 
kulttuurien vuorovaikutusta voidaan lisätä järjestämäl-
lä matalan kynnyksen tiloja kohtaamiselle. Michail Ga-
lanakiksen tapaustutkimus Torontosta esittelee, miten 
kansalaisaktivistit voivat luoda kaupunkiin interkulttuu-
risuutta ruokkivia tiloja. Alexei Medvedev puolestaan 
näyttää, miten oppilaiden vanhemmille suunnatut kah-
vilat ovat tarjonneet eri taustoista tulevien lasten van-
hemmille tilaisuuden kohdata, ja miten hyväksi osoit-
tautunut toimintamalli on levinnyt Saksassa. Gill Valen-
tine ja Lucy Mayblin puolestaan seurasivat brittiläistä 
projektia, jossa nuoret muslimit ja juutalaiset osallistui-
vat yhteisiin keskusteluryhmiin ja tutustuivat toistensa 
uskontoihin. Eri uskontoryhmien edustajat, jotka eivät 
arkielämässään juuri kohtaa ja joilla usein on ennakko-
luuloja toisiaan kohtaan, löysivät projektin kautta yh-
teistä maaperää. He eivät enää määritelleet toisiaan en-
sisijaisesti eri uskonnon edustajina, vaan toisina nuori-
na miehinä. Viimeisessä tapausesimerkissä Peggy Le-
vitt kuvaa, miten kulttuuripolitiikkaa käytetään Singa-
poressa hyväksi kansallisen identiteetin rakentamises-
sa sekä kaupunkivaltion markkinoimisessa.

Tapaustutkimukset osoittavat, että interkulttuurinen 
kaupunki ei ole vain abstrakti ihanne, vaan se muodos-
tuu arkipäiväisistä reittivalinnoista, kohtaamisista, kah-
vitauoista ja muista rituaaleista – kaikesta siitä, mikä 

luo kokemuksen kaupungista. Kirjan johtopäätösluvus-
sa Ostanel muistuttaa, että interkulttuurisen ajattelun 
merkityksen korostamisesta huolimatta kulttuurinen 
tausta ei ole ainoa, eikä relevanteinkaan tapa jaotella ih-
misiä ryhmiin. Esimerkiksi sukupuoli, ikä tai luokka 
ovat joissakin tilanteissa merkittävämpiä ihmisen ase-
maan vaikuttavia muuttujia. Ostanel päätyykin 
ehdottamaan tavoitteeksi oikeudenmukaista kaupunkia, 
jossa kaikilla ihmisillä on taustastaan ja ominaisuuksis-
taan riippumatta yhtäläiset oikeudet toteuttaa itseään ja 
kokea itsensä arvokkaaksi.

Kirja on enimmäkseen sujuvasti kirjoitettu ja hyvin 
toimitettu. Toisaalta kokonaisuus jää joiltakin osin hie-
man hajanaiseksi ja etenkin kirjan johdantoluvussa häi-
ritsee se, etteivät kirjan toimittajat määrittele yksiselit-
teisesti interkulttuurisen kaupungin käsitettä eivätkä sen 
suhdetta monikulttuurisuuden käsitteeseen. Toki kirjoit-
tajat kutsuvat itsekin interkulttuurista kaupunkia vai-
keasti tavoitettavaksi tai vaikeasti kuvailtavaksi (elusi-
ve). Kirjan edetessä interkulttuurisen kaupungin ajatus 
kuitenkin avautuu ja saa – syystäkin – monenlaisia mää-
ritelmiä ja tulkintoja.

Kulttuurisen monimuotoisuuden johtaminen kaupun-
gissa ei ainakaan vielä ole valtavirtaistunut Suomessa. 
Interkulttuurisuuden edistäminen kaupunkitilassa on ol-
lut paljolti kansalaisjärjestöjen ja tapahtumajärjestäjien 
aktiivisuuden tai jopa sattuman varassa. Esimerkiksi 
Maailma kylässä -festivaalin ja Ravintolapäivän kaltai-
sissa tapahtumissa maahanmuuttajataustaiset kaupunki-
laiset ovat saaneet tilaisuuden ottaa kaupunkitilaa hal-
tuun uudella tavalla. Toisaalta esimerkiksi Helsingin 
itäisten lähiöiden ostoskeskuksiin ja Hämeentielle muo-
dostuneet etnisten päivittäistavarakauppojen keskitty-
mät palvelevat sekä maahanmuuttajataustaisia että mui-
ta kaupunkilaisia. Arvioitava teos tarjoaa virkamiehille 
ja poliitikoille välineitä pohtia sitä, miten interkulttuu-
risuutta voi tukea myös kaupunkisuunnittelun keinoin. 
Kirja osoittaa, että kulttuurinen monimuotoisuus saa-
daan parhaiten käyttöön kaupunkilaisten, järjestöken-
tän ja kaupungin hallinnon yhteistyöllä.

Teos sopii suunnittelijoiden lisäksi erinomaisesti kau-
punkien monimuotoisuutta tarkasteleville tutkijoille, yh-
teiskuntatieteiden opiskelijoille sekä muille kulttuuri-
sesta monimuotoisuudesta ja kaupunkitutkimuksesta 
kiinnostuneille. Kiinnostavat tapausesimerkit osoittavat, 
että interkulttuurista kaupunkia voi luoda. Siihen tarvi-
taan kuitenkin hyvän tahdon lisäksi poliittista ja hallin-
nollista ohjausta.

ANNA KUOKKANEN
Leedsin yliopisto
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Kulttuuri menestyksen rakentajana urbaanissa Aasiassa

KONG, LILY, CHING CHIA-HO & CHOU TSU-
LUNG (2015). Arts, culture and the making of glo-
bal cities. Creating new urban landscapes in Asia. 
260 s. Edward Elgar, Cheltenham.

Viime aikoina ”luova talous” ja ”luovan luokan” käsite 
ovat nousseet talouden ja kaupunkien kehityksestä käy-
tävän keskustelun ytimeen. Toisaalla käsitteisiin usko-
taan sokeasti ja luovan luokan odotetaan pelastavan kai-
ken. Kriittisimmät taas kieltävät koko ilmiöiden olemas-
saolon. Tässä Aasian megakaupunkeja käsittelevässä 
teoksessa kuitenkin tarkastellaan, miten kulttuuria py-
ritään käyttämään kaupunkikehityksessä ja kuinka se 
onnistuu. Näin teos osallistuu luovan talouden keskus-
teluun, mutta käytännönläheisestä näkökulmasta. Teos 
ei ota voimakkaasti kantaa siihen, ovatko luova talous 
tai luova luokka todellisia ilmiöitä, vaan tutkailee kuin-
ka puhe näistä ilmiöistä on tehnyt niiden tavoittelusta 
kaupunkikehityksen todellisuutta. Teoksen keskeisenä 
tavoitteen on tutkia kulttuurisia 
megaprojekteja viidessä Aasian 
suurkaupungissa: Pekingissä, 
Shanghaissa, Hongkongissa, Tai-
peissa sekä Singaporessa. Teos ha-
luaa ymmärtää näiden projektien 
ja kulttuuristrategian käytön yhtä-
läisyyksiä ja eroja sekä niiden on-
nistumisia ja epäonnistumisia. Sa-
malla se myös osallistuu keskuste-
luun maailmankaupunkien raken-
tamisesta ja kaupunkiuudistuksis-
ta.

Kirja tukeutuu ”maailmankau-
pungin” (global city) käsitteeseen. 
Maailmankaupunkien on ajateltu 
olevan muun muassa kaupan ja fi-
nanssialan keskuksia ja liikenteen 
solmukotia, joissa kauppaa käy-
dään useilla kielillä ja valuutoilla. 
Tällaista perinteistä ajattelua edus-
tavat esimerkiksi John Friedmann 
sekä Peter Taylor, jotka ovat mo-
lemmat tunnettuja erilaisten maa-
ilmankaupunki-luokittelujensa an-
siosta. Näissä luokitteluissa on 
otettu huomioon perinteisiä maail-
mankaupunkien tunnuksia, kuten taloudellinen integ-
raatio ja kansainvälisten yritysten määrä. 1990-luvun 
lopulta alkaen kulttuuri on kuitenkin noussut tärkeäksi 
osaksi keskustelussa maailmankaupunkien olemukses-
ta. Samalla on luotu määritelmä, jonka mukaan maail-
mankaupunki on ”omaksuva, jatkuvasti muuttuva maa-
perä, joka sisällyttää itseensä uusia kulttuurisia element-
tejä milloin vain pystyy” (s. 5).

Kulttuuri ja sen merkitys kaupunkien välisessä kil-
pailussa on levinnyt ympäri maailmaa. Kaupungit pyr-
kivät enenevässä määrin toteuttamaan kulttuurisia me-
gaprojekteja, kuten arkkitehtonisesti merkittäviä kon-
serttitaloja, taidegallerioita ja teattereita hakeutuessaan 

kansainvälisesti merkittävään asemaan ja houkutellak-
seen investointeja sekä matkailijoita. Kehitystä on myös 
kritisoitu. Suuret rakennusprojektit rahoitetaan julkisis-
ta varoista, mutta niistä pääsevät hyötymään vain har-
vat. Riskinä on myös kulttuurin kaupallistuminen, kun 
sitä tuotetaan vain turistien houkuttelemiseksi. Kulttuu-
riset megaprojektit kuluttavat myös varoja, joilla voi-
taisiin toteuttaa paikallista yhteisöä ja paikallisia taitei-
lijoita hyödyttäviä projekteja. Tällöin on vaarana, että 
paikallinen omaleimaisuus häviää ja kulttuuriprojektit 
alkavat toimia itseään vastaan. Tutkimuksessa esitetys-
tä kritiikistä huolimatta kaupunkien usko kulttuurisiin 
kaupunkiuudistuksiin on kova. Muutamat korkean pro-
fiilin onnistumiset valavat uskoa kaikkiin uudistuksiin, 
vaikka niiden rinnalla on lukuisia epäonnistumisia, joi-
den hinta on noussut huomattavasti korkeammaksi kuin 
niistä saatu tai saatava hyöty. 

Teoksen kirjoittajista Lily Kong on maantieteilijä Sin-
gaporen kansallisesta yliopistosta (NUS). Hän on tutki-

nut rakennuksia ja niiden merki-
tystä kaupungissa jo väitöskirjas-
saan ja on myöhemmin keskitty-
nyt kulttuuritalouteen ja kulttuuri-
politiikkaan Aasiassa. Kongin tut-
kimuskohteisiin kuuluvat myös 
kulttuurialat ja kulttuurimaisemat 
sekä kansallisidentiteetin luomi-
nen globalisoituvassa maailmassa. 
Chou Tsu-Lung taas on erikoistu-
nut urbaanien ja alueellisten koko-
naisuuksien rakenteellisiin muu-
toksiin sekä globalisaatioon. Hän 
toimii professorina kaupunkisuun-
nittelun instituutissa kansallisessa 
Taipein yliopistossa (NTPU). 
Ching Chia-ho toimii professorina 
samassa yliopistossa rakennusten 
ja rakennetun ympäristön laitok-
sella. Hän on tutkinut muun muas-
sa erilaisia teollisuuden aloja ja 
niiden klustereita pääasiassa Kii-
nassa ja Taiwanissa. Kirja tuntuu 
tuovan yhteen kaikkien kirjoittaji-
en tutkimusintressit ja vahvuus-
alat.

Teos koostuu johdannon ja yh-
teenvedon lisäksi kahdesta osiosta, jotka kumpikin on 
jaettu viiteen lukuun tarkasteltavien kaupunkien mu-
kaan. Johdannossa tarkastellaan aikaisempaa tutkimus-
ta laajasti luovasta taloudesta kaupunkiuudistuksiin ja 
urbaaniin boosterismiin. Erityisesti pohditaan mikä ja 
millainen on maailmankaupunki ja miten kaupunki voi 
kehittyä sellaiseksi. 

Kirjan ensimmäisessä osiossa keskitytään luku ker-
rallaan johonkin merkittävään kaupunkiuudistusprojek-
tiin. Projekteja tarkastellaan suunnittelusta ja toteutuk-
sesta aina valmistumiseen ja käyttöön asti. Kirjoittajat 
pohtivat millaisia odotuksia projektille ladattiin, mil-
laista keskustelua siitä käytiin sekä kuinka projektin to-
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teutus ja käyttöönotto onnistui. Lopuksi pohditaan täyt-
tikö projekti sille annetut odotukset ja millaisia epäon-
nistumisia prosessin aikana tuli. Valituista projekteista 
opitut asiat ovat helposti yleistettävissä muualle maail-
maan. Mielestäni erityisen hyvin koko sisällön tiivistää 
havainto Shanghaista: kaupungin täytyy tukea uuden 
teatterin ja taidekeskuksen hypetystä myös konkreetti-
sella sisällöllä (s. 63). Pitkällä aikavälillä kalliit projek-
tit eivät tuota ja vastaa odotuksia, jos niillä ei ole mi-
tään oikeaa tarjottavaa. Tämä neuvo kannattaa pitää 
mielessä missä päin maailmaa tahansa.

Kirjan toinen osio on rakennettu samalla tavalla kuin 
ensimmäinen, mutta siinä keskitytään arkkitehtonisten 
megaprojektien sijasta erilaisiin taidetiloihin, jotka on 
luotu uudistettuihin ja käyttämättä jääneisiin kohteisiin. 
Kohteet voivat olla joko orgaanisesti syntyneitä kluste-
reita tai valtion ja yritysten tuottamia tiloja. Luvuissa 
pohditaan taidetilojen eroja ja yhtäläisyyksiä samaan ta-
paan kuin kirjan ensimmäisessä osiossa, mutta nyt sii-
tä perspektiivistä, kuinka ne ovat syntyneet ja kuinka 
tämä vaikuttaa niiden toimintaan.

Lopuksi koko sisältö kootaan tiivistetysti yhteen joh-
topäätösten ja teoreettisen pohdinnan kanssa. Jokaises-
ta kaupungista on saatu johtopäätöksiin yksilöllinen ku-
va tutkittujen taideprojektien kautta. Tämä antaa luki-
jalle selkeän kuvan niin kirjan sanomasta kuin kohde-
kaupungeistakin. Johdonmukaisesta sanomastaan huo-
limatta teos antaa lukijalle mahdollisuuden tehdä omia 
tulkintojaan, eikä tarjoa valmiita vastauksia kulttuuris-
ten megaprojektien hyvyydestä tai huonoudesta.

Toimitettujen teosten yleinen kompastuskivi on haja-
naisuus. Kolmen kirjoittajan kirjoittamana arvioitu te-
oskin on liikkunut riskirajoilla, mutta loppujen lopuksi 
kokonaisuus on miellyttävän ehyt. Kirjan luvut ovat sil-
ti selkeästi omia kokonaisuuksiaan ja lukija voi halutes-

saan keskittyä vain muutamaan kaupunkiin hukkaamat-
ta kirjan punaista lankaa.

Kirjan yhtenäiseen rakenteeseen ja selkeään näkökul-
man valintaan ovat varmasti vaikuttaneet kirjoittajien 
yhteneväinen tausta sekä asenne. Kirjoittajat eivät sor-
ru moralisointiin, mikä epäilemättä olisi helppoa eten-
kin vähemmän demokraattisten kaupunkien kohdalla. 
Silti he pysyvät kriittisinä. Kiinan ja Taiwanin kaupun-
keja esitellessään he liikkuvat itselleen tutulla maape-
rällä, mutta samalla esimerkit tuntuvat hieman toistei-
silta. Olisikin ollut kiinnostavaa lukea samanlaisista 
projekteista myös sellaisissa Aasian kaupungeissa, jois-
sa päätöksenteko ja julkinen keskustelu ovat avoimem-
pia. Demokratiaprosessin vaikutus projekteihin olisi ri-
kastanut näkökulmaa selvästi.

Yleisesti arvioiden teos tarjoaa hyvän lukukokemuk-
sen ja paljon uusia näkökulmia Aasian kaupunkeihin. 
Se onnistuu valaisemaan myös luovan talouden ja kult-
tuuriprojektien ympärillä käytävää keskustelua. Teos 
auttaa ymmärtämään niitä toiveita ja odotuksia, joita 
kulttuuriprojekteille ladataan, ja tarkastelemaan kriitti-
sesti monia väitteitä, joita uudistuksista esitetään. Kir-
joittajat ottavat analyysissään huomioon kunkin kau-
pungin olosuhteet ja esittelevät uudistusprojektit laa-
jemmin kuin pelkkinä rakennuksina. Ne ovat kaupun-
ki-identiteetin rakentamista, täynnä odotuksia mainees-
ta ja menestyksestä. Aasian kontekstissa projektit ilmen-
tävät myös tarvetta olla samankaltaisia kuin maailman-
kaupungit lännessä. Siten ne ovat ristiriidassa omalei-
maisen kaupunki-imagon rakentamisen kanssa. 

Kirja on hyvää luettavaa kaikille kaupunkiuudistuk-
sista ja urbaanista boosterismista kiinnostuneille. Teos 
sopii luonnollisesti hyvin myös Aasian kaupungeista 
kiinnostuneille.

SENNI PELTONEN
Maantieteen ja geologian laitos,

Turun yliopisto

Monisyiset kuvatilat kuvataiteen historiassa

VAKKARI, JOHANNA (2015; toim.). Perspektiivi ku-
vataiteen historiassa. 420 s. Gaudeamus, Helsinki.

Taidehistorioitsija Johanna Vakkarin toimittama teos up-
poaa perspektiivien käyttöön sekä ajan ja tilan kuvauk-
seen länsimaisessa kuvataiteessa antiikista lähtien. 
1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun taide rajautuvat 
teoksen ulkopuolelle. Oppikirjamaiseen muotoon toi-
mitettu kirja esittelee useita taideteoksia keskittyen 
etenkin maalaustaiteeseen. Teos rakentuu pääteemaa kä-
sittelevistä kappaleista sekä niitä täydentävistä, maan-
tieteellisesti tai temaattisesti eri alueille vievistä ekskur-
sioista. Konkreettisten esimerkkien ohella tarjolla on 
runsaasti viitteitä tutkimuskirjallisuuteen sekä teräviä 
maalaustaiteen tilaa ja aikaa koskevia analyysejä. Vaik-
ka tarkastelunäkökulma on taidehistoriallinen, tarjoaa 
teos maantieteilijöillekin mielenkiintoisia näkökulmia 

tilan ja ajan suhteeseen sekä eri alojen tapoihin tulkita 
kuvatilaa.

Teoksen johdannossa taidehistorioitsija Teppo Joki-
nen esittelee ”perspektiivi”-sanan eri merkityksiä sekä 
tilan ja ajan käsitteitä. Perspektiivillä on antiikissa ja 
keskiajalla viitattu optiikkaan ja oppiin oikeasta näke-
misestä. Renessanssin aikana perspektiivi muuttui ku-
vaamaan taiteilijan esittämää lineaari- eli viivaperspek-
tiiviä. Jokisen esittely eri perspektiiveistä on kattava, 
mutta tilan teoriaa hän käsittelee suppeasti. Teoksen toi-
sessa johdantokappaleessa Kristian Donner käsittelee 
värinäön tilallisia ulottuvuuksista taiteen kautta. Hän 
pohtii muun muassa värinäön pyrkimystä värikonstans-
siin eli saman esineen samannäköisyyteen valaistukses-
ta riippumatta. Esimerkiksi valittu Vincent van Goghin 
Yökahvila Arlesissa (1888) kuvaa erinomaisesti väri-
konstanssin ”romahtamista”.
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Kirjan ensimmäisessä osiossa taidehistorioitsija Kirs-
ti Bergström käsittelee antiikin kuvataidetta, joka pe-
rustui tilan ja ajan luonnonmukaiseen kuvaamiseen ha-
vaintokokemuksen pohjalta. Taustalla olivat myös filo-
sofien ja matemaatikkojen ajatukset maailmasta ja maa-
ilmankaikkeudesta. Bergström käy läpi esimerkiksi hah-
mojen kuvaamisen kautta synnytettyä tilavaikutelmaa. 
Vaikutelmaa loivat myös valon ja varjon vaihtelut sekä 
huoneiden maalaamisessa käytetyt valeikkunat. Seinä-
maalauksissa, esimerkiksi Pompeijin Mysteerien huvi-
lassa, on katsoja pyritty saamaan osalliseksi maalauk-
sen tapahtumiin. Antiikin maisemamaalauksessa esiin-
tyy myös osittainen ilmaperspektiivi.

Toinen osio käsittelee kristinuskon vaikutusta kes-
kiajan taiteeseen sekä myöhäisantiikissa alkanutta koh-
teiden abstraktia ja symbolista esittämistä. Osion mie-
lenkiintoisinta antia on keskustelu visuaalisen maailman 
ja näkökentän suhteesta maalaustaiteeseen. Visuaalisel-
la maailmalla tarkoitetaan kaikkea, mikä voidaan kokea 
ja havaita maailmassa liikutta-
essa. Maalaustaiteessa nämä 
kohteet esitetään samankokoi-
sina etäisyydestä riippumatta. 
Näkökenttä on vuorostaan kat-
somista yhdestä sijainnista jo-
honkin kohteeseen, mikä näkyy 
kohteiden koon vaihteluna suh-
teessa etäisyyteen. Teos sivuaa 
myös keskiajalla yleisesti käy-
tettyä käänteisperspektiiviä, 
jossa katse johdetaan katoamis-
pisteen sijasta kohti kuvan lai-
toja.

Toinen keskeinen tilallinen 
huomio liittyy kuvatilan jäsen-
tämiseen joko näyttämönomai-
sesti tai kerroksellisesti. Näyt-
tämönomaisessa esittämisessä 
objektit ovat abstraktissa tilas-
sa, jota reunustavat pohja ja 
seinämä. Kerroksellisuudessa 
on vuorostaan kyse tilan tuntua 
tuottavista taustan horisontaali-
sista värikentistä. Ajan kuvaa-
misessa korostuvat keskiajan 
taiteessa yhtäältä maailman ra-
jallisuus ja toisaalta Raamatun 
tapahtumien esiintyminen samassa kuvassa, koska Ju-
malalle kaikki ajan ulottuvuudet ovat samanaikaisia. 
Keskiajalla teoksiin sijoitettiin myös sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen tilaa kuvaavia elementtejä, jotka tuotiin 
esille henkilöhahmojen ilmeillä ja liikkeillä.

Kolmannessa osiossa näkökulmana on taiteen kolmi-
ulotteisuuden lisääntyminen optiikan tutkimuksen myö-
tä 1200-luvulla sekä maakeskisen maailmankuvan vai-
kutus taiteeseen. Vakkari esittelee kuvatilan, jota on tuo-
tettu plastisten henkilöhahmojen lomittaisella sommit-
telulla sekä asteittaisella loitontamisella. Keskiajan 
maalaustaiteen myötä kuvatilan ja todellisen tilan väli-
nen raja alkoi hämärtyä. Tästä kertovat maalauksien 
haptisuus eli käsinkosketeltava ruumiillisuuden tuntu 
sekä kuvatilan laajeneminen syvyyssuunnassa. Näitä 
kahta myös yhdisteltiin. Yhtenä keskiajan taiteen eri-

koisuutena oli sisä- ja ulkotilojen kuvaaminen suhtees-
sa toisiinsa siten, että taloista esitettiin sekä ulkoasu et-
tä sisäinen elämä. Tätä Vakkari pitää pikemminkin so-
siaalisen kuin havaitun kerronnan tilan kuvaamisena.

Jokisen kirjoittama neljäs osio käsittelee perusteelli-
sesti keskeisperspektiivin teknisiä ja taiteellisia synty-
vaiheita. Renessanssin aikana alkunsa saanut kuvatai-
teen keskeisperspektiivi edusti kartografian ohella ma-
temaattiseen periaatteisiin nojaavaa maailman hahmot-
tamisen tapaa. Jokinen esittelee esimerkiksi tuntemat-
tomien taiteilijoiden tekemiä matemaattisen tarkkoja 
suunnitelmia ihannekaupungeista. Hän myös käsittelee 
kristillistä tematiikkaa edustavia teoksia, joissa katse 
ohjattiin keskeisperspektiivin avulla maalausten sym-
bolisiin viesteihin. Taidehistorioitsija Marja Väätäinen 
syventää ajankuvaa kertomalla, miten erityisesti alan-
komaalaisessa taiteessa tilallisuutta tuotettiin keskeis-
perspektiivillä, perspektiivin vaihtelulla sekä valolla. 
Väätäinen kirjoittaa kiinnostavasti myös peileistä, joita 

käytettiin kuvatilan laajentami-
seen sekä jännitteiden luomi-
seen. Väätäisen mukaan peilit 
onnistuivat tuottamaan keskeis-
perspektiiviä paremman vuoro-
vaikutuksen katsojan ja maala-
uksen välille.

Viidennessä osiossa Berg-
ström lähestyy mahtipontista 
barokkitaidetta suhteessa tie-
teeseen ja uskontoon. Aikai-
semmin taiteen kuvien oli mää-
rä opettaa kristinuskoa, mutta 
barokin aikana uskonnollisen 
taiteen tehtäväksi tuli vakuut-
taa. 1600-luvulla maalaustai-
teeseen alkoi ilmaantua myös 
vaihtelevista perspektiiveistä 
maalattuja maisemia, jotka 
osoittavat, kuinka ihmisen suh-
teet ympäröivään maailmaan 
alkoivat kiinnostaa taiteilijoita. 
Syvyysvaikutelmia luotiin 
muun muassa ihmishahmojen 
kokovaihteluilla, värisävyjen 
kirkkauseroilla sekä valon ja 
varjon vaihtelulla. Mielenkiin-
toisia ovat myös epätarkkuus-

alueelle jätetyt kohdat, joiden kautta tuotiin esille ihmi-
sen kyky tarkentaa katsetta eri etäisyyksille. Kerrontaa 
tukee taidehistorioitsija Minna Törmän lyhyt katsaus 
kiinalaiseen maisemamaalaukseen, joka korosti maala-
rin suhdetta ympäristöön siten, että maalarin tuli etään-
nyttää itsensä. Kiinalaisen maisemataiteen kiinnosta-
vuutena ovat muun muassa pitkät ja korkeat kuvatilat 
sekä pala palalta, oikealta vasemmalle aukeavat maise-
marullat. Niiden kuvatila rakentuu mutkittelevista po-
luista, jotka vievät katsojan pitkälle vaellukselle.

Vakkari aloittaa kuudennen osion monitieteisellä kat-
sauksella laajentuneeseen maailmankuvaan 1800-luvul-
la. Näköaistin roolia korostanutta aikakautta ilmentävät 
muun muassa kuvien esittämistä varten kehitetyt tekno-
logiset laiteet, kuten takaapäin projisoiva fantasmago-
ria sekä panorama-huoneet. Stereoskooppi puolestaan 
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irtaannutti katsomisen yhdestä silmäpisteestä. Elokuvaa 
edeltäneiden liikkuvan kuvan laitteiden, kuten dioraa-
man, zoopraksiskoopin ja optisen teatterin, tuottamas-
sa tilallisuudessa katsojaa ympäröivät maisemat ja ta-
pahtumat vaihtuivat.

1800-luvun maisemamaalauksessa luonnon ylevyyt-
tä kuvattiin usein lintu- ja sammakkoperspektiivien 
avulla. Maisemamaalaukset määrittivät ihmisen paikan 
suhteessa avautuvaan näkymään. Katsoja joko sijoitet-
tiin kuvatilaan tai hänelle luotiin mahdollisuus astua sii-
hen. Vakkari käsittelee myös havainnoinnin rajallisuut-
ta. Hän esittelee keskeisperspektiivin hylkäämistä sekä 
impressionistisia värivaikutelmiin perustuvia tiloja 
osoittaen, että 1800-luvulla taide irtaantui moraalisesta 
roolistaan ja alkoi ilmentää taiteilijan tunnetta. Näkö-
kulma on mielenkiintoinen, kun sitä pohditaan suhtees-
sa taiteen nykyiseen instrumentaaliseen rooliin innovaa-
tioiden ja hyvinvoinnin tuottajana.

Bergström siirtyy seitsemännessä osiossa impressio-
nismista modernismiin kuvaten taiteen ja epäeuklidisen 
geometrian suhdetta. Hän avaa muun muassa Paul Cé-
zannen havaintoteoriaa, jossa pyrittiin tavoittamaan 
”maailma ennen ajatuksia”. Cézanne pyrki maailman 
”puhtaaseen” esittämiseen väri- ja muotoperspektiiveil-
lä, esimerkiksi asettelemalla värisävyjä vastakkain si-
ten, että kaukaisemmat kohteet on esitetty kylmillä ja 
lähempänä olevat lämpimillä värisävyillä. Osion toinen 
puolisko käsittelee kubismia, jossa korostuu ulkopuoli-
nen havainnointi. Kubismin kuvatila perustuu tunto- ja 
liikeaistien herättelyyn sekä pyrkimykseen tuoda koh-
teessa oleva näkymätön katsojan ulottuville. Kubismi 

edustaa myös käsitteellistä taidetta, joka ei pyri esittä-
mään havaittua kohdetta, vaan ajatuksen kohdetta.

Teoksen viimeisessä osiossa Vakkari sivuaa joitakin 
1900-luvun taiteen teemoja. Hän tuo muun muassa yh-
teen Doreen Masseyn aikatila-tiivistymän ja Miwon 
Kwonin paikkasidonnaisen taiteen teoriat. Lähempään 
tarkasteluun on valittu futurismin yhteys muuttuneeseen 
tilallisuuteen, liikkeeseen ja neljänteen ulottuvuuteen. 
Vakkari ottaa kantaa myös paikkasidonnaiseen taitee-
seen. Paikkasidonnainen taide voidaan hänen mukaan-
sa ymmärtää siten, että taiteen kokemisen paikka liittyy 
olennaisesti taideteokseen, mutta myös kritiikiksi tai-
teen esittämisen paikkasidonnaisuuksia kohtaan. Teok-
sen päättää Juhana Lahden ekskursio ”Perspektiivi ja 
digitaalisuus”, jossa esitellään etenkin kolmiulotteista 
elokuvaa ja esittämisen plastisuutta.

Niin kiinnostavia kuin teoksen esimerkit ovatkin, jäin 
harmittelemaan maantieteellisen käsitteistön vähäistä 
problematisointia. Esimerkiksi tila otetaan teoksessa 
osittain annettuna käsitteenä. Toisaalta taiteen kuvatilo-
jen syvällinen esittely laajentaa myös maantieteellistä 
käsitystä tilasta. Kokonaisuudessaan teos antaa mahdol-
lisuuteen hitaaseen tutkiskeluun. Vaikka kerronta pouk-
koilee hieman hankalasti taiteen, tieteen ja uskonnon 
välillä, kirja esittelee taiteen kanssa keskustellen erilai-
sia maailmankatsomuksia sekä tuo esille monenlaisia 
ajankäytön arvoja. Itselleni heräsi kiinnostus tehdä vael-
lus maalauksien tämänhetkisille sijoille sekä avata hi-
taasti, pala palalta kiinalaista maisemamaalauskääröä.

PAULINA NORDSTRÖM
Maantieteen ja geologian laitos,

Turun yliopisto






