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Työryhmä: Kaupunkitilan yhteisöllinen suunnittelu ja tuottaminen 

 

Vesa Vihanninjoki – Esitelmän abstrakti 

Kaupunkitilan esteettisyys kohtaamisen alustana 

Filosofista estetiikkaa on koko sen olemassaolon ajan määrittänyt esteettistä arvottamista koskeva 

jaettuuden ja yksityisyyden välinen paradoksi: toisaalta esteettiset arvot tuntuvat olevan jossain 

määrin yhteisöllisesti jaettuja ja niistä voidaan mielekkäästi keskustella, toisaalta esteettisessä 

arvottamisessa on selvästi nähtävissä yksilöllisiä eroja ja yksilön ainutkertaisen kokemushistorian 

vaikutus. Tällainen ristiriitaisuus on usein koettu ongelmalliseksi yleispäteviä ja objektiivisia 

esteettisiä normeja etsittäessä; samalla kuitenkin paljastuu jotain oleellista esteettisten kysymysten 

luonteesta, sillä esteettisyyden voi nähdä olevan sanattoman ja käsitteisiin palautumattoman 

kommunikaation ja vuorovaikutuksen ytimessä. 

 

1900-luvulla alkunsa saaneessa ympäristöestetiikassa esteettisyyttä on käsitelty ennen kaikkea 

kokijan ja koetun ympäristön yhteyden kautta: ympäristön esteettisyys on oleellinen osa kokijan ja 

ympäristön välistä kokemuksellista jatkumoa ja vuorovaikutusta, ja keskeistä on kokijan 

sitoutuminen ympäristöönsä sekä ympäristösuhteen määrittyminen esteettisessä arvottamisessa. 

Kaupunkiympäristöön sovellettuna ympäristöestetiikan tulokulma mahdollistaa kaupunkiväestön 

heterogeenisyydestä johtuvan esteettisen arvottamisen monimuotoisuuden tutkimisen: koska 

kaupungissa erilaisten kokemusmaailmojen ja näistä muodostuvien viiteryhmien kirjo on 

lähtökohtaisesti hyvin laaja, on esteettisen arvottamisen perusta ymmärrettävästi pluralistinen, eikä 

mitään tiettyä yhteistä arvoperustaa voida välttämättä olettaa. 

 

Perinteinen normatiivinen estetiikka voikin olla urbaanissa ympäristössä täysin mahdoton hanke, 

mutta kaupunkitilan ja -ympäristön esteettisyyden tutkimisella onkin aivan toinen funktio: 

ymmärtämällä paremmin esteettisen arvottamisen sosio-kulttuurista perustaa voidaan saada kiinni 

siitä, kuinka eri viiteryhmät tulkitsevat kaupunkitilaa ja ottavat sen omakseen. Kaupunkitilan 

esteettisissä arvoissa ilmenee suuri joukko erilaisia jaettuuden ja yksityisyyden variaatioita – 

erilaisille kokemusmaailmoille enemmän tai vähemmän yhteisiä arvo- ja merkitysrakenteita – jotka 

parhaimmillaan toimivat vuorovaikutuksen rajapintoina ja kohtaamisen alustana. Erilaisia toimijoita 

yhdistävien (esteettisten) rajapintojen tuottaminen on oleellisesti suunnittelukysymys: kenellä on 

oikeanlaista asiantuntemusta, ja mikä on eri toimijoiden osallistumisen sekä oma-aloitteisuuden rooli 

tässä kokonaisuudessa. 



www.helsinki.fi

Kaupunkitilan esteettisyys 

kohtaamisen alustana

Vesa Vihanninjoki, FM, tohtorikoulutettava (estetiikka)

Kaupunkitilan yhteisöllinen suunnittelu ja tuottaminen

Kaupunkitutkimuksen päivät

28.4.2016

Humanistinen tiedekunta / Vesa Vihanninjoki / 

Kaupunkitilan esteettisyys kohtaamisen alustana 1



www.helsinki.fi

Kuinka ympäristöesteettinen tutkimus voi 

auttaa jäsentämään uudenlaista, 

yhteisöllisyyteen ja itseorganisoituvuuteen 

perustuvaa kaupunkikulttuuria ja sen 

toiminnan logiikkaa?
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1. Millaisin menetelmin ja käsittein itseorganisoituvien 
kaupunkilaisten tutkimus jäsentyy?

• Ympäristöestetiikka tutkimuksellisena kehikkona

2. Miten kaupunkisuunnittelun sekä kaupunkitiedon tutkimus 
vastaavat itseorganisoitumisen haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin?

• Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia ylipäänsä tunnistetaan

3. Miten itseorganisoituminen vaikuttaa kaupunkitilaan, 
kaupunkikehitykseen sekä ihmisten 
ympäristökokemukseen?

• Ympäristökokemuksen yksilöllisyys ja jaettuus
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Ympäristöestetiikan tulokulma suhteessa 

työryhmän yleisiin tavoitteisiin
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• Kaupunkisuunnittelun ja kaupunkitilan tuottamisen 

asiantuntija- ja auktoriteettivalta

• Kaupunkikuvaihanteet ja esteettinen kontrolli

• Suunnitteluorganisaatiot yms. virkavaltaiset toimijat ja 

modernismin ”virallinen maku”

• Universaali esteettinen subjekti, josta kaikki 

”häiriötekijät” on abstrahoitu pois

• Toimijuuden laajentuminen ja kontrollin perusta

• Esteettisen kontrollin syyt, tavoitteet ja keinot?

• Pitäisikö esteettisiä normeja poistaa vai tarkentaa?
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Toimijuus, auktoriteetit ja kaupunki-
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• Objektiivisen ympäristön subjektiivinen tulkinta?

• ”Fyysinen ympäristö” vs. ”mentaalinen malli”

• Mikä toimintaympäristössä on jaettua, mikä yksityistä –
entä kokemuksessa?

• Ympäristö koettuna ympäristönä

• Jaetun ja yksilöllisen kokemushistorian vaikutus

• ”Kulttuurinen kokeminen”: merkityksenannon ja 
arvottamisen viiteryhmäsidonnaiset prosessit

• Ääripäiden sijaan jatkumo: 

• Jaettuuden ja yksityisyyden variaatiot kokemista 
jäsentävissä merkitys- ja arvorakenteissa
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• Ympäristön esteettisen kokemisen ja arvottamisen 
viiteryhmäsidonnaisuus 

• Esteettisyyden asema kokemismaailmassa

• Kaupunkiväestön heterogeenisyys ja 
kokemismaailmojen runsaus

• Kuinka erilaiset tulokulmat sovitetaan / sovittuvat
yhteen konkreettisessa kaupunkitilassa?

• Jaettuuden variaatiot ja esteettinen kokeminen?

• Pienin yhteinen nimittäjä vs. ”sietämisen politiikka”?

• Ristiriitaisuudet ja alueellinen eriytyminen?

• Kohtaamisen ja vuoropuhelun mahdollisuus?
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Esteettisyyden monimuotoisuus 
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Vihanninjoki, Vesa: ”Kaupunki-

ympäristön estetiikka hyvinvointi-

kysymyksenä: Esteettinen laatu 

maankäyttö- ja rakennuslaissa” 

teoksessa Ympäristö, estetiikka ja 

hyvinvointi (SKS 2015, toim. 

Haapala, Puolakka & Rannisto)
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• Urbaanin ympäristön esteettinen monimuotoisuus ja 
kokemismaailmojen (esteettiset) rajapinnat

• Urbaani moni-ilmeisyys vaihtoehtona

• Kaikki ratkaisut eivät voi miellyttää kaikkia: mitä 
urbaanissa ympäristössä pitää sietää?

• Valinnan reaaliset mahdollisuudet?

• Esteettisen monimuotoisuuden semioottinen tai 
”metakommunikatiivinen” funktio

• Ympäristön esteettisyys ja symboliarvot: elämänmuotoon 
kuuluminen ja viittaaminen

• Tasa-arvon ja erilaisuuden sietämisen edistäminen

• Uusien esteettisten arvojen luominen
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