
https://helda.helsinki.fi

Kaupunkeja, elämää ja estetiikkaa : Anne-Mari Forss ja Tarja

Rannisto (toim.): Kaupunkien estetiikkaa (2013)

Lehtinen, Sanna

2013

Lehtinen , S 2013 , ' Kaupunkeja, elämää ja estetiikkaa : Anne-Mari Forss ja Tarja Rannisto

(toim.): Kaupunkien estetiikkaa (2013) ' , Alue ja ympäristö , Vuosikerta. 42 , Nro 2 , Sivut

þÿ�9�3 ��9�5� �.� �<� �h�t�t�p�s�:�/�/�a�l�u�e�j�a�y�m�p�a�r�i�s�t�o�.�j�o�u�r�n�a�l�.�f�i�/�a�r�t�i�c�l�e�/�v�i�e�w�/�6�4�7�9�5� �>

http://hdl.handle.net/10138/310000

publishedVersion

Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.

This is an electronic reprint of the original article.

This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Please cite the original version.



93

42: 2 (2013) ss. 93–104 A
LU

E JA
 Y

M
P

Ä
R

IST
Ö

Kirjoja

Sanna Lehtinen

Kaupunkeja, elämää ja estetiikkaa

Anne-Mari Forss ja Tarja Rannisto (toim.):
Kaupunkien estetiikkaa, UPEF University Press of Eastern Finland, 2013 (194 s.)

Kaupunkitutkimuksen merkitys on entisestään 
korostunut kasvavan ihmispopulaation ja kaupun-
gistumiskehityksen myötä. Kaupunkien estetiikkaa 
-kirjoituskokoelma esittelee ympäristöestetiikan 
suhteellisen tuoretta näkökulmaa kaupunkitutki-
muksen kentällä. Rakennetun ympäristön ja luon-
nonympäristön yhdistelmänä kaupunki onkin täs-
sä mielessä tutkimuskohteena vertaansa vailla. Ko-
koelman yhdeksän kirjoittajaa ovat valinneet ku-
kin yhden kaupungin artikkelinsa lähtökohdaksi. 
Kaupunkivalinnat painottuvat Eurooppaan, mutta 
valikoima ulottuu kuitenkin tutusta Helsingis-
tä aina eksoottiseen Borneon saaren Sanggauhun 
saakka. Kuten kirjan johdannossakin todetaan, 
suomalainen perspektiivi on vahva: kaukaisimpia-
kin kaupunkeja katsotaan tämä oma pohjoinen 
lähtökohtamme tiedostaen. Kirjoituskokoelma 
paljastaa valituista kaupungeista vähemmän tun-
nettuja ulottuvuuksia sekä samalla valottaa useita 
erilaisia näkökulmia, joita kaupunkiin ympäristö-
esteettisenä tutkimuskohteena voidaan soveltaa. 

Antologian aloittaa Petteri Kummala artikkelil-
laan Helsingin ainutlaatuisesta kaupunkiluonnosta 
ja sen vaikutuksesta kaupunkiympäristön laatuun. 
Kummala pohjustaa koko teosta avaamalla ympä-
ristöestetiikan käsitteistöä ja esteettisen kokemuk-
sen erityispiirteitä, kuten esteettisen kokemuksen 
välittömyys, dynaamisuus, moniaistisuus ja synes-
teettisyys sekä siihen liittyvä jatkuva muutos ja lii-
ke. Kummala nostaa esiin kaupunkien �epäpaikat�, 
kaupunkiluonnon hybridiluonteen sekä esteettisen 
diversiteetin käsitteen, jonka myötä on mahdol-
lista antaa suuntaviivoja kaupunkisuunnittelulle: 
�Kaupunkien kestävän kehityksen on oltava myös 
esteettisesti kestävää.� (s. 13) Kummalan artikke-

lissa ympäristöestetiikan tutkimusta motivoidaan 
ajatuksella siitä, että on vielä paljon sellaista mitä 
emme tiedä ympäristön vaikutuksesta meihin. 

Päivi Rannila esittelee Christianian vapaakau-
punkia Kööpenhaminassa julkisen tilan ja lain-
säädännön näkökulmasta. Kuvauksen kohteena 
ovat sosiaaliset ja fyysiset tilat niihin väistämättä 
liittyvine tilallisine valtasuhteineen sekä lakien 
legitimoiminen ja kyseenalaistaminen tilallisten 
käytäntöjen avulla. Yhteisöllisyyden arvostaminen 
heijastuu julkisen tilan käyttöön, jonka luontee-
seen vapaakaupungissa kuuluu yksityisen ja yhtei-
sen tilan rajojen puuttuminen. Christianian poik-
keuksellinen kaupunkitila on eri toimijoiden val-
lan näyttämö samoin kuin kaupunkitila muissakin 
kaupungeissa: idealistisen imagon alle kätkeytyy 
epätasa-arvoa päätöksentekoprosessissa ja julkis-
ten tilojen käytön mahdollisuuksissa. Christianian 
kehitykseen vaihtoehtoisena ihanneyhteiskuntana 
liittyy myös viimeaikainen painopisteen siirtymi-
nen yhteiskunnallisen vapauden ajamisesta ympä-
ristöarvojen korostamiseen. 

Täysin erilaista päätöksentekomallia sivu-
aa Matti Hannikainen Lontoon viheralueiden 
1900-luvun historiaa valottavassa artikkelissaan. 
Viheraluesuunnittelun alkujaan epämääräinen ase-
ma kaupunkisuunnittelun kylkiäisenä tulee selväk-
si, kun Hannikainen kuvaa vapaa-ajan kulttuurien 
kehittymistä kaupungin viheralueiden historian 
valossa. Hannikainen osoittaa miten viheralueiden 
kaltainen kaupunkitila muovautuu historiallisesti 
muuttuvien odotusten ja käyttöjen myötä, erilais-
ten muuttuvien intressien heijastumana. Kaupun-
ki- ja ympäristöhistorian perspektiivi on hyödyl-
linen kun kaupunkirakenteen tihentäminen laa-
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dukkaan suunnittelun keinoin on noussut jälleen 
ajankohtaiseksi tavoitteeksi. 

Kaupungeilla on aina useita rinnakkaisia ima-
goja, ja Budapestin kohdalla kaupungin sijainti 
idän ja lännen välissä avaa mahdollisuuksia erilai-
siin tulkintoihin. Emilia Palonen käy läpi Buda-
pestin monia kilpailevia kaupunki-imagoja kom-
munismin jälkeisissä poliittisissa valtataistoissa. 
Kaupungin symbolisen maiseman muokkaami-
nen kiteytyy Palosen esittelemissä rakennuspro-
jekteissa, joilla pyrittiin määrittelemään millai-
set esteettiset arvot symboloivat unkarilaisuutta. 
Pääkaupunkien asema poliittisena välineenä ja 
eri ideologioiden taistelutantereena on yleensä 
korostuneen vaikea. Anne-Mari Forssin tulkin-
ta keskeisestä maailmanhistorian pääkaupungista 
Roomasta hyperreaalisena kaupunkina perustuu 
Jean Baudrillardin simulaatioteoriaan. Simulaatio 
käsitteenä liittyy laajemmin maailman estetisoitu-
misprosessiin, ja Roomassa sen toisteisuuteen aina 
perustamismyytistä alkaen. Roomassa 1700-luvul-
la vaikuttaneesta taidegraa�kko Giovanni Battista 
Piranesista  aina nykyelokuvaan saakka Rooman 
kuvaamisen kerrostunut traditio on vaikuttanut 
vahvasti siihen miten kaupunki koetaan, miten sii-
hen suhtaudutaan ja mitä siltä odotetaan. 

Moniaistisuus, esteettisen kokemuksen somaat-
tinen taso on vahvasti läsnä Kaupunkien estetiik-
kaa -kokoelmassa. Meri Kytö kuvailee Istanbulin 
erilaisia äänimaisemia ja etsii vastausta kysymyk-
seen �Mitä kaupunki voi kuuntelevalle matkaajal-
le kertoa?� (s. 105). ˜änimaisematutkimus pyrkii 
tarttumaan kaupunkien äänikudelmiin ja sitä 
kautta aistikylläiseen runsauteen. Artikkelin liit-
teenä olevat äänimaisemadeskriptiot kannustavat 
lukijaakin kuuntelutaidon kultivoimiseen omis-
sa arjen ympäristöissään. Kytö kuvailee tarkkaan 
käyttämäänsä metodia ja pohtii myös sen rajoit-
teita ja haasteita. Tarkka ympäristön kuvailu jat-
kuu Tarja Ranniston artikkelissa, jonka keskiössä 
on nykymuotoinen Jerusalem turistikokemuksen 
tapahtumapaikkana. Yksilöllinen kokemus kohtaa 
kollektiiviset arvot ja historian monitasoisessa pro-
sessissa, joka muodostuu Ranniston mukaan post-
modernin yhteiskunnan rakenteissa. Kollektiiviset 
arvot ja normit, turistin mielikuvat ja ennakkokä-
sitykset vaikuttavat siihen, miten paikka koetaan. 
Rannisto vertaakin turistina olemista pelin pelaa-
misen vieraan kulttuurin kanssa. Turistin kokemus 
rinnastuu esteettiseen kokemukseen tavalla, joka 
korostaa turistin monitasoista suhdetta kohtaa-
miinsa nähtävyyksiin. 

Kaisa Broner-Bauer pohjustaa Tokion syvära-
kenteellisen identiteetin analyysiä yhdistämällä 

omia muistojaan ja Japanin kaupunkihistoriaa. 
Jatkuva muutos ja orgaaninen arkkitehtuuri luon-
nehtivat Tokion erityislaatuista kaupunkikuvaa. 
Broner-Bauer kuvaa Tokion kylämäistä, moni-
keskuksista kaupunginosarakennetta, jossa tyhjän 
tilan erilaiset kulttuuriset merkitykset konkre-
tisoituvat monin eri tavoin. Kokoelman toisena 
kaukokohteena on Indonesian Sanggau Borneon 
saarella, johon liittyviä omakohtaisia kokemuk-
siaan Kirsi LaurØn kuvaa. Artikkelissa korostuvat 
kokemuksen moniaistisuus sekä erilaisten kulttuu-
risten ja subjektiivisten käsitysten törmääminen. 
Mitä kaukaisemmasta ja vieraammasta kaupun-
gista on kyse, sitä enemmän tarvitaan kuvailua. 
Etnogra�nen lähestymistapa yhdistettynä omaan 
henkilökohtaiseen lähtökohtaan ohjaa LaurØnia 
kauneuden kokemuksen kulttuurisidonnaisuuden 
oivaltamiseen. Erisuuruiset esteettiset kon�iktit 
ja kokemuksen ambivalenttisuus ovat väistämättä 
läsnä vieraaseen kulttuuriin sukeltamisessa. 

Erilaisten tutkimustraditioiden myötä tarkas-
telutavat vaihtelevat subjektiivisen kokemuksen 
kuvauksesta lainsäädännön ja päätöksenteon vai-
kutuksen analyysiin, identiteettipohdinnasta ha-
vainnointiin perustuvaan äänimaisematutkimuk-
seen. Ympäristöestetiikan tutkimusta edustavat 
Kummala, Forss, Rannisto sekä arkkitehtuurin 
tuntemuksen kautta Broner-Bauer. Kulttuurintut-
kimuksen traditioon kuuluu selkeimmin LaurØnin 
etnogra�nen lähestymistapa. Yhteiskunnallinen 
kaupunkitutkimustraditio on mukana Rannilan ja 
Palosen myötä; myös Hannikaisen näkökulmasta 
yhteiskuntapoliittiset muuttujat muokkaavat kau-
punkikuvaa historiallisesti. Valtatematiikka jatkuu 
Forssin artikkelissa, toisaalta matkailun ylikansal-
linen näkökulma on vahvimmin läsnä Forssin ja 
Ranniston kirjoituksissa. Luonnon roolia ei voi 
kaupungeista puhuttaessa unohtaa, muistuttavat 
niin Kummala kuin Hannikainenkin omilla ta-
hoillaan. 

Artikkelikokoelmasta hahmottuu myös erilaisia 
aikaperspektiivejä: historiallinen näkökulma ko-
rostuu Hannikaisen ja Broner-Bauerin kirjoituk-
sissa. Forss puolestaan kirjoittaa historian ja tämän 
hetken yhtäaikaisesta läsnäolosta kokemuksessa. 
Nykyhetken tai lähihistorian kuvauksessa kiinni 
ovat Rannilan, Palosen ja Ranniston kirjoitukset. 
Uusia suunnittelullisia suuntia hahmottaa vahvim-
min Kummalan Helsinki-artikkeli. Elävä ja alati 
muutoksessa oleva kaupunkiympäristö moninai-
sissa ilmenemismuodoissaan välittyy kirjoitusten 
kautta. Neljän artikkelin liitteenä on valokuvia, ja 
tasapainon vuoksi muihinkin olisi sopinut kuva tai 
pari aihetta elävöittämään. 
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Pieni toimituksellinen kiire paistaa paikoin kir-
joitusvirheistä, mutta artikkeleiden kielellinen taso 
on kuitenkin kiitettävä ja kokonaisuus tasapai-
noinen. Tämäntyyppisessä antologiassa on usein 
vaikeutena muodostaa kirjoituksista yhtenäinen 
kokonaisuus. Laajuudestaan huolimatta estetiikan 
näkökulma onnistuu nivomaan yhteen erityyppi-
set artikkelit. Niistä muodostuu luonteva jatkumo, 
jossa teemat limittyvät toisiinsa ja yksittäiset sivu-
teemat esittelevät kaupunkitutkimuksen kenttää 
laajemmaltikin. Antologia kertoo humanistisen 
ympäristötutkimuksen laajuudesta ja jo vahvasta 

traditiosta. Parasta antia on eri tutkijoiden yksi-
löllisten äänten yhdistelmä ja avoin lähtökohta 
kokoelman rakentamiselle. Osa kirjoituksista on 
selkeämmin kiinni valitun kaupungin perspek-
tiivissä, osa taas hahmottelee teoriaa laveammin 
ja esimerkistä irrallisemmin. Myös estetiikka ja 
esteettinen on käsitetty erilaisin, enimmäkseen 
toisiaan täydentävin tavoin. Kokonaisuutena Kau-
punkien estetiikkaa on ajanmukainen yhdistelmä 
viimeaikaista tutkimusta, tutkijoiden omaa ääntä 
sekä aitoa kiinnostusta mitä erilaisimpiin tapoihin 
ymmärtää kaupunkiympäristöjä. 

Sanna Kopra

Tavoitteena vähähiilinen yhteiskunta

John Urry: 
Ilmastonmuutos ja yhteiskunta, Vastapaino, Tampere, 2013. (332 s.)

Kuten John Urry teoksessaan Ilmastonmuutos ja 
yhteiskunta toteaa, ilmastonmuutoskeskustelua 
ovat tähän mennessä hallinneet luonnon- ja ta-
loustieteilijät. Väheksymättä näiden tieteenalojen 
saavutuksia on selvää, etteivät ne ole kyenneet 
ottamaan yhteiskuntanäkökulmia riittävästi huo-
mioon. Urryn mukaan nykyinen ilmastonmuu-
toskeskustelu on liian kapea-alaista, koska se ei 
pureudu elämän itsensä organisoitumiseen eten-
kään runsashiilisissä yhteiskunnissa eikä niihin 
historiallisesti muodostuneisiin käytänteisiin, jotka 
ylläpitävät �hiilituhlaavaisia� elämäntapamalleja. 
Ilmastonmuutoksen ratkaisun avaimet � kuten 
sen syytkin � ovat nimenomaan yhteiskunnallisissa 
rakenteissa. Erityisesti Urry kritisoi viime vuosisa-
dalta saakka vallinnutta talousimperialismia, jonka 
diskursseihin myös muut yhteiskuntateoriat tu-
keutuvat. Niin sanottu homo economicus -näkökul-
ma esittää ihmiset rationaalisina kuluttajina, jotka 
pyrkivät maksimoimaan (taloudellisen) hyödyn.
Suuri osa ihmisistä ei kuitenkaan todellisuudessa 
käyttäydy näin. Talousteoriat, erityisesti nykyisin 
vallalla oleva uusliberalismi, eivät ole juurikaan 
piitanneet luonnonvarojen riittävyydestä pitkällä 
aikavälillä. Urryn mukaan erityisesti vuoden 2008 
talousromahdus todisti kapitalismin toimimat-
tomuuden ja tasapainottomuuden: nyky-yhteis-
kunta on aivan liian riippuvainen halvasta öljystä. 
1900-luvun alusta lähtien on syntynyt niin sanot-

tu liikkuva yhteiskunta, jolle on ominaista kaiken 
kattava kuluttaminen ja nopea, paljon energiaa 
kuluttava matkustaminen sekä muut runsashiiliset 
sosiaaliset käytänteet.

Urry kohdistaa kritiikkinsä myös omaan oppia-
laansa ja arvostelee yhteiskuntatieteiden tapaa teh-
dä ero luonnon ja yhteiskunnan välille, sillä tämä 
eronteko vinouttaa yhteiskunnallista keskustelua, 
mukaan lukien ilmastonmuutoskeskustelu. Hän 
esittää �painavan väitteen� siitä, että �sosiaalinen 
ja fyysinen tai materiaalinen maailma ovat tiukasti 
toisiinsa kietoutuneita ja että niiden välinen kah-
tiajako on ideologinen rakennelma, joka voidaan 
purkaa� (s. 19). Väite on toki totta, mutta ei ehkä 
niin uraauurtava, kuin Urry antaa ymmärtää. Mo-
net yhteiskuntatieteellisesti suuntautuneet ympä-
ristötutkijat ovat argumentoineet samalla tavalla 
jo aiemminkin, Suomessa muun muassa ympä-
ristösosiologit. Urry esittää, että yhteiskunta tulisi 
nähdä osana luontoa ja että luonnonvarat tulisi ot-
taa osaksi yhteiskuntatieteiden tutkimuskohteita. 
Hänen teoksensa kunnianhimoisena tavoitteena, 
kuten Urry sanoo, on kehittää �hiiliriippuvuuden 
jälkeistä sosiologiaa, ja ennen kaikkea sen jälkeistä 
yhteiskuntaa� (s. 31). Ainoana kapitalistisena vaih-
toehtona ilmastonmuutokseen ja energiaturvalli-
suuteen hän ehdottaa siirtymisen �luonnonvaraka-
pitalismiin�, joka ei erota luontoa taloudesta vaan 
antaa arvoa luonnonvaroille sekä huomioi myös 


