
Tämän teoksen sähköisen version on julkaissut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
(SKS) Creative Commons -lisenssillä: CC BY-NC-ND 4.0 International. Lisenssiin
voi tutustua englanniksi osoitteessa: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/4.0/legalcode

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on saanut sähköisen julkaisuluvan teoksen 
oikeudenhaltijoilta. Mikäli olette oikeudenhaltija, jota SKS ei ole tavoittanut, 
pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä SKS:aan.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://www.finlit.fi/fi/yhteystiedot


Muistinkaupunki





Muistinkaupunki
TULKINTOJA KAUPUNGISTA MUISTIN JA 

MUISTAMISEN PAIKKANA

Toimittaneet

KatriLentojaPiaOlsson

SuomalaisenKirjallisuudenSeura•Helsinki



isbn 978-952-222-449-1

issn 0073-2540

www.�nlit.�/kirjat

Painotyö: Hansaprint Oy, Vantaa 2013 

historiallinen arkisto 138

Tämä teos on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
nimeämien asiantuntijoiden tarkastama.



5

SISÄLLYS

KAUPUNKI, MUISTOT JA MUISTAMINEN  7

Katri Lento & Pia Olsson

Kaupunki henkilökohtaisen muistamisen paikkana

HELSINKI-MUISTOT ETNOLOGISEN HISTORIANKIRJOITUKSEN 

LÄHTÖKOHTANA  31

Anna-Maria Åström

KRIISIN KIRJAAJA

Muistamisen hallinta Kaarlo Alfred Franssilan päiväkirjassa  65

Oona Ilmolahti

REILU JA RENTO MUISTOJEN KOTKA  96

Tytti Steel

JALAT MUISTAVAT JA ASKELEET KERTOVAT  129

Kehollinen muistaminen kaupunkiluonnossa   

Eveliina Asikainen & Kirsi Mäkinen

MUISTOJA TÄSTÄ PÄIVÄSTÄ

Opiskelijan Helsinki vuonna 2009  163

Pia Olsson



6

Yhteisöllisen muistamisen symbolit

TULEVAISUUDEN MUISTOT? 

Nykyisyys ja menneisyys museoiden kokoelmissa  195

Anne Ala-Pöllänen

ELÄMÄÄ MYLLYPUROSSA

Nykydokumentointia Helsingin kaupunginmuseossa  217

Jari Harju

MUISTOJEN TALOT

Kaupunginmuseot ja kaupunkihistoria  241

Rainey Tisdale

Kaupunki ja muistamisen politiikka

RAKENNETTU KAUPUNKI MUISTIN JA MERKITYSTEN KIINNEKOHTANA  273

Anja Kervanto Nevanlinna

MERKITYKSIN RAKENNETTU VANHA RAUMA 

Suomalaisen historiallisen kaupungin varhainen määrittely valintoina

ja vuoropuheluna 294

Tanja Vahtikari

KUINKA MENNYT MERKITYKSELLISTYY KAUPUNKIPUHUNNOISSA?

Narratiivisia tulkintoja jyväskyläläisestä kaupunkiympäristöstä  324

Tiina-Riitta Lappi

ESTETISOITUJA MUISTOJA

Taide, kulttuuriteollisuus ja teollinen rakennusperintö jälkiteollisen 

kaupungin kehittämisessä  348

Hanna Mattila & Tuomas Ilmavirta

KIRJOITTAJAT  389



7

KAUPUNKI,  MUISTOT JA MUISTAMINEN
KatriLento&PiaOlsson

Kaupunkimonikerroksisena ja -ulotteisenamerkityskenttänäavau-
tuu tulkitsijalleen väistämättä fragmentteina. Yksi kaupunkitutki-
muksen haasteista onkin ottaa kohteensa haltuun yhtä aikaa sekä
sosiaalisena että fyysisenäympäristönä.1Tutkimuksenparadoksina
onpidettykehitystä,jossakaupunkitutkimusoneriytynyttieteenala-
kohtaisesti, samalla kun tarve kokonaisvaltaiseen kaupunkien ym-
märtämiseenonkasvanut.2Kaupunkia tutkimuksenkohteenapirs-
taloivatedelleeneritieteenalojentavatpainottaakokonaisuudeneri
puolia omista lähtökohdistaan käsin. Fyysisen ja kokemuksellisen
ympäristön analyysi korostaa usein myös eri tavoin joko kaupun-
kitilanyksiselitteisyyttä–objektiivisuutta– taielämystensubjektii-
visuutta. Näiden lisäksi kaupunkitilaa voidaan tarkastella edelleen
kulttuurisiamerkityksiätuottavanajaylläpitävänä.3

Näitäkaupunginilmiötasoneriosa-alueitajapainotuksiaontässä
artikkelikokoelmassatuotuyhteenmuistinjamuistamisennäkökul-

1  Lappi 2007, 10–11.
2  Paddison 2001, ix.
3  Kervanto Nevanlinna 2005, 97–99. 
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mista.4Muistamisenkauttatuotetutkertomukset–narraatiot–aut-
tavat omalta osaltaan hahmottamaan kaupungin luonnetta, siihen
liittyvääkokemuksellisuuttajakaupungistatehtyjätulkintoja.5Näin
ollenmuistamisenkauttatuotetutnäkökulmateivätmuodostairral-
listasaarekettakaupunkitutkimuksenkentässä,vaannekytkeytyvät
tiiviistiesimerkiksikaupungistatehtäviinhallinnollisiinjataloudelli-
siintulkintoihin.

Muistamisenproblematiikkatoimiiartikkeleissajaettunatulkinta-
kehyksenä,vaikkakirjoittajiennäkökulmaitsekaupunkitilaanvaih-
telee. Toiveenamme on, että lukijalle muodostuisi moniulotteinen
kokonaiskuvakaupungistaympäristönä,jossasosiaalinen,kulttuuri-
nenjafyysinenovatkeskenäänsamanaikaisia,toisiinsalomittuviaja
keskenäänvuorovaikutussuhteessaoleviaominaisuuksia.

Kokoelmanartikkelitkertovat2000-luvunaluntieteellisistämie-
lenkiinnonkohteista janiistäkaupunkitutkimuksenteemoista, jois-
sa eri tieteenalojen tutkimuskohteet lomittuvat. Keskustelu ei ole
ainoastaantieteensisäistä,vaanmuistaminenjasenmerkityksetkyt-
keytyvätartikkeleissaosaksikaupunkientoiminnallistakokonaisuut-
ta: kaupunkilaisten arjen kokemuksiin, kaupunkien muistiorgani-
saatioidentoiminnanperiaatteisiinjanäissätoimivienammatillisiin
intresseihin sekäkaupunkisuunnittelun tuottamiin fyysisiinmuista-
mistaohjaaviinympäristöihin.

Keskeinenartikkeleitayhdistävätekijäonkiinnostuspaikkaanja
tässätapauksessaerityisestikaupunkiinpaikkana.Tutkimuksenkoh-
teeksinouseekuitenkinennenkaikkea ilmiöiden taso,oletus siitä,

4  Kirjan alkusysäyksenä on toiminut keväällä 2009 Helsingin yliopistossa järjestetty monitie-
teinen luentokurssi, jossa keskityttiin Helsinkiin liittyviin muistoihin ja niiden tuottamiin merki-
tyksiin kaupunkiympäristön tulkitsemisessa. Kaupungin ja muistamisen suhdetta valotettiin 
niin estetiikan, historian, kansatieteen, taidehistorian kuin sosiaalihistorian näkökulmasta. 
Kurssin kokonaisuutta on tässä kokoelmassa laajennettu käsittelemään kaupunkien, muis-
tin ja muistamisen suhdetta alkuperäistä teemaa laajemmin ja yleisemmin. 

5  Ks. esim. Paddison 2001, 13.
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ettäkaupunkiympäristönätuottaatietynlaisiatapojatoimiajasuh-
tautuaympäristöön.Tämäajatteluontuttumuunmuassaklassisen
sosiologian tavasta tarkastella kaupunkia. Sosiologian piirissä kau-
pungista muodostui heti tieteenalan synnystä alkaen 1800-luvul-
la yksi sen keskeisistä tutkimuskohteista. Kaupungistumisen myö-
tä myös mielenkiinto fyysistä ympäristöä kohtaan sai uudenlaisia
painotuksia.Keskeisiksikysymyksiksinousivatyhtäältäympäristön
rooli sosiaalisen elämän muovaajana ja toisaalta ympäristön muo-
vautuminensosiaalisenelämänkautta.6Varhaisetkaupunkisosiolo-
gitGeorgSimmel jaWalterBenjaminuudistivat tapaakatsoakau-
punkia 1900-luvun alkupuolella. Heidän kirjoituksissaan keskiöön
nousikaupunkielinympäristönäjaihminenosanatätäympäristöä.
WalterBenjaminkirjoittiPariisista1800-luvunuudenlaisenurbaanin
toiminnannäyttämönä,jossakaupallisuusjanäyttäytyminenleima-
sivatkaupunkielämääjaGeorgSimmelmoderninkaupunkielämän
tuottamastaärsykkeidentulvastajasensynnyttämästäuudesta”ur-
baanistaihmisestä”.7

2000-luvunalunkaupunkitutkimusnojaalaajastitähänperintee-
seenpyrkienhahmottamaankaupunkiympäristöäerityisenäinhimil-
lisentoiminnankenttänä.Kaupunkiaeiviimevuosinailmestyneissä
etnologisissa tutkimuksissa ole haluttu nähdä ainoastaan maantie-
teellisenäalueenataiarjentoimintojenkulissina,vaanaikaannivou-
tuvienmerkityksellistenkokemustenmonimuotoisenaympäristönä.
Kaupunkiympäristön ymmärtämisessä keskeisinä on nähty koke-
muksellisuusjayksilöllisettulkinnat.Tästänäkökulmastamuistoton
nähtytärkeinävaikuttajinasiihen,mitenkaupunkiympäristöönsuh-
taudutaanjamitensitähyödynnetään.8Hyppäys1970-luvunkvanti-

6  Kasinitz 1995, 10–11.
7  Benjamin 1995 [1933]; Simmel 1995 [1902].
8  Åström & Korkiakangas 2005, 7–8.
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tatiivisestakaupunkitutkimuksesta,jokasekinperustuimuistitietoon,
vuosituhannenvaihteenkertovienlähteidenpainotukseeneioleol-
lutainoastaanmetodinensuunnanvaihdos,vaanmuutosonnäkynyt
myös siinä, mitä ilmiötasoa on pidetty tutkimuksellisesti merkittä-
vänä.9Myöshistoriatieteille1970-lukuoliuudistumisenaikaa.His-
toriankirjoituksen näkökulmaa kohdennettiin yhä enemmän ajan-
kohtaisiinyhteiskunnallisiinteemoihinjaarkisiintoimintoihin,joista
muunmuassakulttuuri-, talous- jaympäristöhistorian suosionkas-
vu kertoi. Samalla historiankirjoituksen suhde muistiin ja muistoi-
hinmuuttuikiinnostuksenkohdistuessamentaliteetteihinjamuista-
misenkollektiivisiinmuotoihin.10

Samansuuntainen ja -aikainen kehitys on havaittavissa myös
maantieteellisen tutkimuksen piirissä. Keskeiseksi käsitteeksi tutki-
muksessa nousi paikka, jolla haluttiin viitata erityisesti ihmisen ja
fyysisenympäristönväliseen suhteeseen; tilaan, jokaonkokemus-
tenmyötämuodostunutihmisellemerkitykselliseksi.Toinenkeskei-
nenlähestymiskulmaoliidentiteetinkäsitejaseneripuoletpaikan
identiteettinäjaihmisenalueellisenaidentiteettinä.11Näillätutkimus-
suuntauksilla olimerkitysmyös kulttuurientutkimuksellisesti suun-
tautuneellekaupunkitutkimukselle.Muistin,muistamisenjamuisto-
jenpohdintanäyttäämuodostaneenluontevanosantätämerkitysten
jailmiöidentasoakäsittelevääviimeaikaistakaupunkitutkimustatie-
teenalarajatylittäen.12

9  Kaupunkikansatieteellisen tutkimuksen murroksesta ks. Kotikaduilla 1997.
10  Kaupunkitutkimuksen traditiosta historiatieteissä ks. Kolbe 2009; historiankirjoituksen suh-

teesta muistiin ja muistamiseen ks. esim. Leydesdorff, Passerini & Thompson 1996, 6.
11  Haarni, Karvinen, Koskela & Tani 1997, 16–20.
12  Ks. esim. tilan ja ajan yhteydestä kaupungissa Tunturi & Syrjämaa 2002.
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Kaupunki muistin tihentymänä

Taideteokset,kirjallisuus, rakennukset, tapahtumat jakaupunkitilat
voivat toimiamoderninurbaaninmuistamisenaineistoinamuiden
henkilökohtaisten ja kollektiivisten muistamisen muotojen rinnal-
la.TaidehistorioitsijaMarkCrinsononmääritellyturbaaninmuistin
(urbanmemory)merkitykseltäänsekäantropomorfiseksi(kaupungiksi,
jollaonmuisti)ettäyleisemminkaupungiksifyysisenäympäristönä
käytänteineenjamateriaalisineominaisuuksineen,jotkamahdollis-
tavatmenneeseenliittyvätmuistotjaniidenkiinnittymisenkaupun-
gineriajanjaksoihin.13Nämämolemmaturbaaninmuistinjamuis-
tamisenpuoletovatnäkyvissämyöstämänkokoelmanartikkeleissa.
Näyttäisi kuitenkin siltä, että ensimmäinen merkitys korostuisi jäl-
kimmäisenrinnallasiirryttäessähenkilökohtaiseenjakollektiiviseen
muistamiseenkeskittyvistäartikkeleistakohtiinstitutionaalistamuis-
tamista.

Keskeiseksiartikkeleitayhdistäväksikysymykseksionkinmuodos-
tunutse,mitenmuistoillajamuistamisellatuotetaanjaylläpidetään
kaupunkeihinjakaupunkilaisuuteenliitettyjämerkityksiä.Myöstä-
mänprosessinmonimuotoisuusheijastuuartikkelikokonaisuudessa.
Henkilökohtaisilla,kollektiivisillajainstitutionaalisillatasoillatapah-
tuvamerkitystentuottaminennäkyyniinartikkeleidennäkökulmis-
sakuinkokoelmanrakenteessa.Tämäeikuitenkaantarkoitasitä,et-
teivätkönämäeritasotolisikeskenäänvuorovaikutuksessa.

Artikkelikokoelmaneriosattuovatesiinmuistiinjamuistamiseen
liittyvät tulkinnat varsin laajasti. Muistoja ja muistamisen merkke-
jä kaupunkiympäristöstä on artikkeleissa etsitty hyvinkin erilaisis-
ta lähteistä.Aineistoinaovat esillä henkilökohtaisetmuistot ja nii-
denerilaisetylläpitämisenjatuottamisenmuodot,kutenpäiväkirja

13  Crinson 2005, xi–xii. 
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ja konkreettiset muistin tai unohtamisen paikat. Henkilökohtaisen
muistamisenmuodotnivoutuvatkaupunginviranomaistoimintaan,
kun esimerkiksi kaupunkisuunnittelun roolia tarkastellaan muista-
mistaohjaavanatoimintona.Myöskaupunginmuseonroolikollek-
tiivisenmuistintulkitsijanajaarvottajananouseeartikkeleissaesiin.
Se,minkäroolinkulloinenkinnäkökulmaartikkelissasaa,vaihtelee
tutkijakohtaisesti. Tämä heijastaa muistitietotutkimuksen luonnetta
laajemmin:muistitieto–muistot jamuistamisenerimuodot–voi
ollatutkimuksenlähde,kohde,metodinenvalintaja/taikannanotto
tiedonolemukseen.14

Yhteistänäilleaineistoille ja tulkinnoilleonmuistinkiinnittymi-
nenfyysiseenympäristöön.AnniVilkkoonkutsunutaikaa,paikkaa
jamuistojahenkilökohtaistenhistorioidenkoordinaateiksi.Kokemis-
tamme paikoista muodostuu mielenmaisemamme. Muistiaineistot
antavatmahdollisuuden tarkastella sitä,miten elettyjä ympäristöjä
kuvataanjamerkityksellistetään.15Voidaanmyösajatella,ettäpaikas-
sayhdistyvätmuistelijaneriaikatasotjanäinitsensäpaikantaminen
helpottaamuisteluprosessia.16Muistot jamuistaminenovatkytkök-
sissäniinhenkilökohtaistenkuinkollektiivistenidentiteettienmuo-
toutumiseen.Paikkaanliittyvätmuistoteivätoleainoastaanmuistoja
tietystäpaikastavaanmyösomanhenkilöhistorianpaikallistamista.17
Samallamuistoteivätoleainoastaanpaikallisiataihenkilökohtaisia,
vaanniidenavullatuotetaanmielikuviajasymbolimerkityksiä,joilla
onmyösyksilötasoalaajempiamerkityksiä.

Kaupunginjamaaseudunkeskeisenäeronaonnähtykaupunkien
suurempi tiheys, ei ainoastaan ihmisten vaan myös taloudellisten,
kulttuuristen ja vapaa-ajan toimintojen suhteen. Kaupunkia erityi-

14  Fingerroos & Haanpää 2006, 28–29.
15  Vilkko 1998, 27.
16  Korkiakangas 2006, 134.
17  Åström & Korkiakangas 2005, 11.
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sesti kuvastavaksi piirteeksi on nostettu myös kulttuuristen erojen
moninaisuus.18 Samanaikaisesti kaupunkilaisuudelle on ominaista
ympäristön osittainen sulkeutuneisuus käyttäjälleen. Kaupunki on
monessasuhteessaasukkaalleen luokseenpääsemätön javainosin
aukeava, mikä johtaa mielikuvien täydentämiseen kuvittelemalla.
Tämänseurauksenaeioleolemassayhtäkaikkienjakamaakäsitys-
täkaupungista,vaansetuotetaanlukemattomineritavoinerikoki-
joidennäkökulmasta,myösmuistojenjaniihinkiinnittyviennarratii-
vienmuodossa.19

Artikkelitottavatkantaasiihen,mikätekeekaupungistamielen-
kiintoisenjuurimuistamisenproblematiikannäkökulmasta.Keskei-
seksiteemaksinouseekysymyssiitä,minkälaisiksimuodostuvatpaik-
kaanliitetytmuistot,kunsitäovatjakamassauseattoisistaaneroavat
yksilöt ja ryhmät ja näiden tavat hyödyntää kaupunkiympäristön
tarjoamiamoninaisiajulkisiajayhteisiksikoettujatiloja.Omannä-
kökulmansakaupunkienjamuistamisenproblematiikkaantuokau-
punkitilaanuseinliitettyajatussendynaamisuudesta:fyysisenjaso-
siaalisentilanjatkuvanmuutosprosessinvoidaannähdävaikuttavan
sekämuistamisenmuotoihinettäsisältöihin.Samallakorostuumyös
muistamisenrinnallaunohtamisenjamuistojenvaalimisensekänäi-
hin liittyvä valikoitumisen problematiikka. Muistojen vaaliminen
voikaupungeilleollamyös tapa rakentaaomaa imagoaan ja siten
tietoinen ja tarkoitushakuinenprosessi.Kaupunkitilaanvoisaman-
aikaisesti kohdistua sekäyhteisesti jaettujamuistin tihentymiä että
lukemattomiayksilöllisiäpaikanmerkitystenvariaatioita:sevoiol-
layhteisestijaetunkollektiivisenhistoriansuurnäyttämöjahenkilö-
kohtaistenelämänkokemustenkiinnekohta.Arjenmuistotnivoutu-
vatkollektiivisestijaettuihinmuistinpaikkoihin.

18  Paddison 2001, 11–12.
19  Wirth-Neshner 2001, 53, 65.
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Kaupunki henkilökohtaisen muistamisen paikkana

Teoksenartikkelitonjaettukolmeenlukuun,jotkaheijastavatmuis-
tamisen muotojen eri ulottuvuuksia. Yksityinen ja yhteisöllinen
muistaminensekävirallistentahojenohjaamamuistamisenpolitiik-
ka,jokanäkyymuunmuassarakennetussaympäristössämme,ovat
jollaintavoinläsnäkaikissaartikkeleissa,muttakirjoittajiennäkökul-
mat japainotuksetvaihtelevatniin tutkimusteemojenkuin tieteen-
alojenmukaan.Kirjakoostuukahdestatoistaartikkelista,joitayhdis-
tääkaupunginjamuistamisenteemojenkäsittely.Aluetutkimuksessa
yleensätehtyjakohallinnollisiin,kulttuurisiinjatoiminnallisiinaluei-
siin voidaan nähdä kaupunkikontekstissa erityisen monimuotoise-
nalähtökohtanaeritoiminnanmuotojenjatasojennivoutuessatoi-
siinsalukuisintavoin.20Näitäkaikkianäkökulmiavoidaanedelleen
tarkastellamuistamisenproblematiikankautta,mikäosaltaanauttaa
ymmärtämäänkaupunkejamyösnäideneriosa-alueidenmuodosta-
manakokonaisuutena,eivainerillisinätoiminnankenttinä.Useim-
missaartikkeleista tapahtumapaikkanaonHelsinki,muttamukana
on myös muita suomalaisia ja ulkomaisia kaupunkeja. Kaupungin
jamuistamisenteematovatylipaikallisia,janäinteoksenartikkelit–
vaikkakinkeskittyentiettyihinnimeltämainittuihinkaupunkiympä-
ristöihin–tuovatesilleyleisestikiinnostaviajamerkityksellisiänäkö-
kulmiakaupungeistajamuistamisesta.

Muistitietotutkimuksen tavoitteena on nähty erilaisten mennei-
syyden tulkintojen esiin tuominen ja samalla vallitsevien totuuk-
sien kyseenalaistaminen.21 Kaupunkitutkimuksessa nämä vaihto-
ehtoiset totuudet ovat kaupunkilaisten arjen ympäristösuhteeseen
liittyviä. Ensimmäisen osan artikkelit kuvaavatkin kaupunkilaisten
tapojayhtäältäomalla toiminnallaanottaahaltuunsakaupunkiym-

20  Ks. aluehistoriasta Lähteenmäki 2009, 9.
21  Fingerroos & Haanpää 2006, 27.



15KAUPUNKI, MUISTOT JA MUISTAMINEN

päristöäjatoisaaltakertoaomastaympäristösuhteestaanjasenmuo-
toutumisprosessista.Näidentotuuksienvoidaannähdätuovanesiin
niitäkertomuksia,joidensaatetaankokeajäävänhuomioimatta”vi-
rallisissa”kaupunkihistorioissataiesimerkiksikaupunkisuunnittelun
arjessa.Artikkelitkeskittyväthenkilökohtaisiinkaupunkimuistoihin,
joitavoidaankuitenkinainatulkitasuhteessayleiseenkeskusteluun
kaupunginmerkityksistä.Muisteluonhenkilökohtaisellatasollayksi
keinoyrittääymmärtääniinmennyttäkuinnykyistäelämää.Muistot
jamuistelunmuodotkiinnittyvätsamallamyösniihinyleisiinmer-
kityksiin, jotkaovatyhteiskunnassakulloisenakinaikanavallalla.22
Omillahenkilökohtaisillamuistoillavoidaanvahvistaa,kyseenalais-
taataisävyttäävakiintuneiksijavallallaoleviksikoettujatotuuksia.

Anna-MariaÅströmpohtiiartikkelissaan,mitenetnologiselletut-
kimukselletyypillisiämuistiaineistojavoihyödyntääkaupunkihisto-
riankirjoittamisessajamitennäinmuodostuvakuvakaupunginpaik-
kojenmerkityksistäasukkailleensuhtautuuviimevuosikymmeninä
esitettyihin näkemyksiin kaupunkien ja niiden muistin kiinnekoh-
tien muutoksesta. Hän vertaa Helsinkiä käsittelevien kyselyaineis-
tojen muodostamaa kuvaa Pierre Noran ja M. Christine Boyerin
esittämiinnäkökulmiinkaupunginpaikoistalieuxdemémoirenajahis-
toriallisinakuvaelmina.Kollektiivisenmuistamisenonnähtymate-
rialisoituneenjasamallamenettäneen”autenttisia”kiintopisteitään.
Helsinki-muistelijoille muistinmaisemalla näyttää kuitenkin olleen
merkitystäainakinvielä1990-luvullakootunaineistonperusteella:
postmodernin kaupungin fragmentaariseksi väitetty, muistamisen
kulttuuria muuttanut ilmapiiri ei ilmene Helsinki-muistojen koke-
muksellisellatasolla.Anna-MariaÅströmesitteleeartikkelissaaneri
tapojaanalysoidakaupunkiamuistamisenpaikkanajatuoesiinyh-
denkonkreettisenkaupunkimuistiaineistontässäkontekstissa.

22 Korkiakangas 2006, 126–137. 
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Yksihenkilökohtaisenmuistinpaikkaonpäiväkirja.Helsinkiläi-
nen kouluhallituksen virkamies Kaarlo Alfred Franssila piti omaa
päiväkirjaansa sisällissodan aikaisessa Helsingissä. Oona Ilmolahti
onlukenutpäiväkirjaamurroksessaolevankaupunginkuvauksena
muttamyöstapanamuokatakertomustahenkilökohtaisestijayhtei-
söllisestikoetuista tapahtumista.Franssilalle itselleenpäiväkirjaon
olluttapatuottaaaineistoaomanmuistamisensatueksi.Samallapäi-
väkirjassasaavatäänenmyösmuutlähipiirinhenkilöt–muistiinkir-
jaajan tulkitsemina.Franssilan tekstissäkaupunkiondramaattisten
tapahtumien näyttämö. Tutkijalle teksti avaa näkymän tuon näyt-
tämön kaksijakoiseen, toisinaan yllättävältäkin tuntuvaan arkeen:
vaikkasotamäärittääomaltaosaltaankaupunginelämää,sodandra-
matiikallaonmyöshyvinarkinenpuolensa,jokamuistakuinmuisti-
aineistoistavoiollavaikeatavoittaa.

Muisteluonkoetuntodellisuudentulkintaa,jonkaavullaluodaan
kuvaamenneisyydestä.Siihen,minkälaiseksitämätulkintamuodos-
tuu,vaikuttaaosaltaankerronnankonteksti:muistelunkauttaesiin-
tuotavat arvostukset ovat luomassa paitsi yksilön myös yhteisön
identiteettiä. Samalla muistelu on kannanotto yhteisöön mahdolli-
sesti kohdistettuihin arvotuksiin. Tytti Steel analysoi artikkelissaan
Kotkan satamaan ja sen työntekijöihin liitettyjä mielikuvia 1990-
luvun lopulla tekemiensä satamaravintola Kairon työntekijöiden,
muusikoiden jaasiakkaidenhaastattelujenpohjalta.Kaupunginsa-
tamaonalue,jokaontäynnämerkityksiä–tulkitsijanmukaanjoko
myönteisiätaikielteisiä.Yksisatamiinlatautunutpositiivinenmerki-
tysliittyyoletukseenniidensuvaitsevaisuudesta,jonkaonnähtyhei-
jastuvan Kotkan tapauksessa kaupunkiin yleisemminkin. Suvaitse-
vaisuusonollutmyösarvo,jollayhteisönmerkitystäonyksilöllisen
muistamisentasollahaluttunostaaesiin.Samallasiitäonmuodostu-
nutkollektiivisestijaettukannanottoomanympäristönpuolesta.Tut-
kijalleoleellistaonlöytäämuistoistanetekijät,jotkaovatjohtaneet
näidenkannanottojenmuodostumiseen.
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EveliinaAsikainenjaKirsiMäkinenesittelevätartikkelissaankä-
velyhaastattelunmuistamistaaktivoivanamenetelmänä.Lähtökoh-
tanatässätutkimuksellisessaapuvälineessäonajatus,jonkamukaan
kehollisetkokemuksetovatkiinteäosamuistamista.Kunmuistelu
suoritetaanyhdessäesimerkiksikävelynyhteydessä,muodostuusii-
täyhteisesti jaettukokemus fyysisestihavaittavine ilmiöineen.Tu-
tussaympäristössäliikkuminentuoesiinhiljaistatietoa,jokamuu-
toin voisi perinteisessä haastattelutilanteessa jäädä huomaamatta:
paikkoihin liittyy aistihavaintoja, värejä ja liikettä. Ulkopuoliselle
tutkijallemahdollisestimerkityksettöminänäyttäytyvätpaikatmer-
kityksellistyvät samanaikaisesti kerrottuina ja koettuina tiloina.23
Kävelynjamuistelunkohteinaartikkelissaovatkaupunkiympäris-
töjaetenkinkaupunkiluonto:se,mitenluontojametsäovat–toi-
sinaanhuomaamatonkin–osakaupunkilaistenarkea.Tutkijatovat
kävelleetyhdessähaastateltaviensakanssakahdessakaupunginosas-
sa,HelsinginPohjois-HaagassajaTampereenHervannassa.Yhdes-
säkävellytjakerrotutreititpaljastavatarjenrutiineja,joidenkautta
voidaananalysoidaympäristönmerkitystäidentiteetinjasosiaalis-
tensuhteidenmuodostumiselle.Kävelyhaastatteluissamuistamisen
paikkasidonnaisuuskorostuuympäristön, liikkeen,kehonjamuis-
tojentoimiessakeskenäänvuorovaikutuksessa.Samallaasuinalueen
historianivoutuuomaanhenkilöhistoriaanmuodostaenkertomuk-
senyksilön,yhteisönjapaikansuhteesta.EveliinaAsikainenjaKir-
siMäkinentoteavat,etteivätjalanjälkemmepainuurbaaniin,pääl-
lystettyynympäristöömme.Kaupunkivoisensijaanjättääjälkensä
kulkijaan.

Milloin kaupunkikokemuksesta muodostuu muisto? Helsinkiläi-
setopiskelijatkuvasivatkurssitehtävänäänkeväällä2009Helsinkiä
opiskeluympäristönä. Kuvaukset liikkuvat niin kerrontapäivän ta-

23  Bäckman 2009, 124–126; Kusenbach 2003.
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pahtumissakuinlapsuusvuosienmuistoissa–myösopiskelijanHel-
sinki on saanut merkityksensä kerrostumina. Kaikissa kuvauksissa
kerrontahetki ja-kontekstiovatkuitenkinosaltaanvaikuttaneetsii-
hen,mitenkokemuksistakerrotaan.PiaOlssonanalysoikuvausten
pohjalta, miten yksilötasolla paikkaan muodostuu erityissuhde as-
teittaisellapaikanhaltuunotollajamitentietytkokemuksetmuodos-
tuvat – tai jäävät muodostumatta – kollektiivisesti jaetuiksi merki-
tyksiksi. Kertomukset ovatkin kuvauksia oppimisprosessista, jonka
myötäopiskelijatovatoppineetlukemaanuusiaympäristöjä.

Yhteisöllisen muistamisen symbolit

Kollektiivisenmuistinkäsiteliittyyolennaisestiyhteisölliseenmuis-
tamiseen. Mistä ja miten muodostuvat yhteiset kaupunkimuistom-
mesekämitenmuodostuvatyhteisönjaetutmuistamisensymbolit?
Se,mitentiettyryhmähaluaaitsestäänkertoa,kuvastaamyössenta-
paaarvioidaitseäänjamenneisyyttään.24Kollektiivisenjayksilölli-
senmuistamisenerottaminentoisistaanonsikälikeinotekoista,ettei
toistavoiymmärtääilmantoista.Myöspaikkasuhteemmemuodos-
tuu niin yksilöllisesti kuin kollektiivisesti tuotettuna. Oleellista on
muistaa, ettei tämä suhde synnypassiivisesti.Näidenmuistamisen
erimuotojenvälilläeikuitenkaanolehierarkkistasuhdetta,vaanyk-
sityinen,yhteisöllinenjayhteiskunnallinenovattoisiinsadialogisessa
suhteessa.25Kuitenkinnäidenkahdenmuistelunmuodonkauttavoi-
daan tarkastellamuistamiseen liittyviäerilaisia funktioita.Kunyk-
silöllisistäkokemuksistavoidaankertoaeräänlaisinasilminnäkijäto-
distuksina,yhteisöllisestijaetutmuistotmuodostuvatryhmissä,joissa

24  Ely & McCabe 1996, 17.
25  af Forselles-Riska 2006, 226; Knuuttila 2006, 7.
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muistelunperustanasaattavatollaniinyhteisestijaetutkokemukset
kuinsentoimintaanliittyneetmuutlähteet,kutendokumentitjaker-
tomukset.Tämäsamamekanismivoidaannähdäedelleen laajem-
missayhteyksissäesimerkiksikansallistenyhteisöjenkollektiivisina
muistoina.Samallayhteisöt, joihinkuulumme,määrittelevätmyös
sitä,mikäonmuistamisenarvoista.26

Niinkollektiivisessakuinhenkilökohtaisessamuistamisessamuis-
taminen jaunohtaminenovat samanaikaisia jakeskenäänkilpaile-
viailmiöitä.Kyseonennenkaikkeasiitä,mitkätulkinnatkulloinkin
saavat aseman toimia kutakin yhteisöä edustavina näkemyksinä.27
Kollektiivinenmuistaminen–jokasekinonsubjektiivisestikoettua
–onmyös tapasäilyttäähistorialliset tapahtumatelävinä ihmisten
mielissä.Samallakollektiivinenmuistaminenjasiihenmahdollisesti
liittyvätrituaalitluovatyhteisöllisyyttä,sosiaalisenmuistin,muisteli-
joidenkeskuuteen.Näinkollektiivinenmuistiylettyymyöstapahtu-
miin,joitamuistelijaitseeivälttämättäoleniidenautenttisessamuo-
dossaankokenut.28

Museoillaonkaupungeissavahvainstitutionaalinenroolikaupun-
kilaistenmuistojen”säilöjinä”janiidentulkitsijoina.Samallanekäyt-
tävätmyösvaltaavalitessaantietytkohteettallentamisenarvoisiksi.
AnneAla-Pöllänenkuvaaartikkelissaanmuseoidenvaikeaatilannet-
tavalintatilanteenedessä:mikätässäpäivässäonsellaista,jokatulisi
tallentaa tuleville sukupolvillekuvanaomastaajastamme?Ainoas-
taan menneisyyteen – ja muistoihin – keskittyminen johtaa tilan-
teeseen,jossatavoittelemmejatkuvastivainfragmenttejajoeletystä
elämästäunohtaennykypäivän,jokatarjoaisikattavammanpohjan
tulevaisuuden muistoille. Yksi museoiden ratkaisu dilemmaan on
ollutnykydokumentoinninkehittäminen, jokaparhaimmillaanvoi

26  Zemon Davis 1999, 20; Korkiakangas 1999, 164.
27  Peltonen 2006, 108.
28  Connerton 1991, 70–71; ks. myös Latvala 2006, 182.
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merkitä myös museoiden tallennuspolitiikan systematisointia. Sa-
mallatallennuksenkohteiksiovattulleetennemminkinilmiötkuin
esineet,mikäonmerkinnytmyöstallennusmenetelmienmonipuo-
listumista.Nykydokumentointisinänsäeipoistamuseoidenvaikeaa
valintatilannetta,muttaonnistuessaansetekeevalinnoistasekänii-
hinliittyvistävaikuttimistajanäkökulmistajulkilausuttujatallennus-
prosessinosia.

JariHarjutuoartikkelissaanesiin,mitennykydokumentointiaon
toteutettu käytännössä Helsingin kaupunginmuseossa. Vaikka oh-
jelmallisellanykydokumentoinnillaonSuomessasuhteellisenlyhyt
historia,voidaankaupunginmuseonensimmäiseksinykydokumen-
tointihankkeeksi–kaikkinevahvuuksineenjarajoituksineen–tulki-
taSigneBranderinvuosina1907–1913valokuvaamaHelsinki-aineis-
to.ViimevuosiennykydokumentointiaedustaapuolestaanElämää
Myllypurossa -hanke, jossahaastatteluin,kyselylomakkein javalo-
kuvaamallahaluttiintallentaapaitsi lähiöasumista,2000-luvunhel-
sinkiläisten arkea yleisemminkin. Museon kokoelmissa Myllypu-
ro-aineistotuleeosaltaanrakentamaankollektiivisestijaettuakuvaa
lähiöasumisesta,jaonkinsyytäpohtia,mitkätekijätovatvaikuttaneet
senmuotoutumiseenjuurisellaiseksikuinseon.Tarkastivalikoitu-
jenkaanilmiöidenkaikenkattavaantallentamiseeneivätmuseoiden
resurssitriitä.Tallennusprosessiennäkyväksitekemistätarvitaan,jot-
tatulevaisuudentulkitsijoillaonmahdollisuusymmärtääniitäreuna-
ehtoja, joidenpuitteissanykypäivää– tulevaisuudenmenneisyyttä
–onmuseoihintallennettu.

Muistinjamuistamisenmetaforanaontoisinaankäytettymieliku-
vaaikuisestataistelukentästä,jossayksilöllisenjakollektiivisensekä
julkisenjayksityisenmuistamisenvälinenjänniteyhdistyvät.Edel-
leen se, mitä muistetaan, muodostuu muistamisen ja unohtamisen
välisestävuorovaikutuksesta.Erityisestivaikeisiinkokemuksiin liit-
tyväänmuistamiseenliittyyuseinmyösmoraalinenvelvoiteoikeu-



21KAUPUNKI, MUISTOT JA MUISTAMINEN

denjaoikeudenmukaisuudentoteutumiseksi.29RaineyTisdalenar-
tikkelissa tarkastelunkohteenaon,mitenkaupungit itse tulkitsevat
ja esittävät omaa menneisyyttänsä erityisesti kaupunginmuseoiden
työnkautta.Tisdalenäkeehaasteenakaupungit,jotkaovatvahvasti
leimautuneetyhdenhistoriallisentapahtumanympärille.Esimerkik-
sikirjoittajankotikaupungissaBostonissakaupunginmuseot jayk-
sityisetsäätiötkeskittyvätlähesyksinomaankaupunginmenneisyy-
teen Amerikan vallankumouksen keskeisenä tapahtumapaikkana.
Berliinissätaasyksityistenjajulkistenmuseoalantoimijoidenharjoit-
tamienhistoriantulkintojenpääpainoon jaetunkaupunginmuisto-
jenrepresentaatioissa.TisdalenäkeeHelsingintilanteenonnekkaa-
na,silläkunmikäänyksittäinentapahtumataiaikakausieihallitse
kaupunginkollektiivistamuistia,onmahdollistanostaaesiinmoni-
ulotteisempikuvamenneisyydestä.Hänhuomaasiltikaupunginmu-
seoidenhistoriantulkinnoissa samankaltaisuutta, sillä kronologinen
esitystapa tai se, mitä tai mitkä asiat kaupungin menneestä noste-
taanmerkityksellisiksi,toistuuerimaidenjaerikaupunkienmuseoi-
dennäyttelyissä.RaineyTisdale toteaakin,että”kaupunginmuseot
ovatlankeamassaansaan,jossanetulkitsevatkaupunkienhistoriaa
yleensäomankaupunkinsahistoriansijasta”.Hänperäänkuuluttaa
kaupunginmuseoiltakykyäjahaluauudistuajaesittäävisioita,jois-
sakaupunginmuseoidentoimintaviedäänmuunmuassauusintatek-
nologiaahyödyntäenulosmuseoidenseiniensisältäkaupunkilaisten
arjenkeskelle.

29  Kõresaar, Kuutma & Lauk 2009, 12, 18.
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Kaupunki ja muistamisen politiikka

Suomalaisenmuistitietotutkimuksenpiiriinkuuluvatniinsuullisesti
–useinhaastatteluin–tuotetutaineistotkuinerilaisetkirjallisestituo-
tetutmuistiaineistot.30Kaupunkimuistamisenpaikkanajakohteena
tuonäidenaineistojenkanssavuoropuheluunmyösrakennetunym-
päristön: kaupungin aktiivisena osallisena muistelun muodostumi-
sessa.Kaupunkimuistaarakennustensavälityksellä.Tämänvuoksi
vanhojenrakennusten säilyttämisenvoidaanajatellaolevananalo-
gisessa suhteessahenkilökohtaistenmuistojenvaalimisenkanssa. 31
Yi-Fu Tuan on kuvannut pysyvyyden tarpeen olevan inhimillinen
ominaisuus. Se heijastuu nimenomaan paikoissa, joihin toivomme
voivammepalataajankulumisestahuolimattasellaisenakuinmik-
sinejätimme.32Näinkaikkise,mitäfyysisessäympäristössämmeta-
pahtuu,vaikuttaamyösomaanpaikkasuhteeseemmejapaikkoihin
liittyväänmuistamiseen.Kaupunkisuunnittelustajajulkisistakeskus-
teluistatuleekeskeisiätoimijoitayksilöllisenjayhteisöllisenmuista-
misenmuotojenrinnalle.Josotammelähtökohdaksiajatuksenkau-
pungistaaktiivisenaosallistujanamuistelunmuodostumisessa,kuka
määrittää kaupungin roolia tässä prosessissa: kuka päättää, mitkä
muistamisensymbolitjäävättukemaanpysyvyydentarvettammeja
mitkähylätäänkentiesliianvaatimattomiksitaimerkityksettömiksi
arvotettuina?

Kaupungitvoivatpaikkoinaollasamaanaikaansekäkansallisen
että yksilöllisen muistin tihentymiä. Tämä rooli korostuu erityistä
kansallistamerkitystäomaavillakaupungeilla.Rakennettukaupun-
kijasiitäkertovatdokumentitovatmuistojenkiinnekohtia.Merki-
tyksiltäännämäkiinnekohdatovatkuitenkinajanjatulkitsijanmu-

30  Fingerroos & Haanpää 2006, 27.
31  Crinson 2005, xiii. Crinson viittaa tässä Aldo Rossiin (1966).
32  Tuan 2006, 19.
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kaan vaihtuvia. Anja Kervanto Nevanlinna analysoi artikkelissaan
rakennetunkaupunkihistorian”objektiivisia”ja”subjektiivisia”mer-
kityksiä:merkityksiä,joidenvoidaanajatellaolevanrakennuksiinjo
suunnitteluvaiheessa liitettyjä, ja niitä, jotka muodostuvat henkilö-
kohtaistenrakennuksiinliitettyjenkokemustenkautta.Näidenlisäksi
suhderakennettuunympäristöönsyntyymyöskollektiivisesti:suh-
dettakaupunkitilaanjasenrakennuksiinluodaanosanaerilaisiayh-
teisöjä.AnjaKervantoNevanlinnatuoesiin,kuinkakuvarakenne-
tustakaupungistamuuttuu,kunhuomataanerilaisetmahdollisuudet
”lukea”sitä;tulkitasenmerkityksiäerilaisistatoimijoista,ryhmistäja
kokemuksistakäsin.

TanjaVahtikaripohtiiartikkelissaan,mitenRaumanhistoriallises-
takaupunkikeskustastamuodostuihistoriallinenarvo-jasuojelukoh-
de.Se,ettäjostaintietystämenneisyydenpaikastamuodostuu”his-
toriallinen”,onainavalintojentulos.VaikkaVanhanRaumanasema
suojeltunaUnesconmaailmanperintökohteenavaikuttaatänäpäivä-
nä itsestään selvältä, Tanja Vahtikari muistuttaa historiallisen kau-
punginmuodostuvan”muistamisen,unohtamisen,valintojenjara-
janvetojenkautta”.Artikkelissasyvennytäänsiihenprosessiin,jossa
VanhastaRaumastamuodostuijamuodostettiinmuunmuassavar-
haisen rakennus- ja kaupunkisuojelun, suomalais-kansallisen mai-
semakuvaston uudistumisen sekä kotiseututoiminnan ja matkailun
kauttakansallinensuojelukohde.1960-luvullahallitsevaksikaupun-
kisuunnittelundoktriiniksimuodostunutmodernistinensuunnittelu
pyrkierottamaanvanhanjauudenkaupungintoisistaan:VanhaRau-
mamuseoitiinjasamallaerotettiinmuustakaupunkitilasta.Samalla
VanhaRaumaonesimerkkikulttuuriperinnönmuotoutumisestaeri-
laisilla toiminnallisilla tasoilla. Kulttuuriperintöä määritellään niin
paikallisellajakansallisellatasollakuinedelleenkansainvälisienins-
tituutioidentoimesta.Onedelleenajankohtaistaymmärtääsitäpro-
sessia,jonkakauttatietytkohteetlopultamäärittyvätkulttuuriperin-
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nöksi.VanhaRaumatarjoaayhdenesimerkinniistätekijöistä,jotka
tähänkehitykseenvaikuttavat.

Kaupunkitilatovatoleellinenosakaupunkienidentiteettiä–niin
fyysisinäympäristöinäkuinsosiaalistentoimintojensakautta.Tiloi-
hinpuolestaankytkeytyytiiviistiniidenmenneisyysjasenmerkityk-
sellistyminennykypäivässä.Tiina-RiittaLappianalysoiartikkelissaan
jyväskyläläisten esimerkkien avulla, millaisia kohtaamistilantei-
tasyntyy,kun julkinenpuhuntaohittaapaikkojenkokemukselliset
merkitykset.Kohtaamisentekeemoniulotteiseksijojulkiseenasian-
tuntijatietoon jayksityiseenarkitiedonpuhuntaan liittyväteroavai-
suudet.Kuitenkinpuhunnatkohtaavatniinmerkitystenmuodosta-
misenkuinkäytännön toimintojenkin tasolla,eikäniitävoi tulkita
toisistaantäysinerillisinä.Puhuntojeneronäkyymyössuhteessaai-
kaan–menneeseenjatulevaan–janäinmyösmuistojenasemaan
puhunnoissa.Kunjulkinenpuhuntakorostaamurrosta,onyksityi-
senpuhunnantasollakeskeistäennenkaikkeajatkuvuus,jokasaail-
maisunsanimenomaanmuistoissa.

Robert Hewison kirjoitti jo 1987 yhä kiihtyvästä historian hyö-
dyntämisestä kaupunkien imagonrakennuksessa. Hewisonin mu-
kaan Isoon Britanniaan oli syntynyt kokonainen kulttuuriperintö-
teollisuuden (heritage industry) ala, joka tarkoitushakuisesti valikoi
palasia kaupunkien menneisyydestä tehdäkseen niistä houkuttele-
via.33TuomasIlmavirtajaHannaMattilakäsittelevätilmiötätämän
päivänSuomessa.Hekysyvätnykyhetkenkaupunkisuunnitteluaja
sensuosimaa”kulttuuristasuunnittelua”tarkastellessaan,kenenhis-
toriaa suojellaan ja keitä varten. Rakennetaanko suojelulla autent-
tista suhdetta historiaan vai ovatko historialliset muistumat vain
hetkellistenelämystenlähteinäkulttuuritalouttavahvistamassa?Ny-
kysuunnittelunsuosimakulttuurinenkehittäminenvoisisältääkult-
tuuriarvojen edistämistä, yhteisön kollektiivisen muistin vaalimis-

33  Hewison 1987.
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tajaekologiseenkestävyyteenliittyviäarvoja,muttasamallasevoi
”estetisoida”historiaajahämärtääkollektiivistamuistiamme.Tästä
esimerkkinäonteollisuuskaupunginmenneisyyteenkuuluvienkiel-
teistenkokemusten,kutenköyhyyden,sosiaalisenepätasa-arvonja
kelvottomienasuinolojenmuistontietoinenhäivyttäminen.Suoma-
laisenaesimerkkinäHannaMattilajaTuomasIlmavirtatarkastelevat
2000-luvulla aloitettua Pasilan konepaja-alueen uudelleenkäyttöä,
jossaalueellevalmistunuttaasuinaluettamarkkinoidaanurbaanisuu-
teen,teolliseenhistoriaanjakulttuuriinviittaavillamielikuvilla.

Artikkelikokonaisuus aloittaa Suomen Kaupunkitutkimuksen Seu-
ran julkaisusarjan.Seonsuunniteltusekäoppikirjaksiettäherättä-
määnkeskusteluakaupunkitutkimuksenpoikkitieteisyydestä ja sen
tarjoamistamahdollisuuksista.Muistamisenproblematiikkaonyk-
sikokeellinenväyläerinäkökulmienjatarkasteluntasojenyhdistä-
miseen.
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HELSINKI-MUISTOT ETNOLOGISEN 
HISTORIANKIRJOITUKSEN LÄHTÖKOHTANA
Anna-MariaÅström

EtnologisestanäkökulmastaHelsingintapaisessapienessäsuurkau-
pungissa ja senhistoriassakorostuuennenkaikkeakaupungissa il-
menneetelämäntavat.Kiinnostuksenkohteenaonkaupunkimainen
elämäsiinämuodossakuinseonnähtävissäkaupunkilaistenarjes-
sa.Myöskaupunkilaistenomanhenkilökohtaisenhistorianhahmot-
taminen kiinnostaa etnologeja. Etnologisen tutkimuksen keskiössä
ovatkaupunkilaiseterisosiaalisinejaluokkaperustaisinetaustoineen
sekä heidän eri ajanjaksoina muodostuneet elämäntapansa. Kau-
punkilaisuusjakaupunkilaistentoiminta–kaupunkilaisetosanakau-
punkia–ovatkaupunkikulttuuriatuottaviatekijöitä.Kaupunki,siinä
tapahtuvat muutokset sekä asukkaan ja kaupunkiympäristön koh-
taaminen ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa, mikä itsessään tuot-
taamuutosta.Kaupunkilainenontämänmuutoksenkeskiössä,hän
muistaamenneen jaonmyöspystynyt tiettyyn rajaanasti seuraa-
maanmuutosprosessia.ArtikkelissanikeskitynHelsinkiäkoskeviin
muistoihinjasiihen,mitenetnologistamuistiaineistoavoidaanhyö-
dyntäätutkittaessaainoan”suurkaupunkimme”kehitystä.Tarkaste-
lenmyöshenkilökohtaistenmuistojenjahistoria-käsitteensuhdetta
toisiinsa.Muistamisenkeskiössäovaturbaanitmuistot,joihinontal-
lentunutkaupunginmuuttuvaluonne.
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Alkaessanikirjoittaavuoden1945 jälkeiseenaikaankeskittyvän
Helsingin kaupungin historian viidennen osan etnologista osuutta
kirjoitinseuraavanlaisentutkimuslinjauksen:

Kaupunkietnologisenosuuden tavoitteenaonnoin200 lius-
kassakuvatakaupunkilaisten elämäntapoja ja kulttuurinur-
baaneja ilmenemismuotoja vuodesta 1945 vuosituhannen
loppuun.Tätäajanjaksoaleimaavahvakaupunkikulttuurinil-
miöidenlaajeneminen.Tutkimuksenkeskiössäonkaupunki-
laistenkokemaarkitodellisuus,HenryLefebvrensanoinelet-
tytila.1

Ina-MariaGreverusontodennutkaupunkitutkimuksessaope-
roitavankolmella tasolla: idean jakokemuksen sekä tekstin
tasolla.2Kaupunginideatasotarkoittaa,ettäkaupungistaonole-
massa jonkinlainen näkemys, odotuksia sen kulttuurista ja
ennakko-odotuksia kaupunkien luomista mahdollisuuksis-
ta.Tämätasomuodostuututkijoilleuseinmuidentutkijoiden
näkemystenkautta.Kokemuksentasomuodostuueletystäkau-
pungista, joka ilmenee kaupunkilaisten näkemyksissä konk-
reettisestatodellisuudestasekänäidenkielellisissäilmaisuissa,
muistoissa.Tekstitasoonsekälähteissäettätutkijantulkinnois-
sa,jasetoimiiniinideoidenkuinkokemustenilmentymänä.
Näissätulkitsevissateksteissärakentuujännitejulkistenesitys-
ten ja elettyjenkokemustenvälille: tulkittu kuvakaupungis-
ta.3Tällaisentulkinnanvoitehdäjokainenkaupunkilainentai
toimittaja,muttatutkimuksellasaavutetaanvieläyksi tulkin-
nantaso.

1  Lefebvre 1998 [1991].
2  Greverus 1994.
3  Ibid.
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Tutkimusajanjakson aikana Helsinki on läpikäynyt samankaltaisen
kehityksenkuinmonetmuutsuurkaupungit.Tämänkehityksenvai-
heetvoidaanjaotellaelävänkorttelikaupunginvaiheeseenjasenas-
teittaiseen häviämiseen (1945–1960), lähiöiden rakentamiseen ja
keskustankehityksenpysähtymiseen(1960–1980)sekäkeskustanel-
pymiseenjasamanaikaiseenuusien,keskustanulkopuolistenkaup-
pakeskustenrakentamiseen(1980–2000).Kokotutkimusajanjakson
ajan jatkui uusien asuinalueiden rakentaminen ja hitaasti edennyt
kaupungin sosiaalisen kartan uudelleenmuotoutuminen. Samanai-
kaisesti kun toisissa keskustakaupunginosissa on tapahtunut gent-
rifikaatiota eli työväenluokkaisten alueiden keskiluokkaistumista,
toisissakaupunginosissakentiesyllättäenkinonsäilynytniidenso-
siaalinenkoostumusjovakiintuneessamuodossaan.Maahanmuutta-
jienosuusonitäisissäkaupunginosissaläntisiäjapohjoisiakaupun-
ginosiasuurempi,vaikkakaupunkisuunnittelunavullaonkinpyritty
estämäänalueidenghettoistumista.Tässäonpitkältionnistuttukin.
Sodanjälkeisestäkaksijakoisestakaupungista,jolleominaistaolise-
kätyöväenettäkeskiluokansuuriosuusväestöstä,onmuodostunut
elämäntavoiltaanvarsinhomogeeninenväestö.Tutkimusajanjakson
loppua leimaa jälleenelämäntapojenpirstaloitumineneri ryhmien
välillä. Uusien asuinalueiden ja keskusta–periferia-suhteen muut-
tumisenmyötäonmuodostunut ja jatkuvastimuodostuuuusiaur-
baanejaelämänmuotoja.Tämänäkyyesimerkiksikeskustanaseman
merkittävinä muutoksina ajanjakson aikana. Myös eliittiasumiselle
onkaupungissasäilynytalueita,jatämänkehityksenvoidaannähdä
kiihtyneenajanjaksonloppuakohden.RakenteellisestiHelsinkikas-
voi1800-luvunja1900-luvunalunydinkeskustasta1950-luvunalun
esikaupunkienjaennenkaikkea1960–1980-lukujenlähiörakentami-
senmyötä.Samallamuuttuivatmyösväestönpainopistealueet.

Kaupungitovatelämisenpaikkoja,jatätäpaikkaanliittyvääelä-
mäntapaaetnologitpyrkiväthahmottamaan.Keskeisinäkysymyksi-
näelämäntavanjamuistamisenvälistäsuhdettaanalysoitaessavoi-
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daan esittää, minkälaisia elämäntapoja muistojen kautta tuodaan
esille jakuinkamuistotmuotoutuvat.Entämitäteoreettisiaedelly-
tyksiämuistojenanalyysijaymmärrysvaatii?

Helsinginkaupunginhistoriateoksenetnologistaosaavartenjär-
jestettiinneljäkyselyä1990-luvunlopussa.Muotoilinkyselyjenky-
symyksetitsejaotsikoinneseuraavasti:

Helsinkielämänympäristönä

SukupolveniHelsinki

Helsinki,pääkaupunki–minunkaupunkini

MitäHelsinkimerkitseeminulle?

Ensimmäisellä kyselyllä pyrittiin hahmottamaan muistelijoiden lä-
hiympäristöäniinävuosikymmeninä, jotkahe itseolivatvalinneet
keskeisiksikuvailunkohteiksi.Toisellakyselyllähaluttiinkannustaa
vastaajiakertomaanomaHelsinki-elämäkertansa,jakolmannellaky-
selylläpyrittiintietoisestiselvittämäänkeskustaanliitettyjäurbaaneja
ilmentymiä:mitenkaupungillakuljettiin,missäkahviloissaistuttiin
jamissäkäytiinelokuvissa?Neljännessäkyselyssäkirjoittajiapyydet-
tiinkertomaanniistämerkityksistä,joitaheitseyhdistivätHelsinkiin
jaasumiseenpääkaupungissa.Kuvauksetkertovatmielenkiintoisella
tavalla,mitäkaupunginilmiöitäosallistujathalusivatkorostaajami-
kämerkityskaupungillaoliheidänidentiteetilleen.Kyselyihinsaa-
puikaikkiaan400vastausta,noin100kuvaustajokaiseenkyselyyn.4
Vapaastikirjoitelmienmuotoonlaadittujenvastaustenlaajuusvaih-
telee,muttaniidenpituusonkeskimäärinkymmenenliuskaa.Osa
vastaajistaosallistuikahteentaikolmeenkyselyyn.

Kyselyvastauksetmuodostavatmerkittävänkokoelmansuurkau-
punkiinliittyviämuistoja,joidenavullavoidaanhahmottaapääkau-
punkilaistenelämää50vuodenajalta.Vastaajienmieltymys1950-ja

4  Kyselyvastaukset ovat kirjoittajan hallussa. Lopullinen arkistointipaikka tulee olemaan Hel-
singin kaupunginarkisto, Helsingin kaupungin tietokeskus.
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1960-luvunmuistojakohtaan tuleeesilleniidenkorostumisessaai-
neistossa,mikätuleeottaahuomioontäydentäviäaineistojakäytet-
täessä. Toisena päälähteenä tutkimuksessa ovat kaupunkia käsitte-
levät lehtileikkeet vuosilta 1945–2000. Leikkeet ovat osa Bragen
sanomalehtiarkiston Topografica-kokoelmaa. Aineistoksi on etsitty
leikkeitä, jotka käsittelevät kaupunkisuunnittelua, kansanelämää ja
historiaasekäkulttuurielämääjataidetta.5Helsinkiäkäsittelevätut-
kimuskirjallisuusluohistoriallisenkontekstinaineistoille.6

Näistä erityyppisistä teksteistä etnologille ensisijaisia ovat kerto-
vatjamuistellutlähteet:se,mitenkaupunkilaisetitseovatpyrkineet
hahmottamaankokemuksiaankaupungista jasenarjenkulttuurista.
Samallakertomuksetherättävätkysymyksenmuistojentutkimuksel-
lisestaasemasta.Tutkimuksessahyödynnetäänkuitenkinmyösjour-
nalistisia tekstejä, joitavoidaanluonnehtia toisinaansilminnäkijäto-
distuksiksi, toisinaankoosteiksi asiantuntijalausunnoista esimerkiksi
kaupunkisuunnittelun eri vaiheista. Nämä tekstit ovat julkaisuajan-
kohtanaanosaltaanvaikuttaneetkaupunkilaistenkäsityksiinjatulkin-
toihinympäristöstään.Yhdessäerityyppisettekstitmuodostavatmie-
lenkiintoisenkokoelmanerilaisineajallisinekerrostumineen.Lähteet
vaikuttavatosaltaansiihen,mitäkysymyksiätutkimuksessaonmahdol-
lista käsitellä jamiten tutkimusvoidaan rakentaa.Nemäärittävät lo-
pultamyössen,mitänäkökulmiatutkimuksessavoidaankorostaa.Itse
olenhalunnutnostaaesiinnimenomaankollektiivisenmuistamisen.7

5  Brages pressarkiv. Helsingfors. Topografica-samlingen.
6  Esim. Helsingin historia vuodesta 1945, osat 1–3, 1997, 2000, 2002.
7 Tutkimuksessani monimuotoiseen kaupunkiyhteisöön liittyvät moni-ilmeiset identifikaatiot 

ovat keskeisessä asemassa. Tutkimus on osa Helsingin kaupungin historia vuodesta 1945 
-sarjan viidettä osaa. Kokonaisuus täydentää sarjassa aiemmin julkaistuja osia, joissa kau-
pungin kehitystä on analysoitu muun muassa demografian, kaupunkisuunnittelun, elin-
keinoelämän ja kunnallispolitiikan näkökulmista. (Helsingin historia vuodesta 1945, osa 1 
(2002), osa 2 (2003), osa 3 (2004), osa 4 (2012), osa 5 (2014).) Näissä tarkastelukulmissa 
on korostunut muutos, innovaatiot ja uudistukset. Etnologinen näkökulma tuo muutoksen 
rinnalle myös ilmiöiden jatkuvuuden ja paluun sekä eri vuosikymmeniin leimallisesti kuulu-
neet virtaukset.
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Tutkimuksenrakenneseuraaosinsitäkolmijakoistalinjaa,jokaon
nähtävissämyöskerätyssäkyselyaineistossa:Ensimmäisessäkyselys-
säHelsinkiätarkasteltiinsekäkulttuurisenaluomuksenaettäasuin-
ympäristönä sekäpyydettiin vastaajia kertomaan suhteestaan lähi-
ympäristöönsä.Toisessakyselyssäkeskiössäolikaupunkierilaisten
toimintojen paikkana, eräänlaisena ”kulttuurin välittäjätilana”. Lo-
pultatarkastelunkohteenaolivatmyöserilaisettavatkuvatakaupun-
kiajasenmosaiikkimaistakokonaisuutta.Tähäntarkasteluunsopii
etnologiHelgeGerndtinehdotusetnologisenkaupunkielämänana-
lyysintekemiseksi.8Tutkimuksellistenotsikoidenaltapaljastuuarki
toistuvinejauseinrutiininomaisinetoimintamalleineen.

Etnologinenkuvausvoinäinollenkeskittyäkaupunkilaistentoi-
mintaan ja kokemuksiin; kokemusten muotoutumiseen ja niiden
muistinvaraiseen tulkintaan. Jokaisella luvullaonoma logiikkansa,
muttakronologia,kehityksensuunta,onniissäkaikissa tärkeä joh-
tolanka.Kuvauksenrakennemerkitsee,ettälukijavoiseuratakau-
punkikulttuurinilmentymiäsenperustaltaelikotienmaailmastaai-
nakulttuurinkollektiivisimpiin jamonimuotoisimpiin ilmentymiin
jamerkitystasoihin.Nämälähtökohdatmuodostavatetnologisenhis-
toriankirjoituksenperustan.

Muisti ja historia

Henkilökohtaisenmuistinsuhdeurbaaniin,kollektiiviseenmuistiin
janäidennivoutuminen fyysiseenympäristöön ja senmuutokseen
luotutkimuksellisestihaasteellisenlähtökohdan.Lisäksionpohdit-
tavamuistin jaurbaaninmuistin suhdettakäsityksiimmehistorias-
tajahistoriankirjoituksesta.Tätämonisäikeistäasetelmaaovatmuun

8  Gerndt 1985.
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muassa kaupunkihistorioitsijat pohtineet Marc Crinsonin toimit-
tamassa teoksessa Urban memory. History and amnesia in the modern

city.9Crinsoninmukaanurbaaninmuistintutkimuksentulisitarkas-
tellakaupunkiafyysisenämaisemanasekäesineidenjakäytäntöjen
yhteytenä.Tämämahdollistaamenneenmuistamisenniidenjälkien
avulla,jotkaovatnäkyvissärakennuksissajaniidenkunnossajajot-
ka muistuttavat rakentamisen jaksoista.10 Henkilökohtainen muisti
keskittyysensijaanmenneidentapahtumienmuistamiseensekäitse
muisteluunprosessina.Useinmuistijahistoriasaatetaanasettaatoi-
silleenvastakkaisiksi.NäinovattehneetmuunmuassaPierreNoraja
CristineBoyer.11Tämänajattelunmukaisestimuistiajahistoriaaon
luonnehdittuseuraavasti:

Muistikorostaa: Historiakorostaa:

– henkilökohtaista –etäännytettyämuotoa
– autenttisuutta –selvitettyjäsyy-yhteyksiä
– tavallistakaupunkilaista –rationaalistaselitystä
– muistelijanasemaa –arkistoaineistontodistusvoimaa
– silminnäkijänroolia –historiallistaprosessia
– kertomuksieninhimillistä –kriittistä,analyyttistä
 luonnetta  keskustelua 

Menneisyysnäkyymuistoissakoettunajaesitettynä,kuntaashisto-
riantutkimusluomenneisyydestärekonstruoidunesityksen.

Onsyytähuomioidakaksiasiaaennenkuinluovummeesitetystä
dikotomiasta tai ryhdymmemuokkaamaansitä.Ensinnäkinmuisti
aktualisoituumuisteluhetkessä, jolloin sekeskittyykokevanminän

9  Crinson 2005.
10  Ibid., xii; Nora 1996 [1992].
11  Crinson 2005, xii–xiv.
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ympärille.Tämänvuoksimuistot ovat luonteeltaanuseinhenkilö-
kohtaisia,vaikkaniissäonmyöskollektiivisiapiirteitä.Jatoisaalta:
myöshistoriankirjoittajaonyksilö,jokatuoomantulkintansaesityk-
seensämenneestä.Historianjamuistinvälinendikotomiaonusein
nostettuesiinjokohuomautettaessamuistinepäluotettavuudestatai
arvosteltaessa virallista historiankirjoitusta tiettyjen ryhmien – täs-
sätapauksessatiettyjenkaupunkilaisryhmien–sivuuttamisestatutki-
muksessa.Jälkimmäisessätapauksessamuistintulisikintoimiatämän
tilanteen korjaajana, todistuksena torjutusta ja unohdetusta histo-
riasta.Perinteentutkimuksessaonuseintodettu,ettäomanmennei-
syydenmuistiinkirjoittaminentaiomanhistorianäkemyksensäesiin
tuominenonsaanutkimmokkeensatarpeestatuodaesiinunohdettu
historia.Näinesimerkiksiyksilölliseturbaanitmuistotnähdäänmo-
nestikeinonatarkastellakaupunkiaasukkaidenelämänjakokemus-
tenpaikkoinailmanyhtymäkohtiaarkkitehtien,suunnittelijoidenja
suojelijoidenedustamiindiskursseihin.Esimerkiksi tiedotusvälinei-
deneitämänajattelunmukaisestivoitaisikatsoaedustavanvastaa-
vanlaistaurbaaniamuistia.12

Muistiaineistojen hyödyntäminen todistuksina menneestä vaatii
kuitenkinlähdekriittistälähestymistapaa,jaaineistojenhyödyntämi-
sessä on syytä tuntea muistitietotutkimuksen teoreettiset lähtökoh-
dat.Niinetnologinenkuinfolkloristinentutkimusonkeskittynyteri-
laistenmuisti-jamuisteluprosessienanalyysiin.13

Helsinki-kyselyiden kohdalla voidaan esimerkiksi kysyä, ketkä
kyselyihin vastasivat ja miten kysymysten muotoilu on mahdolli-
sestivaikuttanuttähänvalikoitumiseen.Voimmekysyä,olikovastaa-

12  Crinson 2005, xii. Helsingin kohdalla tiedotusvälineiden rooli voidaan nähdä kuitenkin sikäli 
monipuolisena, että pääkaupunkiseudun lehdet julkaisevat säännöllisesti urbaania muistia 
ylläpitäviä artikkeleita raportoidessaan eri kaupunginosien ja kortteleiden kehityksestä. Esi-
merkiksi Helsingin Sanomien artikkeleiden perusteella on julkaistu myös kaupunkihistorial-
lisia kirjasarjoja (esim. Helsingin vanhoja kortteleita 1–6 1975–2001.)

13  Esim. Korkiakangas 1996; Fingerroos, Haanpää, Heimo & Peltonen (toim.) 2006.
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jientavoitteenakertoanimenomaanunohdetuksikoettuakaupungin
historiaa.Muistot voidaanmyösnähdävastaparina ajankohtaisille
ilmiöille.Tällöinmuistelunkohteiksinousevatnetapahtumatjail-
miöt,jotkaovattoisinkuinkerrontahetkellä.

KaikenkaikkiaanHelsinki-muistelijatmuodostavatvarsinlaajas-
tihelsinkiläisiäedustavanjoukon.Eriyhteiskuntaluokatjaammatit
ovatedustettuinavastaajienjoukossasamassasuhteessakuinnämä
ryhmät ovat olleet edustettuina kaupunkilaisten joukossa eri vuo-
sikymmeninä, ainoastaan kaupunkilaisten varakkain joukko ei ole
vastaajissaedustettuna.Kyselyvastauksetnostavatkinesiin ”tavalli-
sen”kaupunkilaisenhistorian.Yhdistävätekijäniintyöväestöäkuin
keskiluokkaaedustavillevastauksilleonniidenkeskittyminenajal-
lisesti jo menneeseen kaupunkimaiseen elämäntapaan, jolle luon-
teenomaisiksi piirteiksi kuvataan eloisaa korttelikaupunkia ja joka
muistoissa ajoitettiin 1950- ja 1960-luvulle. Joissakin vastauksissa
korttelikaupunginkehitystäseurattiinaina1970-ja1980-luvulle.Kai-
kenkaikkiaankuvauksetovathyvinhenkilökohtaisiajaautenttisuut-
takorostavia, samallakunneheijastavatkaupunkisosiologiWalter
Benjamininajatustamuisteluunainaliittyvästädilemmasta:muiste-
lunkauttavälitettäväksitarkoitettueivoikoskaanvälittyäautentti-
sessa muodossaan. Ainoastaan mukana ollut voi täysin ymmärtää
muistellunsisältämätmerkitykset.14

Muistelutpainottuivatmyös siten, että kyselyihinvastasivat en-
nenkaikkeanehelsinkiläiset,jotkapystyivätmuistelemaanHelsin-
kiälapsuudestaanalkaen.Vaikkavastaajienjoukossaonjonkinver-
ranmyösHelsinkiinaikuisiällämuuttaneita,aineistossakorostuvat
lapsuuskuvauksetHelsingistä.Muistoissalapsuudenmaisemakuva-
taan jakamattomana kokonaisuutena, joka maantieteellisesti laaje-
neekodinlähipiiristäiänmyötäkattamaankokokaupungin.15Lap-

14  Benjamin 1990, 368.
15  Åström 1999, 35–49.
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suudenjanuoruudenkuvauksetkeskittyvätennenkaikkeakotiinja
senlähialueisiinjapoikkeavatnäinaikuisuudenkuvauksista, joissa
keskitytään ennemminkin ammatillisiin julkisiin tiloihin.16 Lapsuu-
teenliittyvätlähiympäristönkuvauksetovatkinuseinyksityiskohtai-
sempiajatarkempiakuinaikuisikäänliittyvätkuvailut.

Muistot – ja kaupunkeihin liittyvät muistot niiden joukossa –
ovatuseimmitentilallisestisuuntautuneitakahdellatavalla.Yhtääl-
tämuistotovatpaikkasidonnaisiasikäli,ettämuistelijaontietoinen
erimuistojenkiinnittymisestäpaikkoihin:muistojenvoidaanajatel-
la sijoittuvan kartalle ja muodostavan kolmiulotteisia muistoja sii-
tä,miltäpaikatovatnäyttäneet,taiparhaimmassatapauksessasiitä,
minkälaisessasuhteessaitseonollutpaikkaan.MicheldeCerteaun
mukaanmonetmuistotovatmatkakertomuksia,jotkakertovattilal-
lisistakäytännöistä.Se,onkomatkakertomuskuvausreitistävaikar-
tasta, vaihtelee.17 Kun kuvauksissa keskitytään menneeseen ja sen
toimintamalleihin,einiidenavulla tuotetaainoastaanmuunnelmia
”jalankulkijanretoriikasta”taivainesitetäkulkuasanallisessamuo-
dossa,vaankuvauksetitsessäänjärjestävätnäitäkävelyjä.Näinollen
myöshaastattelut taielämäkerrallisetkirjoitukset, joissakäsitellään
kaupunkiinliittyviämuistoja,voidaantulkitayhtenätapanajäsentää
kaupunkitilaajatuottaanarratiivisiamalleja.Nämämallitovattietys-
säsuhteessayhtäältäurbaanintodellisuudenkulttuuristenmallienja
toisaaltakerronnankohteenaolevienajallistentasojenkanssa.18

Muistaminenvoiaktivoitua,kunkuljetaantutussaympäristössä,
japaikkavoiyhdistyämuistoissauuteentilanteeseentaiyhteyteen.

16  Halbwachs 1992 [1952], 81.
17  de Certeau 1984, 58–62, 115.
18  Tunnetuin esimerkki tästä on Walter Benjaminin Pariisi 1800-luvun pääkaupunki, joka käsit-

telee vuosisadan vaihteen Pariisia ja kirjoittajan oleskelua kaupungissa maanpaossa 1930-
luvulla. Yksi kiistanalainen edeltäjä nykyisille analyyseille on Jonathan Rabanin Soft city 
(1974), joka käsittelee Lontoon katuelämää. (Stevensson 2003, 56–58.)
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Tämänkaltaisetfragmentoituneetmuistotovatosapäivittäistäjajat-
kuvaa oman elämänhistoriamme rakentumista. Omaa elämää ko-
konaisuudessaankäsitteleväähistoriaa tuodaanharvoin aktiivisesti
esiin, sensijaanmuistelunkeskiössäovatyksittäisetajanjaksotelä-
män eri vaiheissa.19 Haastattelut ja kyselyt muodostavatkin poik-
keuksensikäli,ettänekäynnistävätyleisenmuisteluprosessinjausein
etukäteensuunnitelluillakysymyksilläohjaavatmuisteluakohtijoh-
donmukaisiayhteenvetoja,jotkaovatharvinaisiaarkipäiväisemmäs-
sämuistelussamme.20

PaulConnertoninmukaanmuistotliittävätmuistelevanhenkilön
paikkoihin, jotkaovatosahänenhenkilökohtaistamenneisyyttään
ja jotkaovatmuistelijalleerityisenmerkityksellisiä.Paikoistamuo-
dostuuosanykyisyyttämielikuvinajakäsityksinä,sekämuistoinaet-
täkadonneinamielikuvina.Vainkertomustenkauttanevoivattulla
osaksitätähetkeä.21Muistotliittyvätkinuseimmitenpaikkoihinmen-
taalisinakarttoina,jotkaeivätoleainoastaanhenkilökohtaisiavaan
myöskollektiivisestimuotoutuneita.

Ryhmä ja paikka

Henkilökohtaisen muistamisen ja historian välistä dikotomiaa voi
lähteäpurkamaan,kunmuistotnähdäänosanahistoriankirjoitustaja
muistottulkitaanlaajemminkuinainoastaanyksilöllisinämuistoina.
Ensimmäinennäkökulmaonitsestäänselvämonillenykyhistorioit-
sijoillejaluonnollinenosakaupunkihistoriaa,kunsitäovatlaatimas-
saetnologit.Yhtäitsestäänselvääonmuidenlähteiden,kutenlehti-
aineistojen,turistiesitteiden,valokuvien,jojulkaistujenhistorioiden

19  Korkiakangas 1996, 25–28.
20  Åström 2007, 30–45.
21  Connerton 1989; ks. myös de Certeau 1984, 108.



42 Anna-Maria Åström

javiranomaisraporttien,hyödyntäminenmuistiaineistojenrinnalla,
jottamuistotvoidaantulkitaosanalaajempaakontekstiaan.

Toinen näkökulma muistojen luonteesta henkilökohtaista muis-
tamista moniulotteisempana johtaa muistiaineistojen luonteen laa-
jempaananalyysiin.Pohdinnankohteiksinousevatkysymykset,ku-
tenmitenkollektiivisetmuistotsuhteutuvatkaupunkiympäristöönja
mitenurbaanimuisti,jokaonläsnäkaupunkikuvassa,luojatkuvasti
puitteitamyösuusienmuistojenmuodostumiselle.

NämäajatuksettulevatesillemuunmuassaMauriceHalbwachsin
teoksessaLaMémoireCollective22 jahistorioitsijaPierreNoranteok-
sessaRealmsofMemory.RethinkingtheFrenchPast23(Lieuxdemémoire).
Vaikkakumpikaanheistäeiväitähistorianmuodostavanvastakoh-
taamuistille,hekorostavatmuistinominaisuuksia,jotkalaajentavat
käsitystämuistamisestahenkilökohtaisenaprosessina.Nämänäkö-
kulmatmyösetnologinonsyytäottaahuomioon.Ensinnäkinsuurin
osamuistoistammeonmyösosallisiakollektiivisessamuistamisessa.
Kollektiivinenmuistionpuolestaanryhmäsidonnaistajayhteisöära-
kentavaa.Senavullaosoitetaanjaettujaalueitajamenneitäpaikko-
ja.24 Helsinki-muistoissa yksi esimerkki on työläismuistojen asema
tietyn luokankollektiivisinamuistoina.Esimerkiksiasuinolosuhtei-
denkuvauksetvoidaanymmärtääryhmänitseymmärryksenilmen-
tyminä. Ne ovat myös yhteisöä rakentavia, sillä omien kokemus-
tenkoetaanolleenympäristössäjaettuja.Kuvauksissaomatmuistot
suhteutetaan yhteisiksi koettuihin alueisiin ja paikkoihin: katuihin
jakortteleihin,kouluihinjalähiseudunpuistoihin.Asioitaeikuvata
yksityiskohtaisesti,kutentäysinvieraalleihmiselle,vaankertomuk-
sissa voidaanottaa itsestäänselvyytenä, että lukija ymmärtää tietyt
asiatlähtökohtaisesti.Erilaistenpaikkojenkuvauksissaviitataannii-

22  Halbwachs 1992 [1952], 38–39.
23  Nora 1996.
24  Halbwachs 1992 [1952], 143–166, 182–184.
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hinliittyneisiinsosiaalisiinkäytäntöihin,jauseinkuvauspohjautuu
fiktiiviseenmuistojenvaellukseenläpikadotettujenmaisemien,jot-
kahalutaanuudelleenherättääeloon.Muistoissatuodaanesiinmyös
MauriceHalbwachsinnimeämätkadotetutpaikat,toisinsanoenpai-
kat, joiden luonneonmuuttunut, tai paikat, jotkaovat kadonneet
kokonaan,mutta joistaonmuodostunutkollektiivisesti jaettukäsi-
tys.Kollektiivisellemuistamiselletyypilliseentapaanerityisestinäis-
täkadotetuistapaikoistakerrotaankiintymyksellä:jottamenneisyys
pysyyelossa,meidänonmuistettavasiihenliittyneetpaikat.25Muis-
tivoitoimiamyösapunamenetyksentunteessa,kunsenavullavoi-
daanvälittäätietoahävinneestä.Lisäksisevoitoimia,kutenWalter
Benjaminontuonutesiin,unenomaisinatoteamuksina,jotkakertoja
paljastaasalaisuuksienlaillaeräänlaisinatodistajanlausuntoina.26

Helsinki-muistoissa toistuvat kertomukset lähiympäristön kau-
poista,jotkakaupunginosastatoiseenesitetääntoisiaanmuistuttavina
luetteloina:maitokauppa,lihakauppa,leipäkauppa,kalakauppa,pa-
perikauppa,siirtomaatavarakauppa,kemikaalikauppa.Kaikkinämä
päivittäistavarakaupatonmyöhäismodernissakaupungissakorvattu
antiikkikaupoilla,kampaamoilla jaagentuuriliikkeillä.27Ainoastaan
myymälätiloihinyhdistynyturbaanimuistivoitodistaatoisenlaises-
tatodellisuudesta,jamuistottoimivattässätärkeänätulkinnanväli-
neenä.

Yhtätaitavastijayksityiskohtaisestikuvaavat1960-luvunesikau-
punkiasukkaatasumistaan,omaaostoskeskustaanjanuortenpakoa
betonisesta ympäristöstä omiin tiloihinsa ympäristön metsiköihin,

25 Tästä esimerkkinä on muun muassa Antti Mannisen (2004) Puretut talot – 100 tarinaa Hel-
singistä, josta on otettu useita painoksia.

26 Benjamin 1990, 316–320.
27 Vastaukset kyselyyn Helsinki elämän ympäristönä. Kuvauksissa paljastuu 1950-luvun toimi-

va korttelikaupunki sosiaalisine käytäntöineen mukaan lukien lasten välittämät uutiset. Ben-
jaminin mukaan lasten tehtävänä on liittää uusi maailma symboliseen universumiin. (Benja-
min 1990, 317.)
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bunkkereihinjamajoihin,jotkanytovatjäljellävainsilloistennuor-
tenmuistoissa.28Näidenjomenneidenpaikkojenavullahelsinkiläi-
setmuodostavatidentiteettiään:muistelijattietävät,mitenarkielämä
onmuotoutunuteriaikoinajavoivatsijoittaaomanhistoriansakau-
punginerivaiheisiin.Näinesimerkiksi sekävanhempi1950-luvun
kaupunki että uudempi moderni elämänympäristö nousevat kum-
pikinmuistoissa itsenäisinäkuvauksinaesiin.Kummankinkohdal-
lavoidaanviitatarakennettuunympäristöönluonnolliseksikoettuna
kaupunkimaisenaasuinympäristönä.

Muistot muodostuvat yhteisössä muistamisen ja unohtamisen
vuorovaikutuksessa:uudelleenherätetytjakerrotuthenkilökohtaiset
muistotsisältyvätkollektiiviseenmuistamiseen.MauriceHalbwachs
vertaahenkilökohtaisenjakollektiivisenmuistamisensuhdettatilan
haltuunottamiseen.Kukin ryhmämuodostaahaltuunottamastaan
tilastaainaomanesityksensä,jonkakuitenkintäytyysopeutuatilan
muodostamiinfyysisiinreunaehtoihin.29

Työläis-jaesikaupunkikuvaustenkohteinaovatympäristöt,jotka
eivät ole ”puhtaita”.Neovatmuotoutuneet senperusteella,miten
alueisiinniidensisälläyleensäonsuhtauduttu.Ulkopuolisenkuvaus
alueestanäyttäisitäysintoisenlaiselta.Muistotovatmyöskollektiivi-
siatulkintoja,vaikkakinmoninpersoonallisinpiirteinmuodostettu-
ja.Tämänvuoksierihenkilöidenlaatimatkuvauksetsamankaltaisis-
taympäristöistäuseinmuistuttavatniinpaljontoisiaan–vainkatujen
tailähiöidennimettaietäisyydetvapaa-ajanympäristöihinsaattavat
tuottaaerojakuvauksiin.Kuitenkinkirjoittajallejuurinämäyksilölli-
setjaerityisetpaikatovattärkeitä,silläneheijastavatpaikkasuhteen
muotoutumistakaupunginosaan jakaupunkiin.Kunerikertomuk-
setkuitenkinsamallamuistuttavat toisiaan,onselvää,ettäneovat
yhteisöllisestirakentuneita.Erikaupunginosiakäsittelevienmuisto-

28  Helsinki elämän ympäristönä -kyselyn vastaukset.
29  Halbwachs 1992 [1952], 120–166.
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jen samankaltaisuus perustuu myös niiden keskittymiseen tiettyyn
ajanjaksoonsekäsenkaupunkikulttuuriinjaurbaaniinelämänmuo-
toon.Tästähuolimattaselkeärajakulkeeydinkeskustaajalähiöasu-
mistakäsittelevienmuistojenvälillä.Lähiökuvauksienkinnäkökul-
mapoikkeaakuitenkin1960-ja1970-luvunlähiökeskustelusta.30

Muistojen tunnepitoisuuskertooennenkaikkeasiitä,kuinkasa-
manlaista juurtuminen urbaaniin ympäristöön on, sekä niistä voi-
makkaistaeroista,joitafyysisessäympäristössäkoetaan.Funktiona-
lismin aluevaltaus asumisessa heijastuu selkeästi lähiökuvauksissa,
joissa korostetaan vahvaa paikkaidentiteettiä. Esikaupunkien syn-
nyssä asukkaat olivat toiminnallaan luomassa asuinpaikkansa his-
toriaanäennäisestihistoriattomassaympäristössä,silläalueidenag-
raariaasutustaeikoettuosaksialueidenhistoriaa.Ydinkeskustassa
kaupunginosanhistoriaonsensijaanollutitsestäänselvälähtökoh-
tasekämenneisyydenettänykyisyydenkäsittelylle.31Vaihtoehtoina
olijokoollaitsetuottamassakollektiivistamuistamistataitunteajo
olevansa osa kollektiivisen muistamisen piiriä. Erityisesti lähiöissä
asuvilleonollut tärkeää, ettäasuinpaikalleonmuodostunuthisto-
riakollektiivisenmuistamisenkautta.32Lähiöt, jotkaolirakennettu
tulevaisuuden luokkajaoistavapaalle,modernille ihmiselle, täyttyi-
vät vähitellen kollektiivisilla muistoilla. Samalla ne muodostuivat
paikoiksi,joissatuotettiintoisenlaisiarajanvetoja.Lähiöidenuusien
asukkaidenkokemahomogeenisuudentunnesaimyöhemminmo-
niasävyjäerilaistenlähiöelämäntapojenjaasumisihanteidenmyötä.
Myöslähiöthybridisoituivat.33

Kirjoitetutkeskustamuistot tuovaterityisestiesiinajanjaksonen-
nenkaupunginytimenmuutosta:ajanennenkuinkaksikolmasosaa

30  Vrt. Roivainen 1999.
31  Vrt. Saarikangas 2002, 343–447; Åström, Olsson & Kivistö (toim.) 1998.
32  Ristilammi 1998, 41–43. Helsinkiläisiä lähiöitä käsitteleviä historiikkeja on julkaistu erityises-

ti 1990- ja 2000-luvulla. Ks. myös Elämää lähiössä 1997.
33  Ristilammi 2006, 218, 222; Kortteinen 1982; Saarikangas 2002, 229–342, 379–504.
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kaupunkilaisistaolisiirtynytasumaanlähiöihin1960-luvulla.Tämän
kerronnan voi nähdä eräänlaisena vastakirjoituksena muutokseen
liittyvällemodernismikeskustelulle.Suurinosakertojistahalusituo-
daesiinkokemuksensakorttelielämästäjasenmuotoutumisesta.Tä-
hänkaupunkirakenteeseenjaelämänmuotoonkuuluivatniinpäivit-
täistavaroidenhankkiminenkuinkoulussa ja työssäkäyntiomassa
lähiympäristössä.Kerronnankohteenaonkaupunki,jossavähäisen
autoliikenteenvuoksilapsetsaattoivatkulkeavapaastijajossakaikki
tarvittavatpaikatsaattoitavoittaabussillatairaitiovaunulla.Kortteli-
kaupungistaeiniinkäänmuisteltusenulkoistaolemustakuinelämää
sensisällä.34

Kollektiivinenmuistikäsitteenäeioletotalitaarinen,vaanseviit-
taaeriryhmienedustajienkerrontaan.Onmyöstärkeääpohtia,mi-
tenkollektiivinenmuistimuotoutuu,herätetääneloon.PierreNoran
mukaankollektiivinenmuistionjatkuvassaevoluutiontilassa:sevoi
sekäkadotaettänoustauudelleentietoisuuteen.35Hänesittäämyös,
ettähenkilökohtaisetmuistotvoivatollakuinsumuisia,teleskooppi-
maisiayleisiämuistoja, joissa tietyt symbolisetyksityiskohdatovat
tärkeitä.Tästänäkökulmastatutkijalla, jokamuodostaaaineistoaan
yksittäisten henkilöiden muistoista, on suuri vastuu – mutta myös
etu–joshänjollaintavallaonosallinentutkittavanryhmänkollek-
tiivisessamuistamisessa.ItsellänionmuistojaHelsingistänoinvuo-
desta1956alkaen,jotenkoinpystyneenilaatimaankysymyksiä,jot-
kaolivatmerkityksellisiämyöskyselyynvastaavillehenkilöille.Olin
lisäksivuonna1981kerännytvastaavanlaisiamuistojavastaavanlai-
sellakyselylläaikaisemmilta,itsellenivieraammiltavuosikymmenil-

34  Vastaukset kyselyyn Helsinki elämän ympäristönä. Boyer esittää, että eurooppalaiset kau-
pungit menettivät 30–90 % keskustan asukkaistaan toisen maailmansodan jälkeen. Uudis-
rakentaminen ja konttoristuminen vei tilaa asumiselta samanaikaisesti kun ahtaasti asutut 
alueet muuttuivat väljemmin asutuiksi gentrifikaation myötä. (Boyer 2001 [1992], 383.)  

35  Nora 1996, 3.
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tä,1910–1930-lukujenHelsingistä.Näinminulleolisyntynytkäsitys
erisosiaaliryhmienelämäntapaakäsittelevistämuistoistamyössota-
aikaaedeltäviltävuosilta.36

Joka kerran kun luen läpi muistiaineistoa, olen hämmästynyt,
kuinka rikkaan jamoniulotteisenmuisteluprosessinkyselyon saa-
nut aikaiseksi ja miten eri taustoista lähtöisin olevat henkilöt ovat
voineethyödyntääyhtäluontevastikyselynkysymyksiä.Uskontä-
mänjohtuneensiitä,ettäkysymyksissävälittyivastaajilleperusym-
märrys siitäympäristöstä jakulttuurista, joistakuvauksia toivottiin
saatavan.Nähdäksenikysymyksissävälittyivätnemerkitykset, jot-
kaolivatmyösvastaajille tärkeitä.Tuloksena syntyinäinurbaanin
mosaiikinvariaatioita–taierilaistenääntenpolyfonia–vaikkanäi-
den taustalla onkin sama kysymysten sarja. Kysymykset ovat vai-
kuttaneetkertomustenrakenteeseen,mikäosaltaanhelpottaaniiden
analyysia: muistot etenevät toisiinsa nähden temaattisesti saman-
suuntaisesti.Samallakollektiivinenmuistaminenkorostuuhenkilö-
kohtaisenmuistamisenrinnalla,kun,kutenNoraesittää,erityisesti
kaupungissaryhmienmääräjamerkityskorostuu.Henkilökohtaisil-
lamuistoillaontaipumustakiinnittyäkonkreettisiinkohteisiin,kuten
paikkoihin,tunnuskuviin,eleisiinjaesineisiin,korostavatsekäNora
ettäAlanRadley.37

Uinuvatmuistottarvitsevatärsykkeenherätäkseen.Sensijaan,et-
tähenkilökohtaisetmuistot tulkittaisiin individualistiseksinautiske-
luksi,kutenPierreNorajossainmäärintekee,netulisiM.Christine
Boyerintapaanennemminkinnähdäkollektiivisenmuistamisenosi-
na,jotkaovatkiinnittyneetkonkreettisiinelämyksiinjatapahtumiin.
Samallanekiinnittyväterityisiinajallisiinjatilallisiinpuitteisiinse-
kä henkilökohtaisiin perhetraditioihin, luokkaperustaisiin tapoihin

36  Åström & Sundman 1990.
37  Nora 1992, 3; Radley 1991.
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jakäytäntöihinsekäryhmäsidonnaisiin toimintatapoihin.Tyypillis-
täkollektiivisellemuistilleonmyössenosallisuuskokoajanmuut-
tuvaannykyhetkeen, sen ajankohtaisuus ryhmänelämässä.Ennen
kaikkeanämämuistotovatmonitasoisia,hetkellisiä,janesaavathar-
voinmuodoneheänämuistiinkirjoitettunahistoriana.38Näinmyös
etnologienjafolkloristien”tuottamatmuistot”ovatpoikkeuksia,kos-
kaneovattietoisestituotettujaennaltasovituistalähtökohdista.

Muisti ja aika

MauriceHalbwachsinmukaanryhmänmuistimuotoutuumyöstie-
tyistäajankohdistayhteisessähistoriassa.39Helsinkiläisille tällainen
ajankohtaonesimerkiksisotavuodetpommituksineenjaniihinliitty-
vinehälytyksineen.Vaikkakyselykäsittelinimenomaanaikaatoisen
maailmansodan jälkeen,monimuistelija aloitti kuvauksensamuis-
tollajuurisota-ajasta.

Näissä muistoissa välittyy kuva kaupungista ulkoisen uhan alla,
samalla kun asukkaiden toiminnassa korostuvat eloonjäämisen ja
selviytymisen tavoitteet. Toisen keskeisen ajankohdan muodostaa
1960-luku ja sen nuorisokulttuuri, jotka näyttäytyvät kuvauksissa
murroksenavanhankaupunkikulttuurinjauudenkansainvälistymi-
sen aallon välillä. 1960-lukua käsittelevissä vastauksissa muistute-
taan,kuinkaajanjaksokoettiinnimenomaankansainvälisenä,kuinka
vaatemuotiaseurattiintarkastijakuinkavuosikymmeneenliitetään
kahvilaelämämielenkiintoisinekeskusteluineen.Nämäkaikkinäh-
tiinosanamuunmaailmankehitystä.40Nuorisonkiinnostuseloku-

38  Boyer 2001 [1996], 66–67.
39  Boyer 2001 [1996], 26.
40  Helsinki, pääkaupunki – minun kaupunkini -kyselyn vastaukset; Åström, Olsson & Kivistö 

(Juha Arhinmäki) 1998, 302–307.
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viin, kahviloihin ja äänilevyihinnouseeesiin selvästi,muttaomaa
nuorisomuotiahaikailtiin.NuorisomuodinkeskittymäsyntyikinKai-
saniemenkadunvaatetavarataloihinjapienmyymälöihin.Näissäku-
vauksissa nousee esiin myös uusi tietoisuus ”urbaanista” elämän-
tavasta senmodernissa taimodernistisessahengessä, jokaon tuttu
kirjallisuudestajosotaaedeltäviltävuosilta.

Tämäkaupunkikulttuurimaterialisoituiesineissäjakuluttamises-
sasekäpaikoissa,joihinteknologiakeskittyi,samallakuntaloudel-
lisetmahdollisuudetkasvuunjaylikulttuuriseenkommunikaatioon
ajankohtaistuivat.411960-lukuakuvataanaikana,jolloinsilmätavau-
tuivattavaroille,mainoksillejanäyteikkunoille–katseensuuntaoli
ulospäinjakohtitulevaisuutta.Tämänäkymäeienäätoistu1970-
luvun kuvauksissa, joissa arkea kuvataan harmaammilla sävyil-
lä mutta myös aikana vaihtoehtoisille liikkeille ja vaihtoehtoisel-
letoiminnalle.42Tavallisestielämänjaasukkaidensuurkaupungissa
katsotaan heijastavan yritystä välttyä kaikelta ylitsevuotavalta in-
formaatiolta,milläpyritäänsamallajärkeistämäänomaavastaanot-
tokykyä.43Suuretmuutoksetkaupunkikulttuurissakuitenkinjohta-
vatväliaikaisiinaistienherkistymisiin,aidostiuudeltavaikuttavien
virikkeidenvastaanottamiseen.Tämänkaltainenajanjaksovoidaan
Helsingissänähdäjälleen1990-luvulla,kun1980-luvullanukuksiin
vaipunut kahvilakulttuuri sai uutta eloa ja Esplanadi sai takaisin
luonteensa paraatikatuna.44 Tähän kehitykseen – samanaikaiseen
paluuseenvanhaankaupunkikulttuuriinjauudenlaiseenavaukseen
entistäintensiivisempäänkeskustaelämään–kiinnitetäänhuomiota
lähesjokaisessakyselyvastauksessa.Tämäuudenaallonurbanismi
nähtiinesimerkiksisosiologisessatutkimuksessajonakinaivanuu-

41  Arvastson & Butler 2004, 8.
42  Helsinki, pääkaupunki – minun kaupunkini -kyselyn vastaukset.
43  Arvastson & Butler 2004, 9.
44  Åström 2004, 31–35.
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tena,mikäjohti”uudenkaupunkikulttuurin”aktiiviseenanalyysiin
tutkimuksissa.45

Kyselyillä voidaan herättää eloon muistoja kaupungista asetta-
mallakonkreettisiakysymyksiä.Kyselymetodinaonkoeteltuetno-
loginenmenetelmä,jotaonpääasiassakäytettymaaseutuyhteisöjen
jamuidenagraarienelämäntapojentutkimukseen.Menetelmätoimii
kuitenkinmyösurbaanissaympäristössä,jossamuistojavoiherättää
myöskulkemallatuttujareittejä.Tämämuistuttaamuutoksista,ken-
tiesvieläsuuremmassamäärinkuinmaaseudulla.Kaupungissamuu-
toksetovathavaittavissatiivistyneinäkerroksinaniille,jotkaosaavat
niitätulkita.

Muisti urbaanissa maisemassa

Onsyytäkäsitellämyössitä,millätavoinurbaanimaisemaonsuh-
teessamuistamiseenjakuinkaerilaisiatapoja1900-luvunloppupuo-
lellaonollutsuhtautuaurbaaniinmenneisyyteen.Erityisestitutkijat
PierreNorajaM.ChristineBoyerovatesittäneet,ettäurbaanikol-
lektiivinenmuisti olisi ollut kriisissä1990-luvulta lähtienerilaisten
myöhäismodernististenkehityspiirteidenvuoksi.46

Kaupungeissa kaupunkirakenne muodostaa kollektiivisen tilalli-
sen kontekstin. Kaupunki kuuluu kaikille, vaikka erilaisilla tiloilla
saattaaollaerilaisiapainotuksia.Periaatteessakadut,puistotjakau-
palliset tilatovatavoimiakaikille.Nämäkuitenkinmuuttuvatajan
myötä,mikäkonkretisoituuesimerkiksivanhojavalokuviakatsoessa:
ympäristönpääpiirteetonniissätunnistettavissa,muttayksityiskoh-
dissaonlöydettävissäuseitamuutoksenjälkiä.Nämäyksityiskohtien

45  Lähteenmaa & Mäkelä (toim.) 1995; Cantell 1999; Stadipiiri (toim.) 2000; Mäenpää 2005.
46  Nora 1996; Boyer 2001, 1–19.
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erottuottavatmyöskäsityksentoisenlaisestaelämästä.Kaupunkivoi-
daannähdämyösyhteydessäihmisvartaloon,sillä jokainenmeistä
luoomanelämyksienyhdistelmänsä.Voimmemuistaaasioita,jotka
ovat sidoksissaomaanvartaloomme,kun taaskaupunki”muistaa”
säilyttämällärakennuksiaan.47Rakennustenunohtaminenjahävittä-
minensaavatnäinnegatiivisenmerkityksen,jakentiestämänvuoksi
kaupunkiinliittyväkeskustelusaavoimakkaitasävyjä,kunkeskustel-
laantalojenpurkamisesta.Osakaupunkilaisistahaluaataistellakau-
punginmuistinpuolesta.Jostaaskaupunkionpystynytsäilyttämään
muistinsa,senhistoriapiirtyytalojenjulkisivuissa.

Tutkimuksissaonesitetty,ettäjuuriajanjakso1990–2000olisiol-
luterityisenkeskeinenerilaisillerinnakkaisillemuistamisentavoille
postmodernististen ilmiöiden tähdentäessä historiallisuutta uudella
tavalla. Pierre Noran mukaan kollektiivinen muisti on osa yhteis-
kuntaa ja tämän vuoksi erityisen haavoittuvainen, kun pohditaan
muistinjaunohduksensuhdetta.Kaupunkienerivaiheisiinliittyvät
muistot–myössenvirallistajulkikuvaakäsittelevätmuistot–voivat
joutuamanipulaationkohteiksi.ErityisestiNoranmukaan tiettyjen
paikkojennostaminenosaksi lieuxdemémoireamerkitsee joidenkin
paikkojenmerkityksellistämistäjavastaavastijoidenkinsivuuttamis-
tamerkityksettöminä.Jomodernisminvoidaanajatellavaikuttaneen
kollektiivisenmuistamisentavanmuotoutumiseen.48Modernistisen
funktionaalisenajanjaksonkonkretisoituessa1960-luvunesikaupun-
geissa jakeskustojenuusissa suorissa julkisivuissamuodostuiuusia
historiattomiksi koettuja ympäristöjä. Tämä oli myös tavoitteena:
funktionalisminrakennustavanolitarkoituspoistaamennytjanostaa
esiinutopistinenihmisenvalloittamatulevaisuus.Tässäkontekstissa
olivatmuistijamuistotturhia,jopaprosessiahäiritseviätekijöitä,sil-
lämuistotuhmasivatmodernismintulevaisuudenuskoa.MyösHel-

47  Crinson 2005, xii.
48 Nora 1996.
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sinki-aineistossakaupunkiinliittyvätmuistotuseinliittyvätjomene-
tettyynkeskustaan.

M.ChristineBoyerinmukaanmuistaminenperinteisessäkaupun-
gissa–toisinsanoenkaupungissaennensotienvälistäfunktionalis-
mia, jonkasuurinvaikutusSuomessaonhavaittavissavasta1940-,
1950- ja 1960-luvulla – salli identifioitumisen sekä nykyiseen että
menneeseenkaupunkiin.Kaupunkivoitiinkokeapoliittisena,kult-
tuurisenajasosiaalisenakokonaisuutenaarkkitehtuurinillusorisista
esittämistavoistahuolimatta.49Modernistisellaajanjaksolla,kunny-
kypäivä ja menneisyys silmiinpistävästi asetettiin rinnakkain kau-
punginkeskeisissäosissa–myösHelsingissäesimerkiksipääkadulla
Mannerheimintiellä,entiselläHeikinkadulla–olinykyisyyssilmiin-
pistävästiesillä.Moderninaatevaltasiyhteiskunnallisessakeskuste-
lussatilaasellaisellavoimalla,ettäkaikkiennen1940-lukuarakenne-
tut rakennuksetnähtiinaikansaeläneinä.Erityisestiuusrenessanssi
koettiin mauttomaksi, kun taas klassisistisiin monumentaaliraken-
nuksiinja1920-luvunklassisismiinvoitiinhelsinkiläisessäkeskuste-
lussasuhtautuaymmärtävämmin.Näinollenmodernisminuhkaei
kohdistunutkaikkiinkaupunginkeskeisiinalueisiin.

1960-luvunuudisrakentaminenrikkoiuseillakaduillayhtenäistä
julkisivua.Tiukasti tyylinmukaiset julkisivut rikkoontuivatuudisra-
kennustenmyötä.Uusijavanharinnakkainosoittaajälkikäteenym-
päristössätapahtuneetmuutokset.Edelleen1970-ja1980-luvullaoli
tietyissäryhmissämahdollistakokeakaupunkisekäsenmenneisyy-
denettänykyisyydenkautta;toisille–heille,jotkaeivätolleetnäh-
neetpurettujataloja–ennenkaikkeasennykyisyydenjalähimen-
neisyydenvälityksellä,jaosallevainhistoriallistenpurkamattomien
rakennustenhahmoina.Hävitetyn jakadonneen läsnäolooli edel-
leenaistittavissa,japuretuistataloistatulinostalgiankohteita.50

49  Boyer 2001 [1994], 4.
50  Manninen 2004.
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Toinenlieuxdememoirenmuotoovatmonumentit.Helsinkiinsijoi-
tettujenpatsaiden,kutenEduskuntataloneteenjasenviereiselleau-
kiollesijoitetutpresidenttienpatsaatjavielälähempänäkaupungin
ydinkeskustaasijaitsevatMannerheiminjaPaasikivenpatsaat,muis-
tuttavat maan kohtaamista vaikeuksista mutta myös maan ja kau-
punginsaavutuksista.Muistillaonnäinollenkaupunkiympäristössä
retorinenmuotonsa,jokaerityisestipääkaupungissaonläsnäusealla
tavalla.51Maankulttuuristen japoliittistenhahmojenmuistomerkit
mahdollistavatosaltaantiettyjentapahtumienjamuistojenylläpitä-
misen.Kaksipatsasta, jotkamuistuttavatneuvostoajasta,EssiRen-
vallinKaivopuistossasijaitsevaRauhanpatsasvuodelta1968jaOleg
KirjuhininteosMaailmanrauhaHakaniemenrannassavuodelta1990,
muistuttavattulevaisuudessa–jossaavatjäädäpaikoilleen–yhtäältä
SuomenjaNeuvostoliitonvälisistäsidoksistajatoisaaltasiitänöyräs-
tätavasta,jollakaupunkipatsaatvastaanottijapystytti.52

Noranmukaanjuuritämänkaltaisetmuistomerkitsaattavatmuo-
dostuamyös sellaisiksi, jotkaeivät enääaukeakatsojalleen.53 Jotta
muistomerkkien merkitys säilyisi aktiivisena, tulee niiden edustaa
asioitajaarvoja,jotkakoetaansäilyttämisenarvoisiksi.Niidentulee
myötäillämuistamiskäytäntöjä,jotkayhäuudelleenviittaavatmuis-
tomerkkientapahtumiinjahenkilöihin.Noranmukaanmonetmuis-
tomerkitovatmenettäneetkykynsätoimiamuistinsäilyttäjinä,jane
toimivatainoastaanviitteinähistoriaanilmanmerkityksiä.54Neker-
tovatennenkaikkeahistoriastammejatavoistammejuhliasuurmie-
hiä.MyösmuunmuassaMarckCrinsonontuonutesiintämänkal-
taisten monumenttien haavoittuvuuden manipulaatiolle. Patsaiden
jamuistomerkkientuhoaminenjapoissiirtäminenonmeillekaikille

51  Vrt. Nora 1996, 6–8.
52  Kruskopf 2000.
53  Nora 1996, 7.
54  Ibid.
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tuttu ilmiö poliittisten vallanvaihtojen yhteydessä.55 Helsingillä on
kuitenkinharvinaisenpitkäjauskollinensuhdemuistomerkkeihinsä.
ToisinkuinmonissamuissakaupungeissaHelsinkionsäilyttänytpat-
saansakoskemattomina,jopasuhteellisentuoreissa,ristiriitaisiksikin
koetuissatapauksissa.Josniidensyntyhistoriavoidaansäilyttääkos-
kemattomana,myösniidenmerkitys säilyymuistinpaikkoina,nii-
den mahdollisista moraalisista arvoista riippumatta.56 Mutta kuten
Noraesittää,muistomerkitovatnykyisinennemminkinväyliähisto-
riaankuinmuistiin,janepuhuvaterisukupolvilleeritavoin.Hitaas-
timuttavarmastijokaisestakaupungistamuotoutuumuistoitsestään
–muisto,jonkatiheäkeskustamuodostaanäyttämönmuistamiselle.
Muttamyöställöinkaupunkipuhuueritavoinerilaisilleryhmilleja
erilaisissayhteyksissä.

Ylläkuvattutapamuistaarakennustenjamuistomerkkienvälityk-
sellä on sekä Boyerin että Noran mukaan muuttunut merkittäväs-
ti1900-luvunviimeisillävuosikymmenillä,kunkollektiivinenmuis-
taminen on enemmän tai vähemmän menettänyt merkitystään.57
Kummankintutkijanmukaanovatpostmodernisminfragmentoivat,
leikkisät, pastissimaiset ja historisoivat pyrkimykset johtaneet uu-
denlaiseenkaupunkimaiseenilmaisuun,jossamuistaminenontullut
mahdottomaksi.Tähänliittyymuutostentahdinkiihtyminenylipää-
tään,mikäonmerkinnytmuistinäkökulmantulemistaepävakaam-

55  Crinson 2005, xvi–xvii.
56  Kruskopf 2000.
57  Nora 1996, 8. Noran mukaan kollektiivinen muistaminen esiintyy vain esimerkiksi eleissä 

ja tavoissa, käsityöperinteissä, intiimissä fyysisessä tietämyksessä ja syvään juurtuneissa 
muistikuvissa, kun taas arkistojen ja museoiden tehtävänä on pitää huolta siitä, mikä muu-
toin unohdettaisiin. (Boyer 2001, 67–68.) Halbwachsiin tukeutuen Boyer taas esittää, että 
kollektiivisella muistilla ei nykyisin ole tukipisteitä, mutta että se voi samankaltaisuuksien 
ja erilaisuuksien avulla saada esiin torjutun ja kadotetun. Kollektiivinen muisti ei ole totali-
soivaa ja homogeenista, vaan päinvastoin se on suhteessa paikkaan ja erilaisiin näkökul-
miin ja sitä voidaan hyödyntää spontaanisti toiminnassa.  
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maksi.58Tämänajattelutavanmukaannäyttäisisiltä,että1990-luvul-
taalkaenetenkinamerikkalaisissajaeurooppalaisissakaupungeissa
olisi muistamisen kriisi, jossa kaupunkikeskuksia luonnehtii histo-
riallinenunohdus–vaikka”historiallista”juhlistetaan–jajossafes-
tivalisointi syrjäyttää kollektiivisen muistamisen muita muotoja.59
On syntynyt uudelleen latautunut suurkaupunkimentaliteetti, joka
muokkaamyösurbaanejatiloja.Millainenlogiikkakehityksentaus-
tallaonjamitenkriittisetkaupunkitutkijattulkitsevatilmiötä?

Uudessa tilanteessahistoria ei olekaanmuistamisenvastakohta,
vaan vastakohta-asetelman sijalle on tullut kaupunkimaiseman ra-
kennemuutos, toisin sanoenurbaaninmuistamisenuusi jäsentämi-
nenkaupunkitilassa.Tutkijoidenmukaankaupunkimaisemaei siis
enäätuekollektiivistamuistamista.SekäNoraettäBoyerkatsovat,
että muistojen ympäristöjä ei enää ole. Kun kaupunkisuunnittelu ja
saneeraus ovat johtaneet ehostettuihin, somistettuihin, koristeltui-
hinjafragmentoituneisiinjulkisivuihin,niidenluonnollisetsiirtymät
viereisiinkortteleihinonhävitetty.Boyerinmukaanurbaanimaise-
manäyttäytyymeillehistoriallisinakuvaelmina, jaNoranmukaan
kaupunkienhistoriakeskittyyainoastaanlieuxdememoireen,muistin
kiintopisteisiin.60Näilleon tunnusomaistaaivan toisenlaisetpaino-
tuksetkuinkollektiivisellemuistamiselle.Nevoidaanesittää taulu-
konomaisestiseuraavasti:

58  Nora 1996, 9–10.
59  Boyer 2001 [1994], 19–29; Crinson 2005, xv.
60  Boyer 2001 [1994], 321–322, 372–374; Nora 1996, 14–20.
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VoimmeBoyerintapaantarkastellahistoriallisiakuvaelmiahistorial-
listen ympäristöjen korvaajina. Ennen kaikkea niiden kehitykseen
liittyy liikkuminenkaupungissa jakasvanut liikenne. Jotta liikenne
vähenisi, tarvitaanpoistumistaurbaanistavirrasta.Kunnostaminen
ja historiallisten kuvaelmien luominen keskustoihin tai vielä mie-
luummin kävelyalueiden rakentaminen kaupunkimaisemaan ovat
hänen mukaansa tietoisia panostuksia, joiden taustalla on kaupal-
listenjakaupunkisuunnittelullistentavoitteidenyhtyminen.Useissa
kaupunkitiloissahyödynnetäänyksittäisiähistoriallisiarakennuksia
houkuttelevien kaupallisten tilojen aikaansaamiseksi. Viittauksilla
etenkin 1800-luvun ja sitä vanhempaanhistoriaan tuotetaankulis-
sinomaistakaupunkiympäristöä.61Vanhojenjulkisivujentaaksesijoi-
tetutuudenlaiset toiminnot tulevatyhä tavallisemmiksi, jayksike-
hitykseenliittyväsuuntausonollutluodauudelleenkadotettujatai
mystisiksikoettujatoimintamuotojajulkiseentilaan(esimerkiksipie-
netmarkkinat jakävelykatuvanhanajanmarkkinoidensimulaatio-
na; Helsingissä tällaista ajattelua edustavat kauppakeskus Galleria
Esplanad,Kluuvinkauppakeskus jaTuomaanmarkkinatSenaatin-
torilla). Myös kulttuuriperintöä ylläpitävät instituutiot ovat muka-
na tässä prosessissa. Esimerkiksi museot hyödyntävät toiminnas-
saanvanhojateollisuuskiinteistöjä.Prosessionhämmentävä,koska
seperustuutietoisellesuunnittelulle,muttaeikuitenkaanpohjaudu
niillehistoriallisilleprosesseille, jotkaoikeastiovat liittyneetkysei-
siin paikkoihin. Esteettinen lopputulos on usein miellyttävä, mut-
tahistorialliset kuvaelmat eivät tuekollektiivistamuistamista– tai
Boyerinmukaanniilläainakinonhyvinvähänyhtymäkohtia.Hä-
nenmukaansaolemmesiirtyneetpoisyhtenäisyyttäjaidentiteettiä
korostavastaeuklidisestaajasta.



61  Boyer 2001 [1994], 372–373. 



58 Anna-Maria Åström

Now it seems important to determine what happens when
inserted ”worlds” occur within metaworlds, to define how
one“world”differfromothers,tooutlinetherulesandcodes
that constitute or construct such simulated worlds, and to
understand what happens when a subject passes from one
worldtoanother…weenterthenNon-euclidianuniverseof
pattern,superimpositionanddifferentialfunction.Insteadof
continuitywehaveleapsinspace,insteadoflineartimewe
havetimewarps.62

Norannäkemysmuistinkiintopisteistätäydentääkuvaatämänpäi-
vänsuurkaupunkimuistista.Hänenmukaansasamanaikaisestiratio-
naalisenhistoriakäsityksen(historiavoiselittääkaiken)häviämisen
myötäonkadonnutmyöskollektiivinenidentifioituminenkaupun-
gin muutokseen. Muistamisen ympäristöt on turmeltu ja korvattu
muistamisenkiinnekohdilla, joita tuotetaanmonin tavoin:matkai-
luteollisuuden tuottamillaesitteillä,kirjoilla ja tunnuksilla.Samalla
hajanaista tietoa liitetään tärkeisiinpaikkoihin, joissamuistaminen
materialisoituuesimerkiksimonumenttienmuodossa.Useinvanhat
kulttuuriperintöinstituutiotjauudellatavoinesiinnostetutrakennuk-
setsaavatedustaakaupunginmerkityksellistähistoriaa.Prosession
olluterityisenhuomattavaItä-Euroopanpääkaupungeissa,joissaso-
sialismista luopumisen myötä mielikuvatuotanto on nähty elintär-
keänäjokaisellesuurkaupungille.

Näiden kahden myöhäismodernin muistisuuntauksen rinnalla
ei tutkijoidenmukaankollektiivisellamuistamisellavoiolla samaa
asemaakuinaikaisemmin.Eioleenääolemassaautenttisiapaikko-
ja,joihinvoisisitoamuistonsa.Kollektiivinenmuistionmenettänyt
kiintopisteensä. Tätä pessimististä kuvaa muistamisen merkityksen

62  Boyer 2001 [1992], 492. Boyer tukeutuu Elisabeth Deeds Ermarthin teokseen Sequel to His-
tory. Postmodernism and the Crises of Representational Time. Princeton 1992.
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muutoksesta voidaan tarkastella suhteessa Helsinki-muistelijoiden
näkemyksiin: Onko muistimaisemalla Helsingissä vielä jalansijaa?
Ajatuskoetta voidaan viedä vielä eteenpäin postmodernista ajasta
myöhäismoderniin, jossamyöspostmodernistaon tullutosahisto-
riaa.

Helsinkionnuorikaupunki, jonkavarsinainenarkkitehtuurihis-
toriaalkaavasta1700-luvunlopulla.Useimmitenkaupunkikuiten-
kin nähdään 1800-luvun rakennuskulttuurin edustajana. Historia
onnäinollen lähellä ja säilyneiden rakennustenkauttaonhelppo
löytää yhteys sekä 1800-luvun alku- että loppupuoleen. Jatkuvuus
1800-luvulta ei ole katkennut, mitä Boyer pitää yhtenä merkkinä
1990-luvun amnesiasta. Kun tarkastelemme ajanjaksoa vuodesta
1945nykypäivään,muistoistammeesiintulevakollektiivinenmuis-
ti yhdistyy muuttuvaan, kriiseihin leimautuvaan maisemaan. Juuri
muistojen kirjoitusajankohtana 1990-luvulla olivat osat Helsingin
keskustasta rakennemuutoksen kohteina ja kirjoittajat ottavat kan-
taamyössilloiseennykyhetkeen,kutennykytaiteenmuseoKiasman
uudisrakennukseen ja juuri peruskorjattuun Lasipalatsiin, samal-
la kun useimmat heistä kuvaavat mielihyvällä kahvilaelämän re-
nessanssia1970-ja1980-luvunpysähtyneisyydenjälkeen.63Tiettyjä
purettuja talojakommentoidaankuvauksissaerityisesti silloin,kun
niissä on ollut mielenkiintoisia ravintoloita, mutta yleisesti ottaen
kuvauksissaheijastuu tyytyväisyys keskustaakohtaan.Nykypäivää
kommentoitaessatuodaankuitenkinesiinmyösse,ettäkeskustaon
olluteloisajakansainvälinenmyösaikaisemmin.

Voimmemyösajatella,ettäesimerkiksiMannerheimintienuudis-
rakennuksettulevatolemaansodanjälkeisenhistorianyksikerrostu-
ma,mikätekeemahdottomaksiedelläkuvatunkaltaisennostalgisesti
sävyttyneenhistoriallisenkuvaelman.Moderniaikafunktionaalisine

63 Vastaukset kyselyyn Helsinki, pääkaupunki – minun kaupunkini, esim. III:2, III:12.
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korostuksineenon jomuodostunutosaksihistoriaa.Helsingissäon
tästä ajanjaksosta useita varhaisia esimerkkejä: Stockmann (1930),
Postitalo(1938),Sokos(1943–49)jatilapäiseksitarkoitettumuttasa-
neerattuLasipalatsi(1930).Sensijaanvoimmekriittisestitarkastella,
onkoesimerkiksiNarinkkatorinuusiympäristönimestäänhuolimat-
tayhteydessäalueenhistoriaantaivoidaankokokoEsplanadiapitää
historiallisenakuvaelmana, jolloinpuistoneri aikakaudet janiihin
liittyvät traditiotovatvaikeita tavoittaa.Niinräikeitä toimenpiteitä
kuinKlara-korttelinpurkaminenTukholmassaeiHelsingissäkuiten-
kaanehtinyt tapahtua.Kuvauksissamuistinkiintopisteinä toimivat
sekämuistotkaupunginkeskustastasekäsiihen1960-ja1970-luvulla
liittyneetmuutokset.

Kun helsinkiläiset kirjoittivat muistojaan 1990-luvulla, kaupun-
gissa oli ilmenemässä useita myöhäismoderneja piirteitä. Kulttuu-
ri-instituutioitaperustettiinnostamaankaupungin imagoa ja rauta-
tieaseman läheisyydessä sijainneiden tsaarinaikaisten makasiinien
säilyttämisestäkiisteltiin.Keskusteluistahuolimattamakasiinitsaivat
purkutuomion. Osa säilyneestä rakennuksesta päätettiin kuitenkin
säilyttää,muttaeikollektiivisenmuistinpaikkana,vaanjuuriNoran
tarkoittamanalieuxdemémoirena.1900-luvunlopullajulkisivujaehos-
tettiin janiinravintoloitakuinniidenulkoterassejaperustettiinno-
peaantahtiin.Historiallistakeskustaanakerrettiinvainsenjoiltakin
kulmiltayksittäisistärakennuksista,javanhatsymbolisethistorialli-
setkiintopisteet,kutenAleksanteriII:npatsas,ortodoksinenkirkko
VenäjänajaltajaSederholmintaloruotsalaiseltaajaltaeivätmissään
vaiheessaolleetuhattuina.Nesäilyivätkaupunginhistoriallisinaker-
rostumina. Aleksanterin patsas sitä ympäröivine venäläisine turis-
teineentodistaasamanaikaisestiyhtäältänaapurivaltioidensuhteen
muuttumisestajatoisaaltavenäläisestänostalgiasta.

Keskustaonsäilyttänytasemansamuistinpaikkana,jaonmahdol-
listavetääyhteenkaupunginhistoriaakäymälläläpisenrakennus-
tyylejäjamonumentteja.Kollektiivinenmuistionlisäksikirjallisissa
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muistikertomuksissayhdistänytalueentoisenmaailmansodanjälkei-
seenaikaan.

Onkuitenkinuseitapieniähistoriallisiakuvaelmia,joitavoitarkas-
tellajuuriEsplanadinympäristössä.Katsoessaanpoikkikatujapitkin
kohtiAleksanterinkatuavoihavaitaloistokkaitaesityksiä,joissahis-
toriallisetjulkisivuttoimivatkulisseina.Historiallisissarakennuksissa
sijaitsevatkauppagalleriatjasisäpihat,jotkamuistuttavatnurinpäin
käännettyäturkkia,64osoittavatkaupunginmuuttuneenkansainvälis-
tentrendienmukana.MyösForuminkaltaisetlasirakennuksettulivat
varhainkeskustankatukuvaan,vaikkapilvenpiirtäjiäeikaupungissa
vieläolekaan.KentieserityisintäHelsingissäonlaajojenkävelykatu-
alueidenpuuttuminen.Helsingissäliikennesaasoljualähessamoil-
la ehdoilla kuin 1970-luvulla, ja vain Esplanadin poikkikadut, vii-
meksiKeskuskatu,vievätHelsinkiäkohtimyöhäismoderninaikaa.
Jäädytetythistoriallisetkuvaelmatvoidaanparadoksaalisesti löytää
Lasipalatsin ympäristöstä. Se toimii konstruoituna muistin paikka-
na,jokasuuntautuukolmelletaholle:venäläiseenkasarmialueeseen,
vanhaan narinkkaan ja tilapäiseksi tarkoitettuun funkkisrakennuk-
seen.Jäljellejääneidenosiensäilyttäminenmuodostaasekäkuvael-
manettämyöspaikanhenkilökohtaisillemuistoille.Tietoinenkau-
punkisuunnittelu voi vaikuttaa siihen, ettei näiden välinen katkos
muodostuliianäkilliseksi.

Uudet käsitykset kaupungista luovat mahdollisuuksia kriittisel-
le tarkastelulle. Etnologisten kuvausten kokemuksellinen taso viit-
taakykyynvälittääeletynmenneisyydenrepresentaatioita.Helsin-
gintapauksessavoimmepuhuasuhteellisenhitaastamuutostahdista.
Tämäonsaattanutmerkitä,ettäkollektiivinenmuistionehtinytke-
hityksen tahtiinmukaan.Tämävoidaankuitenkin lopullisestinäh-
dävasta tulevaisuudenmuistiaineistoissa, kunurbaaninmaiseman

64  Sundman 1990, 165–169.
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ei-historialliset ja epähistorialliset taskut saavat tulkitsijansa.Histo-
riallinen, kollektiivinen ja urbaani muisti materialisoituvat raken-
nuksissarinnakkain janäidentulkintaonainasubjektiivista–niin
myöstässäartikkelissa.
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KRIISIN KIRJAAJA
Muistamisen hallinta Kaarlo Alfred Franssilan päiväkirjassa

OonaIlmolahti

Nykyisensuurvaltasodanaikanaonuseintullutmieleeniru-
vetapitämäänpäiväkirjaa.Olennäetaivanvarmasiitä,että
nykyisetmaailmantapahtumataiheuttavatsuuriamuutoksia.1

Näin kirjoitti 12. joulukuuta 1914 tätä ennen jo jonkin verran elä-
määnsä päiväkirjoihin tallentanut helsinkiläinen kouluhallituksen
virkamiesKaarloAlfredFranssila.Suursotaoliriehunuttuolloinpuo-
lisenvuotta.Franssilajatkoimuistiinpanojaankirjatensatunnaisesti
vahakantisiinvihkoihinsayksityiselämänsäkuvaamisenohellasattu-
viahuomioitapolitiikasta,suurvaltasuhteista jaSuomensuuriruhti-
naskunnanasemasta.Hänenmotiivinsatuntuuolleenjoparaportin-
omainen tapahtumien analysoiminen. Kun päiväkirjan pitämiseen
oli jäänytnoinpuolentoistavuoden tauko lokakuun1915– jolloin
Franssilakertoikaukaakuuluneestatykinjyskeestä–jamaaliskuun
1917–jolloinolitullutmieltäkiihdyttäviävallankumousuutisiaPieta-

1  Päiväkirjamerkintä 12.12.1914. Päiväkirja muistiinpanoja I, 31.12.1900–2.12.17. Kaarlo Al-
fred Franssilan arkisto, Coll 55.11, Kansalliskirjasto (KK).
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rista–välillä,Franssilatotesisyyksisekäaikaavievätvirkatoimetet-
täsen,ettei”sotakaankaikinajoinollutkylliksimielenkiintoinen”.2

Helmikuun vallankumouksesta lähtien Franssila kirjoitti raport-
tejaan koko valtakunnan, Suomen suuriruhtinaskunnan ja etenkin
Helsingin tapahtumista säännöllisesti. Erityisen kiinnostava jakso
päiväkirjoissa on syksystä 1917 kevääseen 1918, jolloin Franssilan
kotikaupungissaHelsingissäelettiinpoikkeuksellistaaikaa.Franssila
kirjoittipäiväkirjaansalähespäivittäinkytkienpoliittisettapahtumat
perheensäjatuttavapiirinsäelämäänjakuvatensamallapoikkeusti-
lassaolevaapääkaupunkia.Poliittiset jayhteiskunnallisetasetelmat
muuttuivattuonaaikananopeasti,japäiväkirjanpitäjänpitiasettaa
omattunteensajaajatuksensaniidenmukaisestimoneenkertaanuu-
delleen.

SeuraavassaarvioidaanKaarloAlfredFranssilanpäiväkirjaaeten-
kinkevään1918osalta kaupunki- jamuistihistoriallisestanäkökul-
masta. Se nähdään sekä murroksessa olevan, segregoituneen kau-
punkitilan ja -yhteisön kuvauksena että esimerkkinä siitä, kuinka
tapahtuman kokija muokkaa näkemästään ja kuulemastaan päivä-
kirjanavullaloogistakertomustaniveltäenomatennakko-oletuksen-
sajaajatuksensakulloistenkintapahtumienvirtaan.

Sotaraportti vai rakas päiväkirja?

Päiväkirjaonhaastavatutkimuksenkohde ja lähde.Senpitäjäkir-
joittaasitäitselleen,muistinsajamuistamisensatueksi.Ennakko-ole-
tuksenakuitenkinon,ettäsitätuleejonainpäivänä,viimeistäänkir-
joittajan kuoleman jälkeen, todennäköisesti lukemaan myös joku
toinen.Kirjoittajamyösmuokkaakokemaansa,valitseeasioita,jois-

2  Ks. päiväkirjamerkinnät 6.10.1915 ja 16.3.1917. Päiväkirja muistiinpanoja I, 31.12.1900–
2.12.17. Kaarlo Alfred Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.
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takertoo, rakentaa tarinaa.Ranskalaisenomaelämäkertojen teore-
tisoijana tunnetuksi tulleenPhilippeLejeunenmukaanpäiväkirjan
pitäminenonkeskusteluatulevaisuuden–tarkemminsanottunatu-
levaisuudenminän–kanssa.3Historiantutkijalletämäavaamielen-
kiintoisenikkunansiinämielessä,ettäkirjoittajanhorisontissanäky-
vä tulevaisuus on lukijalle jo menneisyyttä. Päiväkirjojen tulkitsija
tietääjo,mitenkaikkipäättyi,jatämäluotietynvireenpäiväkirjojen
lukemiselle.TraagisimmillaantämäasetelmanäkyyesimerkiksiAn-
neFrankinpäiväkirjojenyhteydessä.

Päiväkirjan pitämisen historia on yhtä pitkä kuin kirjoitustaito,
mutta henkilökohtainen päiväkirja on suhteellisen uusi ilmiö. Päi-
väkirjatonjaoteltuklassisestikahteenlajityyppiin:henkilökohtaisiin
(journalintime)jaulkoisiatapahtumiakuvaaviin(journalexterne).
Ulkoisia tapahtumia kuvaavat päiväkirjat rajautuvat usein koske-
maantiettyjäpoikkeusaikoja,kutensotia.4Päiväkirjojatutkinutkir-
jallisuustieteilijäMiiaVatkaonnostanuthistoriallisistapäiväkirjan-
pitämisen lajeista esille matkapäiväkirjat ja hengelliset päiväkirjat.
Renessanssinjauskonpuhdistuksenmyötämyösomastaitsestäkir-
joittaminen yleistyi. 1900-luvun alussa pohdinnat omasta elämäs-
tä(journalintime)kohosivattärkeiksikirjoitusaiheiksi.51900-luvun
taitteeseensaakkapäiväkirjanpitämisentarkoitusolikirjallisuuden-
tutkijaAnnaMakkosenmukaanyleensäkirjataylöstärkeitätapah-
tumia, ja henkilökohtaisempien asioiden puiminen päiväkirjassa
yleistyiEuroopassavasta1900-luvuntaitteessa.Tämä”tunnustuksel-
linen”jaitsetutkiskeluunkeskittynytpäiväkirjanpitämisengenreon
ainakinmyöhemmintotuttuliittämäänuseamminnaisiin.6

3  Lejeune 2009, 330–336, passim; ks. myös Rak 2009, 23–24.
4  Ks. esim. Norkola 1996, 38.
5  Vatka 2005, 39–57.
6  Makkonen 1993. Naisten pitämistä ”tunnustuksellisista” päiväkirjoista ks. esim. Jokinen 

2004, 118–121, passim.
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Franssilanpäiväkirjaedustaaeräänlaistavälimuotoanäidentradi-
tioidenvälillä.Hänedustipitkältiperinteistäpäiväkirjankirjoittami-
sentapaapikkutarkallaasioidenkuvaamisellaan,jahänenvoidaan
katsoaedustaneenvahvastivanhaa journalexterne-traditiota.Toi-
saaltahänmyösluotasiomiatunteitaanjareaktioitaantapahtumiin
sekäpeilasiniissämyösihmissuhteitaan.TeroNorkolanmukaanpäi-
väkirjavoiollamuistikirja,raportoivaaarjenkuvausta,itsetutkiske-
lunvälineenä toimivapäiväkirja tai estetistinenpäiväkirja.7Näistä
Franssilasijoittuuvahvimminarjenraportoijienryhmään.Tässätra-
ditiossa Franssila edustaa myös sukupuoltaan ja ”kansallista” taus-
taansa.MiiaVatkanmukaansuomalaisille– jamiehille–onollut
tyypillistäetenkinmaaseudullaasioidenpikkutarkkajarutiininomai-
nenkirjaaminen.Egosentrisetpiirteetjaomantilanottaminenovat
puolestaankorostuneetenemmännaistenkohdalla.8Naisillepäivä-
kirjaonollutmahdollisuusilmaistaasioita,joistajokapäiväisessäelä-
mässä on pitänyt vaieta. Kuitenkin myös arkisten asioiden rapor-
toiminenonmahtunutnaistenpäiväkirjoihin.Kanadalaistennaisten
1800-ja1900-luvullakirjoitettujapäiväkirjojatutkinutMaryMcDo-
nald-Rissanenonhuomioinut, että vaikkanaiset elivätmerkittävi-
nähistoriallisina rajapyykkeinäkoettujaajanjaksoja,päiväkirjoihin
päätyiyleensävainhuomioitaarkipäivänasioistakutensäästä,ys-
tävä-jatuttavapiiristäjaperheestä.Suurettapahtumat,kutensodat
jaitsenäistyminen,kulkivatikäänkuinhenkilökohtaisenkuvauksen
reunalla.9

7  Norkola 1995, 117–128.
8  Vatka 2005, 265–266. Vatka on nostanut päiväkirjanpidon funktioiksi muistiinmerkinnän 

vastaisen varalle, muistetuksi tulemisen tarpeen, arjen hallitsemisen, elämän inventoimi-
sen, oman tilan ottamisen, itsensä kehittämisen, terapeuttisen purkautumisen sekä kirjoitta-
misen harjoittelemisen. Päiväkirjan pitämisen on saattanut laukaista myös jokin odottama-
ton asia, kuten sota tai kriisi.

9  McDonald-Rissanen 2008. McDonald-Rissanen pitää päiväkirjaa (”journal intime”) kulttuuri-
sena artefaktina, joka paljastaa naisten elämästä jotain, jota ei muun lähdemateriaalin avul-
la voida tavoittaa.
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Franssilanpäiväkirjoissaonvoimakassosiaalinenaspekti.Henki-
lökohtaiseenpäiväkirjanpitämiseenliittyyainasosiaalinentaso:päi-
väkirjat kommunikoivat ulkomaailman kanssa.10 Philippe Lejeune
onmyös todennut,ettäpäiväkirjankirjoittajaon”lajinsaedustaja”
(”the lifeof the individual repeats the lifeof thespecies”)– tietyl-
lä tavalla tämä tulkkaa koko viiteryhmänsä tuntoja.11 Miia Vatkan
mukaanpäiväkirjanvälityksellä”käydäändialogiakokovallitsevan
yhteiskunnan,kulttuurinjaaikakaudenkanssa”.12Vatkanhavainnon
mukaanetenkinsota-aikanakollektiivinen,yhteisöllinenkuvausko-
rostuu kerronnan ollessa rauhan aikana yksityisempää ja henkilö-
kohtaisempaa. Sota-aikana pidettyyn päiväkirjaan liittyy myös ta-
pahtumien raportointi ja eräänlainenuutisoiva sävy, jokaosaltaan
ontapahtumienetäännyttämistäomastaitsestä.13

Päiväkirjatutkimusta voidaan pitää yhtenä omaelämäkertatutki-
muksenalalajina,japäiväkirjoillaonvankkayhteyselämäkertoihin
–myösomaelämäkerrassakirjoittajatulkitseeelämäänsävalitenmu-
kaankokemuksia, jotka sopivathaluttuunkuvaan.14K.A.Franssi-
laloikirjoittaessaanomaaelämäänsäuudelleen,javoidaanajatella,
ettäkokiessaantapahtumiahänmyös jatkuvastipohti,mitenasian
pianesittäisipieneenvahakantiseenvihkoonsa,tulevaisuudenvaral-
le jamuistinsatueksi.Omaelämäkerrallinenmuistitutkimustarkas-
telee muistamista osana arkipäivän vuorovaikutustilanteita. Muis-
totmuokkautuvatainasuhteessamuihin,samallakunrakennamme
omaa juonellista sankaritarinaamme. Päiväkirjassa yksilöllinen ja
yhteisöllinenmuistaminenniveltyvätyhteen.Kirjoittamisenavulla
onmahdollistamuokataeletyistäjakoetuistatapahtumistasyidenja
seuraustenjatkumo,jokaniveltyyosaksiomaaelämäntarinaa.Vaik-

10  Ks. aihepiiristä Norkola 1996.
11  Lejeune 2009, 330.
12  Vatka 2005, 247.
13  Vatka 2005, 252–257.
14  Mazzarella 1997, 27, passim; ks. myös Bauman 2000.
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ka muisti mielletään yksilölliseksi ominaisuudeksi, tutkimuksessa
puhutaanmyösniinsanotustakollektiivisestataisosiaalisestamuis-
tista.

Kollektiivistamuistiaensimmäistenjoukossateoretisoineenrans-
kalaisensosiologinMauriceHalbwachsinmukaanihmisetjärjestävät
muistojaansukulaisuudenjaperheen,uskonnonsekäluokanvälityk-
sellä,jayksilönmuistionainasidoksissaryhmään.Hänenmukaan-
sayksilöllistämuistiaeioleolemassailmansosiaalistakontekstia.Sa-
manalueellisenjaajallisenmenneisyydenomaavatihmisetjakavat
tietynlaisenkokemuksenmenneisyydestä,jotaherakentavatuudel-
leennykypäiväntilanteessa.15Franssilanpäiväkirjassaerityisenmie-
lenkiintoistaonkinhänensuhteensalähipiiriin:ystäviin,tuttaviinja
perheeseenjaheidänasemoitumiseensasotaanjajokapäiväisiinta-
pahtumiin.Häntoimitietynhelsinkiläisenverkostonsisälläjareflek-
toiomiakokemuksiaantuttavapiirinsäelämään.

Franssilan päiväkirja-aineisto avaa moniulotteisen näkökulman
kevään 1918 Helsinkiin. Päiväkirjaa kirjoittaessaan Franssila tuotti
jatkuvasti informaatiota tulevan muistamisen tueksi: hän analysoi
tunteitaanjahavaintojaantapahtumistahalutensäilyttäätietytmuis-
tikuvatpäiväkirjansaavulla.Samallahänrakensiloogistatarinaaso-
tatapahtumistajapyrkiperustelemaanitselleenuseinsirpaleisiltaja
yksittäisiltä vaikuttavat tapahtumakulut ja omien tunteiden kanssa
ristiriidassaolevatympäröivänelinpiirinodotukset.Franssilallekir-
joittaminenjaäidinkielenkäyttöoliluontevaa,olihanhänopiskellut
yliopistossasuomenkieltäjaväitellytkansanrunoudesta.

Kaupunkitila, modernisaationsa alkumetrejä elävä Helsinki, on
Franssilanmuistelmissa tapahtumiennäyttämö.Nopeasti kasvanut
kaupunki jakautuikarkeastikatsottunaPitkänsillanpohjoispuolelle
muodostuneeseentyöväestönasuttamaanalueeseensekäsillanete-

15  Halbwachs 1992 [1925].
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läpuolen kaupunginosiin. 1900-luvun alussa sillan eteläpuolella si-
jaitsevat kaupunginosat, kuten Kruununhaka ja Ullanlinna, alkoi-
vatmuuttuapuutalovaltaisistaalueistakivikortteleiksi.Näissäuuden
keskiluokan asuttamissa kaupunginosissa asui paljon kaupunkiin
tulleita virkamiehiä, joista kouluhallituksen ylitirehtöörin apulaise-
natyöskennellytK.A.Franssilaolityypillinenesimerkki:maaseu-
dultapääkaupunkiintyönperässämuuttanutkoulutetunkeskiluokan
edustaja.FranssilaasuiperheineenUllanlinnassa,Merikatu3sijain-
neessaKoitereentalossa,jonkanäyttäväkivirakennusolivalmistu-
nut1910.

Franssilaperheineenedustaahyvin1900-luvunalunhelsinkiläi-
siäjaomaaviiteryhmäänsä:maassamuuttajia,valkokaulustyöläisiä,
henkisentyönedustajiajapääkaupunginhallinnolliseenkeskukseen
saapuneitavirkamiehiä.MaanviljelijänpoikaKaarloAlfredFranssi-
laolisyntynytSahalahdella,Pirkanmaallamarraskuussa1869.Työ-
uransa filosofian kandidaatiksi opiskellut ja vuosisadan vaihteessa
tohtoriksi väitellyt Franssila aloitti Lahden kansanopiston johtaja-
natoimientämänjälkeenRaumankansakoulunopettajaseminaaris-
saensinsuomenkielen lehtorina,myöhemminsen johtajana.Kou-
luhallitukseenjaHelsinkiinFranssilasiirtyi1912toimienvirastossa
vuoteen1938saakka.LisäksiFranssilaoliaktiivinenkansalaisyhteis-
kunnanjäsenmoninekomitea-jajohtokuntajäsenyyksineenjatoimi-
tus-jakirjoitustöineen.16Poliittiseltasuuntaukseltaanvanhasuomalai-
sestaFranssilastamuotoutuiliberaali,jahänoli1919myösmukana
perustamassa edistyspuoluetta.17 Pääkaupungissa Franssilan keskei-
nenverkostoolikollegojen jaomienystävien lisäksivaimon,Aini
Bonsdorffinperhe.AlfredFranssila tuntui sopeutuneenhyvinhel-
sinkiläiseen pääkaupungin elämään, mutta aika ajoin hän vaikutti

16  Aikalaiskirja 1920, 98.
17 Ks. mm. päiväkirjamerkinnät 16.11.1918, 18.11.1918, 20.11.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja 

VII, 12.11.18. Kaarlo Alfred Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.
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olevan mielipiteineen oman tiensä kulkija helsinkiläiseen tiede- ja
kulttuurielämän kermaan kuuluvassa perheessä.18 Franssilan ydin-
perheeseen kuului Aini-vaimon lisäksi viisi lasta: sodan aikaan jo
15–18-vuotiaattyttökoululaisetMaija,LiisajaEeva,noinkymmen-
vuotiasInkerisekäperheenkuopusMatti.

Muistamisen hallintaa ja argumentointia

1900-luvunalussasosialismiedustimonelleniinsanotunsivistyneis-
tönjäsenelleainakinteoriassamyönteistäasiaa,tulevaisuudenliiket-
tä.NäinoliasiamyösK.A.Franssilankohdalla.Uudistusmielinen
Franssila puntaroi suhtautumistaan levottomuuksiin ja ilmaisi tois-
tuvastiyhteiskunnallistenuudistustenolevantarpeen.Alustaastioli
kuitenkin selvää, kummalle puolelle virkamies-Franssila oli päivä-
kirjansasivuillaasettuva.Huolimattapunaisiakohtaantuntemastaan
voimakkaastakinsympatiastahänolialustaalkaenvalkoistenpuolel-
la ja seurasi sotatapahtumiaherkeämättä.Päiväkirjansaavullahän
muokkasimyösomiakäsityksiäänasioistapyrkienpohtimalla,pe-
rustelemallajaargumentoimallavakuuttamaanmyösitsensätapah-
tumienoikeistasyistäjaseurauksista–sekäoikeistasyyllisistä.

Päiväkirjojensotatapahtumakuvauksetperustuivatpääsääntöisesti
tuttavapiirissäjakaupungillaliikkuvilletarinoille.Yksiantoisimmis-
ta päiväkirjan teemoista onkin tiedonvälityksen kuvaaminen. Joka
päivätavattiintuttavia,ystäviäjakollegoita,joidenvälitykselläsaa-
tiinuusiatietojajakuultiinviimeisimpiäjuoruja.Helsingissäliikkui

18 Sekä Ernst että Väinö Bonsdorff ilmoittivat vuoden 1920 Aikalaiskirjassa puoluekannak-
seen kokoomuksen, (Toivo) Ilmari Bonsdorffin puoluekantana oli ”kuulunut suomalaiseen 
puolueeseen”.  Franssila puolestaan oli irtautumassa Suomalaisesta puolueesta sodan jäl-
keen ja kaipaili uutta puoluetta ollen mukana perustamassa Edistyspuoluetta. Ks. Bonsdorf-
feista Aikalaiskirja 1920, 41, 43. 
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paljonhuhuja, joiden todenperäisyydestäeiuseinkaanollut tietoa,
muttajoitasiitähuolimattakiihkeästivaihdettiin.Franssilatekimuis-
tiinpanojaan voidakseen myöhemmin asettaa tiedonsirpaleita suu-
rempaankuvaan:”Tarkoitukseninäillämuistiinpanoillaonkinvain
se,ettäjälkeenpäinsaalukea,mitäkunakinpäivänäkorviinsattuu,
ollenkaanajattelematta,ettäkuulematedustaisivattosiasioita.”19Eni-
tentietojaFranssilavaihtoiystävänsä,insinööriHugoMalmin,20ap-
pensa ja lankojensa sekä virkamiestovereidensa kanssa. Juoruja ja
kuulumisiatuttavaverkostonkeskenpäivitettiinsäännöllisestimyös
BrondininkahvilassajaSuomalaisellaKlubilla.Franssilamyösvie-
raili–yksintaiperheineen–tuttaviensa luona.Tapanatuntuiole-
van pistäytyä tuttavien luona kylässä usein, jopa hetken mielijoh-
teesta.FranssilanlähipiiriinkuuluivatappivanhemmatErnst jaIda
BonsdorffsekävaimonveljienVäinöjaIlmariBonsdorffinperheet.
Jälkimmäisten välityksellä tuttavapiiriin astui myös Väinö ja Ma-
linBonsdorffinluonaasunut”Friarinna”,vapaaherratarTiesenhau-
sen.21

Franssilaryhtyihetipunaistenvaltaannousunjälkeenrajaamaan
omaatilaansanäihinjaalleviivaamaanomaanäkemystäänasiasta,
jokapohjautuipunaistensympatisoimiseenmuttamyösheidäntais-
telunsa syynepäilemiseen. JohelmikuussaFranssilamuotoili kan-
tansa,jokapysyimelkomuuttumattomanasiitälähtien:

Minusta, jokamonessa suhteessaolen lähellä sosialismia,ei
nykyisenjärjestelmänkammoniinkäänpääasiallisestiperus-

19 Päiväkirjamerkintä 1.3.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja III, 9.2.18–3.3.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

20  Malmi, Hugo, s. 1878 Helsingissä, koskivoimakomitean yli-insinööri 1918–. (Aikalaiskirja 
1920, 299.) Myöhemmin Malmi toimi muun muassa Imatran voiman toimitusjohtajana (ks. 
Kansallisbibliografia).

21 Ks. esim. päiväkirjamerkinnät 10.3.1918 ja 13.3.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja IV, 4.3.–
28.3.18. Kaarlo Alfred Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.
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tusosiaalistenmullistustenpelkoon,vaansiihen,ettäpunais-
tenhommatuhoaaitsenäisyytemme:viemeidänensinsiihen
suureenbolshevikkiläiseenpesäänjasenmukanasittemmin
siihenslaavilaiseenvaltioon,jokatämäntilallenousee.Siinä
sesyy,mikäminuainnostuttaaMannerheimintaisteluun.So-
sialismi toteutuuvarmaan suuressamitassaniinmeilläkuin
muuallakin.––Mukaanonmentävä.Jamukanaoloaenpel-
kää,pikemminpidänsuotavana.Muttakaikentulotapahtuu
vapaassaitsenäisessäSuomessa.22

LainauksestatuleeerityisenselvästiesilleFranssilantarveperustel-
laomanajattelunsamuuttumistajahallinnoidamuistamistaan.Hän
alkoiperustellavalkoistenpuolellaoloaanitsenäisyys-argumentilla,
vaikkaoliitsekinalunperinaikaisemminsuhtautunuthämmästellen
maanitsenäistymiseen.Joulukuunalussa1917tehdynpäiväkirjamer-
kinnän mukaan itsenäistymisajatusta oli ensimmäisen maailman-
sodanaikanapidettykaukaisena jamahdottomana, jamaaliskuus-
sa valtalakia oli Suomalaisella Klubilla pidetty sosialistien ”hullun
yrityksenä”.Suomalaisenpuolueenkansanedustaja,historioitsija ja
kouluhallituksen ylitarkastaja, Franssilan kollega Artturi K. Virk-
kunenolisuuriäänisestipauhannut,että”Venäjäeimilloinkaansaa-
tasuvaita,ettäsenpääkaupunginlaidallaolisimelkeintäysinitsenäi-
nenerikoisvaltio.Hänpiti–jamonetmuuthänenkanssaan–oikein
kohtalonkovanaiskunasitä,että’Siltasaarenkopla’––olieduskun-
nassaenemmistönäjaettävielälöytyiporvareissakintuhmiajakata-
lia,jotkaeivätymmärräkuinkamahdotonvaltalainperusajatusonja
jotkanytovatvalmiithännystelemäänsosialisteja”.23

22  Päiväkirjamerkintä 9.2.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja III, 9.2.18–3.3.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

23  Päiväkirjamerkintä 4.12.1917. Päiväkirja-muistiinpanoja II, 2.12.17–7.2.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.
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SaadakseenlisääinformaatiotatapahtumienkulustaFranssilaos-
ti kaupungissa ilmestyvät Työmies-lehden ja Tiedonannon aina kun
olimahdollista.Franssilasuhtautuilehtiinkriittisesti.Työmiehenhän
kirjoitti olevan ”mitä kieroimpia valheita vallan tulvillaan. Oikein
pöyristyttävä ja suututtava se tapa, jota tuo lehti asiansa ajamises-
sanoudattaa”.24Helmikuunalkupuolellahänostimyöspariarkkia
vallankumousrunoja, muun muassa ”Laulun lahtareista” ja runon
”Rasputiinista”. ”Epärunollisia mutta lapsekkaita renkutuksia”, ar-
vioiFranssilaniitä.Franssilanmukaanpunaisetolivatsuunnitelleet
strategiansa tarkoin: porvarilehdet oli estetty ilmestymästä ja kai-
kesta,mitäpunakaartitharjoittivat, syytettiin”lahtareita”. Runois-
sapyrittiinjuurruttamaanvihaaporvareitakohtaanjainnostamaan
taisteluunkatkeruuttalietsomalla.”Kylläolisitärkeää,ettäsitte,kun
taisteluonloppuunsuoritettu,ponnistettaisiinkaikkivoimatjakäy-
tettäisiin kaikki rehelliset keinot totuudenosottamiseksi eksytetyil-
le”,pohtiFranssila.25

Vaikka Franssila suhtautui työväen lehtiin varauksellisesti, hän
kirjoitti kunnioittavasti muun muassa Yrjö Mäkelinin artikkeleista
Tiedonantajassa.Franssilanmukaan”kunvoittoonsaavutettu,pitäisi
käydä hyvin radikaaleihin uudistuksiin”. Etenkin torpparikysymys
oli ratkaistava pikimmiten ja torpat olisi ”ilman muuta erotettava
yhteiskunnallejaannettavatilattomille”.Franssilakirjoittiolevansa
YrjöMäkelininkanssasamaamieltäsiitä,että”18:nnenvuosisadan
alkupuolella vallankumous jäi liian keskeneräiseksi ja sen jälkeen
siirryttiin liiaksi oikealle. Sentähden vallankumousmieli ei oikeas-
taanensinkäänolelakannut”.SiksitulikinFranssilanmukaanjatkaa
uudistustentiellä–muutenkatkeruuseilauhtuisieikäyhteiskunta-

24  Päiväkirjamerkintä 11.2.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja III, 9.2.18–3.3.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

25  Päiväkirjamerkintä 12.2.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja III, 9.2.18–3.3.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.
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rauhaasaavutettaisi.26MyösmaaliskuunalussaostamansaTiedonan-

tajankirjoitukseen”vallankumouksenperimmäisistäsyistä”Franssila
suhtautuiymmärtävästi.Sitäkuvatessaanhänjatkoiomanasemansa
ristiriidanproblematisointiakohdistaensyytöksensäedelleenvenä-
läisiinjavenäläisyyteen:

Täytyyehdottomastimyöntää,ettäkäynnissäolevantaistelun
takana,senperimmäisenäsyynäovataatteellisetvastakohdat.
Jaminunonmyönnettävä,ettäainakunluensellaisiakirjoi-
tuksiakuinesim.nytpuheenaoleva,minutvaltaamelkoinen
sympatiapunaisiakohtaan.Onhanheilläniinpaljonoikeutet-
tua.Vahinkovaan,ettäpunaistenvoittopaiskaisimeidätsii-
henselvittämättömäänsekamelskaan,jotasanotaanVenäjäk-
si.Jolleitätäkysymystäolisi,niinentotisestitiedä,kummalla
puolennytolisin.Jaluultavaaon,ettämeidänsivistyneistös-
tämme olisi tässä tapauksessa suuri osa muitakin punaisten
rintamalla...27

Franssilanpuheessaolipaljonjäänteitäpatriarkaalisestajaromantti-
sestakansakuvasta,jossaagitaattoreitasyytettiinyksinkertaisenkan-
sanharhaanjohtamisesta.Tammikuussa1918,ennensodansyttymis-
tä,hänpohtisyytöksiä”suomalaisenrodun”heikkoudestatodeten,
ettäsuomalaisetolivatmoraalisestijaälyllisestimaailmanparhaim-
mistoa. Koululaitoksen ja oppineiston edustajana Franssila luotti

26  Päiväkirjamerkintä 15.2.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja III, 9.2.18–3.3.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

27  Päiväkirjamerkintä 5.3.1918. Jatkuu seuraavasti: ”Silloin ei olisi vaikeutta siinäkään, miten 
yhteiskunnan koneisto saadaan rauhan palattua säännölliseen kulkuun. Mutta nyt ovat asiat 
sillä kannalla että punaiset suorastaan eivät pysty aatettaan toteuttamaan. Ja jos pystyisi-
vätkin, niin Venäjän federatiiviseen tasavaltaan me jäisimme ja niin joutuisimme jakamaan 
niitä kohtaloita, mitkä sen edessä ovat.” (Päiväkirja-muistiinpanoja IV, 4.3–28.3.1918. Kaar-
lo Alfred Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.)
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kansansivistyksen voimaan – hyvästä suomalaisesta raaka-aineesta
saataisiinkasvatuksenavullasuuriaaikaan.Vertailukohdaksihänot-
tityrolilaisettalonpojat,joidenjärkieihänenmukaansa”sanottavasti
kohonnutpellonpinnanyläpuolelle”.Suomalainenrahvassensijaan
oli luonutkulttuuria–todistivathansenFranssilanmukaanpaavo-
ruotsalaiset,kalevalaisetrunonlaulajatjamonetkansankirjailijat.28

SodansytyttyäFranssilantuntemavastenmielisyyskohdistuityö-
väen johtajiin, kun taas ”tavallisia työmiehiä” kohtaan hän tunsi
sympatiaa. Maaliskuun lopussa hän kertoi kaupungilla liikkuvasta
juorusta,jonkamukaanKansanvaltuuskunnanjäsen,sosiaalidemok-
raattinenHiljaPärssinenjanuorsuomalaisenpuolueenkansanedus-
tajaTilda(Matilda)Löthmanolivattavanneetkadulla.Franssilaar-
veli näiden kansakoulunopettajattarien olevan seminaaritovereita.
Naisetolivatjutelleetvallitsevistaoloista,jaPärssinenolipuolustau-
tunutsanoen:”Emmehänmetienneettästätällaistasyntyvän.Nyt-
hänonmuodostunut anarkiameidänomienkinkeskuudessa.”Tä-
mänsanottuaanPärssinenolitarinanmukaanpurskahtanutitkuun.
Franssilanmielestäasiassaolipaljontraagista,muttahäneisäälinyt
HiljaPärssistävaantavallisiaaatteenihmisiä,jotkaolivatlähteneet
taistoonsosialisminpuolesta.OnnettomaantilanteeseenoliFranssi-
lanmukaanjouduttusensosiaalidemokraattienharjoittamantaktii-
kanmyötä,jossapääasianaoli”ainaollutnostaavihaajakatkeruutta
työväessäomistaviakohtaan.….Vihaonnyttosiaankinnostettu.Ja
seonnytvienytsiihen,ettäjohtajatkaaneivätenääainavoijoukko-
jaanhallita”.Franssilatotesi,ettäManner,Tokoi,SirolajaPärssinen
olivat saaneet”sen,mitämontavuottaovatvalmistaneet.Heovat
tarmottomiademagoogeja,joillepääasianaonomavaltajavaikutta-
vaasia”.Viattomatsaivatheidänvuokseennytkärsiä:

28  Päiväkirjamerkintä 1.1.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja II, 2.12.17–7.2.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.
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Muttasurenniittenrehellistentyömiestenkohtaloa,jotkare-
hellisessä mielessä ovat köyhälistön asemaa kohottamaan
käyneet,eivihassaeikäomanedunjaasemantoivossa,vaan
valmistaakseentulevillepolvilleparemmanolon.Heistäovat
muutamatehkävielärehellisestiyhtyneettähänkintaisteluun
pitäennykyisiäolojasoveliainasosialistisenyhteiskunnanluo-
miselle.Moninäistäonvarmaanjoverensäantanutaatteen-
sapuolesta–uskoenasiansaoikeuteenjaoikeudenvoittoon.
Jamonivarmaansaavieläsamanuhrinkantaa.–Jatulostu-
leekuitenkinvarmaanolemaanse,ettäsosiali-demokratiaot-
taaaimotaka-askeleen.29

Franssilakirjoittiymmärtävänsätavallistentyömiestenkatkeruuden.
Monetporvaritolivatkokosota-ajan”mellastaneetomaaetuaetsi-
mässäniinkuinkorpitraadonkimpussa”.Samallakunosakkeiden
arvoolikohonnuttuhannellaprosentilla,olityöväenpalkkanoussut
tuskinviidelläkymmenellä,Franssilakirjoitti,jasuuristavoitoistaei
työmiessaanutkuinniukantoimeentulon.Franssilatotesi,että”edut
varsin suureksi osaksi joutuvat komeilijain, mässäilijäin, tyhjäntoi-
mittajain ja yleensäyhteiskunnankaikkeinhuonoimmanaineksen
nautittaviksijaettärehellinenuurastus,uutteratyöharvoinsaaan-
saittuaoikeaapalkkaansa–olkoontyösittejokohenkistätairuumiil-

29  Päiväkirjamerkintä 30.3.1918. Jatkuu näin: ”– Onneton sekaantuminen Venäjän bolshevik-
keihin! Mannerille meni eduskunnan puhemiehyys liiaksi päähän. Hän ja Tokoi luullakseni 
ovat pääsyyllisiä siihen, että Suomen sosiali-demokratia joutui siihen alennustilaan, mihin 
sen yhteys bolshevikkien kanssa on sen vienyt. Venäjällä ei bolshevismi saa mitään pysy-
vää aikaan. Se vain hävittää taloudellisen pohjan, hävittää kulttuurin ja järjestyksen – si-
tä perinpohjaisemmin mitä kauemma se vallassa on. Sen seuraajaksi tulee ennemmin tai 
myöhemmin diktatuuri, ja työväen asian on pitkiksi ajoiksi lamautettu.  – Ehkäpä sentään 
tämäkin aika siellä jonkun perinnön jättää, josta sitte järjestyneissä oloissa ajan mittaan he-
delmiä kypsyy. Olisihan muuten aivan epätoivoista, että monarkian kukistumisesta ei saisi-
kaan mitään tuloksia se kansanaines, joka Nikolain valtaistuimen kaasi ja joka monarkian 
aikana enin kärsi ja sen poistamisesta itselleen onnen toivoi.” (Päiväkirja-muistiinpanoja IV, 
4.3–28.3.18. Kaarlo Alfred Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.)



79KRIISIN KIRJAAJA

lista”.TästäsyystämonioliFranssilanmukaanollutkahdenvaiheilla
siinä,kummanpuolenvalitsee.Asianratkaisikuitenkin”punaisten
taistelunaika,tapa,jamuotojasuhteet”–vaikkaFranssilakannat-
tipohjimmiltaansamojaarvoja,eipunaistentaisteluunvoinutsiitä
huolimattayhtyä. Franssila toisti jälleennäkemyksensä,ettäkoko
yhteiskuntapitäisiuudistaapohjiaanmyöten:

Uusihenkion siihen saatava.–Tuoalinomainenpunaisten
halveksiminen,jotameikäl.herraspiireissäyhtämittaakuulee
sellaisten suusta, joita minä totta totisesti en aseta niinkään
korkealle kuin rehellisen punaisen, minua niin tympäisee.
Tunnenystävyyttänoitatotisiatyömiehiäkohtaan.Osanotol-
lakatselenheidänkasvojensavakavaavilpitöntäilmettä.30

Franssila joutui myös useaan otteeseen pohtimaan suhtautumis-
taanSaksaanjasaksalaistenavuntarjouksiinSuomelle.Hänenmie-
lipiteensäasiastaerosivatuseintuttavapiirinkannasta.Franssilapi-
tisokeaaturvautumistasaksalaisiintyperänäjajoutuitämänvuoksi
kiistoihin muun muassa kävelykumppaninsa Hugo Malmin kans-
sa.MaaliskuunalussaFranssilakirjoitti,kuinkahänaamukävelyllä
olijoutunutmelkeinriitaanMalminkanssa.Molemmatolivatyhtä
mieltäsiitä,että”lopullinenvoittoonmeidän”.Malmijättikuiten-
kin suomalaistenkohtalonkokonaansaksalaistenvaraan,kun taas
Franssilakertoiluottavansasiihen,ettäSuomenkinjoukoillaolimer-
kittävä rooli taistelujen kulussa.31 Franssilan mielestä Vaasan halli-

30  Päiväkirjamerkintä 3.4.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja V, 30.3.–19.4.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

31  Päiväkirjamerkintä 2.3.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja III, 9.2.18–3.3.18. Ks. myös 3.3.1918: 
”Aamukävelyllä – – Malmin pessimismi saattaa minut koko päiväksi pahalle tuulelle. Sen-
tähden en telefoonannut hänelle, kun lähdin. – – Senaatintorille kutsuttu täksi aamuksi 

 klo 10:si kansalaiskokous, jossa m.m. Tokoi tulisi esiintymään. En halunnut lähteä” sekä 
6.3.1918: ”Aamulla olin kävelyllä Malmin kanssa. M. entiseen tapaan pessimisti. Melkein rii-
taannuimme sen vuoksi”. (Päiväkirja-muistiinpanoja IV, 4.3.–28.3.18. Kaarlo Alfred Franssi-
lan arkisto, Coll 55.11, KK.)
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tuksenvirallinenavunpyyntöSaksalleoli”Noloparagraafi!”,vaikka
hän myönsikin, ettei ”pohjoinen armeijamme heikoilla resursseil-
laan– – kykene taistelemaanVenäjänhyvin varustettuja joukkoja
vastaan,vaikkaomistakylläkyettäisiinkinoikeinkunniallaurakka
ottamaan”.32Franssilajoutuikiistaansaksalaistenroolistamyöstut-
tavaperheidenTammioidenjaBergrothienkanssa,jotkanekinpani-
vatluottamuksensayksinomaansaksalaistenvaraan.Franssilatotesi
olevansa sitä mieltä, että punaiset kyettäisiin kukistamaan suoma-
laisin voimin. ”Sisuni kuohui puhuessani vierastemme kanssa, sii-
nämäärin,ettävaivoinvoinvälttäätörkeimmätvieraanvaraisuuden
loukkaukset”,Franssilakirjoitti.MyösVäinöBonsdorffinluonavie-
raillessaanhänjoutuikiistaanvapaaherratarTiesenhauseninkanssa,
jokaolivarma,ettäSuomijoutuisikokonaanSaksanalamaisuuteen.
Häntä loukkasimyös seMalinBonsdorffinmielipide, että suoma-
laistenonvaikeaollaitsenäisiä,koskasivistyneitäolivähänja”muut
ovatkelvotonta’sakkia’”.

Tämäonniintavattomanhävytönjatyperäajatus,ettäminun
onsitävallanmahdotontasulattaa.Mitäonmeidänsivistynyt
säätymmejajuuriseosasitä,jotasekäVäinöettäMalinedus-
tavat, tehneet sellaista, jolla tämän maan itsenäisyys turvat-
taisiin.JaeikökokoMannerheiminarmeijaoleSuomalaista
kansaa.Onse.Jaseonjuurise,jokaedustaasitäainesta,jolle
Suomentulevaisuudenperustuslasketaan.Reilua,sivistynyt-
täjajykevääväkeä.33

32  Päiväkirjamerkintä 3.3.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja III, 9.2.18–3.3.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

33  Päiväkirjamerkintä 20.3.1918; ks. myös 19.3.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja IV, 4.3.–
28.3.18. Kaarlo Alfred Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.
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Sodan arki

Elämäonnäetvieläepävakaista:aamullaeitiedämitäkeski-
päivälläsaattaatapahtua.(6.2.1918)

Franssilan päiväkirjat antavat konkreettisen kuvan sodan arjesta.
AjoittainFranssilatekitöitävirkamieslakostahuolimatta;hänkertoi
useaanotteeseenkäyneensäkouluhallituksessa työskentelemässä.34
Maaliskuunlopullahänryhtyiottamamaanenglanninkielentunte-
jayksityisopettajalta.35Vapaa-aikaaolikuitenkinenemmänkuinrau-
hanajanarjessayleensä.Franssilanrutiineihinkuuluivatpäivittäiset
kävelyretket, joitahän tekiHugoMalminkanssa.Ystävyksetkier-
telivätkatsomassakaupungintilannettajakeskustelivatsodantilan-
teestajoutuenvälillämyösriitoihin–muutamanaaamunaFranssila
kertoilähteneensäkävelylleyksin,koskaMalminpessimistisyyssai
hänetmasentumaan.

Ulkonaliikkuminenolikiellettyiltayhdeksänjälkeenillalla,mutta
Franssilanmukaantähäneialuksisuhtauduttukovinkaanvakavasti.
Raja jopapoistettiinniiltä, jotkapalasivat julkisistahuveista,kuten
teatteristataitansseista.”Senverranolensentäänarkuuttatuntenut,
ettenoleliikkunutniitäteitä,joillatulisinkulkemaanpankkienym.
vartioitujenpaikkojenohi”, totesiFranssila10.helmikuuta.36Neljä
päiväämyöhemmineiyhdeksänjälkeensaanutenääliikkuailman
lupalappua,jotenFranssilanolitäytynytpoistuaSuomalaiseltaKlu-
biltapuoliyhdeksältä.Hänenvaimoltaanolikovisteltukolmeker-

34  Päiväkirjamerkinnät 1.2.1918, 13.2.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja III, 9.2.18–3.3.18. Kaar-
lo Alfred Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

35 Päiväkirjamerkintä 26.3.1918: ”Illalla klo ½ 7 – ½ 8 olin ensimmäisellä englannin kielen tun-
nilla nti Forsbergin luona. Oppilastovereinani olivat Väinö, Kolehmainen ja Lounasmaa.” 
(Päiväkirja-muistiinpanoja IV, 4.3.–28.3.18. Kaarlo Alfred Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.)

36  10.2.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja III, 9.2.18–3.3.18. Kaarlo Alfred Franssilan arkisto, Coll 
55.11, KK.
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taapassiatämänmentyäkatsomaanvanhempiaan.Kerrottuaanme-
nevänsä tapaamaanprofessoriBonsdorffiaAinilleolivastattu,että
”einytenääolemitäänmerkitystäsilläettäonprofessori taimikä
muu sellainen.Hankkikaapassi, jos tahdotte täällä liikkua”.37Elä-
mää haittasi huhtikuun alussa myös puhelinlakko, jonka Franssila
totesi ärsyttävänporvareita.38 Päiväkirjanperusteella suuri osa tie-
donvälityksestäjaerilaisistavaroituksistaolikulkenuttuttavapiirissä
juuri ”telefonoimalla”, joten tässä suhteessayhteydenpitovarmasti
vaikeutui.

Franssilakirjoittiuseinkaupunginpahenevastaelintarvikepulasta,
kotietsinnöistä javangitsemisenpelosta.Kuvauksessaperheenelä-
mästäyhdistyvätkiehtovallatavallapysyvyysjakriisi.Vaikkaelämää
pyrittiinjatkamaanentisissäuomissansa,alkoietenkinvaikeaelintar-
vikepulahaitataperheenarkea.HelmikuunalussaFranssilakirjoitti
huolestuneenapäiväkirjaansa,kuinkalapsiin,etenkinkymmenvuo-
tiaaseenInkeriin,alkoivaikuttaahuonoelintarviketilanne,tämäoli
Franssilan mukaan ”käynyt niin laihaksi, että hänessä ei enää ole
paljoamuutakuinluutjanahka”.Myös17-vuotiasLiisaolihuonossa
kunnossasairastettuaanjokuukaudenvaikeahkoainfluenssaa,mah-
dollisestiespanjantautia.Ravinnonheikkoudestahuolimattaisäker-
toi lastenosaavanmyösnauttiavapaa-ajastaan:”Lapsillaonmyös
hyvääaikaa.TänäänovatMattijaInkerikokopäivännukketeatteris-
saanesittäneetReginavonEmmeritziä.”39Lastenleikkejärajoittivat
liikkumisrajoituksetjakaupunginympäristöönasetettuhiihtokielto,

37  Päiväkirjamerkintä 14.2.1918. Ulkonaliikkumiskiellosta myös 17.2.1918. Päiväkirja-muistiin-
panoja III, 9.2.18–3.3.18. Kaarlo Alfred Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

38  Päiväkirjamerkintä 2.4.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja V, 30.3.–19.4.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

39  Päiväkirjamerkintä 13.2.1918. Seuraavana päivänä 14.2.1918 kirjoitti mm.: ”Elintarvikepu-
la alkaa olla jo niin vakava, että lapset pitäisi saada täältä maalle, jossa saisivat korttiosuu-
tensa kunnollista leipää ja lisäksi hyvää maitoa” ja 22.2.1918: ”Inkeri on kalpea ja hento, Lii-
sa jo kuusi viikkoa flunssassa”. (Päiväkirja-muistiinpanoja III, 9.2.18–3.3.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.)
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jollatahdottiinestääpääsyHelsinginrintamalle.Franssilanmielestä
olisiolluthyvä,ettäedeskouluikäisetlapsetolisivatsaaneethiihtää.
Isäolihuolissaansiitä,ettälapsetleikkivätkaikenpäiväänukketeat-
terissaankoulujenollessasuljettuja.40

Franssilanpäiväkirjoistatuleeilmimyösnaistenjalastenaktiivi-
nenrooli toimijoina.Kunnuorimmat lapset leikkivät,vanhemmat
tyttäretolivatjohyvintietoisiaympäröivistätapahtumistajavaihtoi-
vattietojamuunmuassakoulutoveriensakanssa.41Helsinginvaltauk-
senaikaan17-vuotiasLiisatoimivalkoisten”vakoilijana”jasuhtautui
asiaannuoruudeninnostuksella:

Liisa saapui vakoilumatkaltaan – – klo 5:n ajoissa. Hän oli
Töölössäjoutunutmelkeintaistelunjalkoihin,olinähnytkaa-
tuneitajakerranjäänytkadullemelkeintulenalle––.Reip-
paallamielellähänsentäänkotiinsaapui.Seikkailutietystihu-
vittihäntäkutenihmisiäyleensä.42

Lapsillaolimyösmerkittävä tehtävä tiedon,uutisten jaurbaanile-
gendojenvälittämisessä,koskaheidäntehtävänsäoliseistäruokajo-
noissa:

Lapset,jotkajonottelevatkaiketpäivätkertoivatseuraavanjo-
nojutun:”Lahtareita”soimataanrajusti.Eräsmuijaonkoko
ajan ihan ääneti. Kuuntelee vain aivan kuin syrjäisenä. Lo-
puksi sanoo aivan rauhallisesti: ”Kyllä niitä lahtareita tarvi-
taanniinkauankuinsikojaon.”43

40  Päiväkirjamerkintä 14.2.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja III, 9.2.18–3.3.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

41  Ks. esim. merkinnät 25.2.1918. ja 8.3.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja III, 9.2.18–3.3.18 ja 
Päiväkirja-muistiinpanoja IV, 4.3.–28.3.18. Kaarlo Alfred Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

42  Päiväkirjamerkintä 12.4.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja V, 30.3.–19.4.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

43  Päiväkirjamerkintä 28.3.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja IV, 4.3.–28.3.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.
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Ruokajonot tarjosivat mahdollisuuden myös niin sanotun kansan
mielipiteenarvioimiseen. Juoruja japunaistenmielipiteitäFranssi-
lalle välitti lasten lisäksi perheen palvelija, jonka Franssila mainit-
seevainetunimelläMantataiManda.TämäoliFranssilanmukaan
pyrkinytpitämäänjonokeskusteluissa”porvarienpuolta”,muttavä-
lillätämänpitikysyäisäntäväeltäselitystäjonossakuulemiinsaväit-
teisiin. Hän ei esimerkiksi osannut vastata, ”kun punaisten muijat
sanovat,ettäporvaritostivataseitaniillärahoilla,joillapitiviljaaos-
tettaman”. Elintarviketilanne huononi jatkuvasti, mutta siitä ei jo-
noissasyytettyuuttahallitustavaanporvarihallitusta,japuhuttiin,et-
tänytsaatuleipäoliainakinkunnollista,kuntaasvanhanhallituksen
leipäoliollutmädäntyneistäperunoistatehtyäkyrsää.Franssilato-
tesijauhojentodellaolevansekoittamattomia,muttatämäjohtuisii-
tä,ettäenääeiollutmihinjauhojasekoittaa–perunavarastotolivat
pieneteikärehujauhojakaanenäätainnutolla.Franssilapäättelijo-
noistakuulemistaantarinoista,että”suuriasiainnostuttaapunaisten
naisiasiinämäärin,ettätyydytäänvaikkakuinkaniukkaanparem-
mantoivossa.JasitäSiperiaanlähetettyäjunaaodotetaankuinpäi-
vännousua,ikäänkuin1junalastiSuomessapaljoakaanmerkitsisi,
jossekerrantännesaapuisikin.Muttauskonsenviimeistääntaker-
tuvanPietariin”.44

Eräspiirrearjenpoikkeuksellisuudenkuvauksessaonkotietsintö-
jenjajopavangitsemisenpelko.Kotonakäyneitäelintarviketarkas-
tajia Franssila kuvasi kohteliaiksi miehiksi.45 Kouluhallituksen vir-

44  Päiväkirjamerkintä 22.3.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja IV, 4.3.–28.3.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

45  Päiväkirjamerkintä 9.3.1918: ”Juuri äsken kävivät luonamme elintarvetarkastajat: 2 siivon- 
ja arvokkaannäköistä miestä. Katsoivat vain konttoorin ja merkitsivät paperiinsa, ettei ole 
mitään otettavaa. Kohtelijaita ja siivoja he olivat joka suhteessa. Kellariin eivät menneet en-
sinkään, vaikka Manda ei tarkoin voinut arvostella lihan painoa. Uskoivat, ettei sitä ainakaan 
ole niin paljoa, että mitään tulisi poisotettavaksi.” (Päiväkirja-muistiinpanoja IV, 4.3–28.318. 
Kaarlo Alfred Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.)
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kamiehenä Franssila katsoi olevansa riskiryhmässä vangitsemisten
suhteen jayöpyiaina silloin tällöin tuttaviensa luona,kunpunais-
tentaimiliisinolikerrottuliikuskelevanhänenkotitalonsalähetty-
villätaipyrkineensisälletaloon.46Maaliskuun17.päivänäFranssila
kertoipiilottaneensapäiväkirjanuuniin.TaustallaoliFranssilanmu-
kaanvaimonvaatimus:Ainiolipatruunavöitäommellessaankuul-
lutkammottaviajuttujapunaistensuorittamistaverilöylyistä.Tämän
seurauksenaAiniolipolttanutkaikkivalkoistenmaanalaisetlehdet
Fria Ordit ja vaatinut miestään viemään päiväkirjansa pois kotoa.
Franssilakertoijoaikaisemminpiilottaneensamyöshaulikkonsaja
kiväärinsähyvääntalteenjapatruunatpiironginsalalaatikkoon.Ys-
tävänsäMalminkotietsintääFranssilakuvasihumoristiseensävyyn.
Kysyttäessä,olikoMalmilahtari,tämäolivastannut:”Insinöörimi-
nätähänastiolenollut.”EtsinnänjälkeenMalmioliFranssilanker-
tomanmukaansoittanutpunakaartinesikuntaanvaatien,ettähänet,
jokaeiollut”punaineneikäsininen”,jätettäisiinrauhaan.47

Voiton päivät

Helsinginvaltauksenpäivinä11.–14.huhtikuutaFranssilanomaso-
tatarinajaasennoituminensotaanolivatjovakiintuneet,jahänsaat-
toi nauttia valkoisten voiton tuomasta riemusta. Voi olla, että hän
nytmyösuskalsi taihalusi kirjoittaa siitäpainokkaamminvalkois-
tenvoitonnäyttäessävarmistuneen.Valtauspäivienpikkutarkastaku-

46  Ks. esim. päiväkirjamerkinnät 6.3.1918, 13.3.1918, 8.4.1918, 24.3.1918: ”Juuri kun oli edel-
lisen kirjoittanut, saapui luoksemme Soininen (Kouluhallituksen ylitireht.). Inkeri oli avaa-
massa ja sanoi minulle vain: ’eteisessä on vieras’. Minulle tuli kiire kätkeä muistikirja liivin 
alle paitaa vasten. Kotietsintä saattaa näet nyt milloin tahansa tapahtua.” (Päiväkirja-muis-
tiinpanoja IV, 4.3.–28.3.18. Kaarlo Alfred Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.)

47 Päiväkirjamerkintä 17.3.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja IV, 4.3.–28.3.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.



86 Oona Ilmolahti

vauksestaonluettavissadualistinenosallistumisendiskurssi:Franssi-
laperheineenoliläsnäjaosallinenkaupungintapahtumissa,vaikka
hänsamallaharmittelikin,etteipäässytosallistumaan itse taistelui-
hin.48Tuntuu,kuinvaimojavanhimmattyttäretolisivatolleethäntä
konkreettisemminmukanasotatapahtumissavartiomiestenjasotilai-
den varustamistehtäviensä välityksellä. Patruunavöiden valmistuk-
senlisäksinaisetkeräsivätruokapussejavalkoisillesotilaille.49

Saksalaistentulotuntuivarmistuvan,kun11.huhtikuutaFranssila
havaitsipäiväkävelylläänsaksalaistenkaksitasoisenlentokoneenlen-
tävänkaupunginyllä.Kaartinmaneesinkohdallajokupunainenam-
puisitäkohti.Koneestapudotettiinkadullelentolehtisiäsuurenaho-
peapölypilvenä.Ihmisetriensivätkeräämäänpaperilippuja, jaeräs
mieslukijulistuksenääneen:”Saksalaisetovatvoitokkaastiedenneet
Hangosta alkaen. Verenvuodon välttämiseksi kehotetaan punaisia
heittämäänaseensa.Uhataanrankaisuaväkivallanteoistaosattomil-
le.” Illalla kuului tykkien jyskettä ja Sörnäisistä tuleva raitiovaunu
kuljettiaseistettujapunaisiakohtiTöölöä.Kaduillaliikkuipaljonih-
misiä,joillaoliFranssilanmukaan”tavallisestapoikkeavailmekas-
voillajakokoolennossa.––Tututjatuntemattomatpuhelivatkeske-
nään”.Franssilauskoijatoivoiyhä,ettähyökkääjistäainakinpääosa
oli omia. Tunnelma oli jännittyneen odottava, ja Franssilakin ensi
kerrantuntuiihannoivansodanpauhua,ehkäpähelpottuneenasiitä,
ettäkuukausienjännitysjahuhutpurkautuivatnyttoimintaan:

Taistelussa on jotain jylhän mahtavaa. Kun tänään menin
Töölööseen tykkien harvalleen mutta voimakkaasti jyskäh-

48  Franssila kirjoitti jo sodan alkuvaiheessa omasta passiivisuudesta ja mahdollisesta sotaan 
osallistumisesta. (Ks. esim. 6.2.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja II, 2.12.17–7.2.18. Kaarlo 
Alfred Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.)

49  Päiväkirjamerkintä 19.3.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja IV, 4.3.–28.3.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.
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dellessä,niinvaltasimielenioutotunne.Onhansilloinedessä
mahtavatodellisuuskuntuhannettarjoavathenkensävakau-
muksensapuolesta.Tuntuunololta,tuntuumasentavalta,että
täytyyollapassiivisena.50

SeuraavanaaamunaFranssilakertoiheränneensäjoviidenaikoihin:
”Suurtentapahtumainläheisyysajassajapaikassajännittimieltä,niin
ettenenääsaanutuntasilmiini.”Taisteluttulivataivankotikulmille,
kunNeitsytpolunjaPietarinkadunkulmassaolevastaSuvantolanta-
losta taisteltiin. Lähdettyään tutkimaan tilannetta Franssila törmä-
siMerikadunkulmassarannassamakasiiniavartioiviinpunaisiinja
ryhtyijuttelemaanheidänkanssaan.Franssilankuvauksenmukaan
yksiheistäolikeski-ikäinen,roteva,komeajahyvinpuettu,yksitaas
vaatimatonvanhanaikainentyömiesnuuskamällihuulessaan.Hyvin
puettutotesi,ettäTöölöstäsaapuvatjoukotovatsuomalaisiavalkoi-
sia, ”meikäläisiäherrasknaapeja”.Työmiehennäköinenolipuoles-
taanpuuskahtanut,ettävalkoisetolivat”ruvenneetlihaatekemään
tämän lihanpuutteen aikana”. Kaupungilla kierrellessään Franssila
törmäsiuseisiintuttaviinsa,kutenMikaelSoiniseen.Punaistenkan-
nattajienFranssilakertoiolleen”harvinaisenäkäisiä”–hänsiisrin-
nasti itsensä entistä voimakkaammin valkoiseen osapuoleen. Hän
myöskäyttiensimmäistäkertaasanaa”punikki”punaisistapuhues-
saan.51Kapteeninkadulla sijaitsevanSchalinin talon lähellämakasi
kaatunutpunainen:

50  Päiväkirjamerkintä 11.4.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja V, 30.3.–19.4.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

51  ”Yleensä huomasi, että punaisten kannattajat olivat harvinaisen äkäisiä. Jonoissa kuuli 
usein seuraavanlaisia puheita: Rosvot, ampuvat taloista, eivät tohdi tulla rehelliseen taiste-
luun. Ei olenkaan otettu huomioon sitä, että esim. Suvantolan kahakan punikit alkoivat pii-
rittämällä talon ja pyrkimällä sinne sisään.” (Päiväkirjamerkintä 12.4.1918. Päiväkirja-muis-
tiinpanoja V 30/3–19/4 18. Kaarlo Alfred Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.)
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Pääjalkakäytävälläpuistonkulmankohdallamuuruumiska-
dulla.Nuori,näköjään25paikoillaolevamies.Luotiolilävis-
tänytohimon.Toinentaisiolla jossainalempana,koskarin-
nanjakaulanseudutolivatpaksussaveressä.Jalkakäytävällä
oliaikapaksukerroshyytynyttäverta.–Eräsnuoripoika(nä-
köjään11–12v.)sovittelikäsiäsivuillesanoen:eihännemuu-
tensoviarkkuunkaan.52

Perheenollessahuhtikuun12.päivän iltanapäivälliselläalkoiran-
nastakuuluakiväärinlaukauksia.Jokulapsistamenikatsomaansa-
linikkunastajapalasiFranssilankuvauksenmukaanilostahyppien:
valkoisetolivatMeritorilla.Kokoperhesiirtyikatsomaan ikkunas-
ta tilanteenkehittymistä.Ryhmävalkoisia eteni varastomakasiinia
kohti.Franssilahuomasi,ettäaivanheidänikkunansaallaseisoivat
kädetkohotettuinajaaseettominakaksihänenpäivällätapaamistaan
punakaartilaisista.Kolmannen–senhyvinpuetun–Franssilaarveli
kaatuneenkahakassa.”Häntekikokoolennollaansenvaikutuksen,
että hän oli peloton, itsetietoinen ja rohkea sankarityyppi. Hän ei
sentähdenlaskenutasettaanheti.Tekitehtävänsäjasaisiissurman-
sa”,Franssilapohtijatunsisääliätätävakaumuksenmiestäkohtaan.
EtenkinFranssilaasurettikuitenkintuovanhanajantyömies:

Erityisesti painui mieleeni se mällihuuli raataja kädet olka-
päänkorkeuteenkohotettuna.Ainilausuisäälivänsanan.Mi-
nun tulikyynel silmiini.Tuomies,minäuskonsen,hänoli
riemumielintarttunutaseisiinjaodottisorretunvoittoakuin
uudenparemmanpäivännousua.Janythänseisoituossava-
kaana–eipelonalaisena,muttakohtaloonsaalistuneena,nos-

52  Päiväkirjamerkintä 12.4.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja V, 30.3.–19.4.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.
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taenlyhytsormisiaturpeitakäsiään,joidensormeteivätojen-
neetmuutakuinsenverran,ettäjuurilapionvarsiolisikäsissä
pysynyt.53

Säälintunteistahuolimattaloppupäiväolitäynnävoitonriemua.Ka-
dutolivattäynnäriemuitsevaaväkeä,jaFranssilanmukaaniloloisti
kaikkiensilmistä.Väkialkoikokoontuavastaanottamaansaksalaisia
laivoja,jamyösKaarloFranssilalähtirantaanlastensaMatinjaIn-
kerinkanssa.Kaivopuistonrannanvallitjakadutolivattäynnäihmi-
siä.Saksalainentaistelulaivalähettitervetuliaisiksirakettejavastaten
yleisölle,jokahurrasijahuiskuttilakkejaanjanenäliinojaan.Frans-
silaolisiillallakinhalunnutmennäkatsomaantaisteluja,muttavai-
moolisitävastaan.Perheenillastamuodostuijuhlallinen,jailtateen
jälkeenluettiinpsalmejajaveisattiin.Myösperheenpalvelijatolivat
mukana:”Minustatuntui,ettäheissäolivallallasamamielialakuin
isäntäväessäkin:ottivatsydämestäänosaaveisuun.JaMandanerityi-
sestätoivomuksestatoinenvirsiveisattiin.”IllallaFranssilatotesi,et-
teipäiväkirjaaenäätarvinnutpiilottaa.”Siinäensimmäinenvapau-
denajan tuomapoikkeus siitä,mihinviimekuukausinaon saanut
tottua.Nytymmärtääantaaarvoa lainalaisellevapaudelle,kunon
saanutkokea,miltäelämätuntuusilloin,kunjonkunmielivaltaon
jokatahollauhkana”,hänlopettipäivänmerkintänsä.54

Myös huhtikuun 13. päivä 1918 on päiväkirjassa kuvattu lähes
minuutti minuutilta. Franssila liikkui kaupungilla lastensa kanssa
tarkkaillen taistelujen jälkiä.Kaupunkioli täynnä lasinsiruja,pom-
minjälkiä ja ruumiita, jakuularuiskujenääntä sekä tykin- jakivää-
rinlaukauksia kuului pitkin päivää. Pienetkin lapset kulkivat kau-

53  Päiväkirjamerkintä 12.4.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja V, 30.3.–19.4.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

54  Päiväkirjamerkintä 12.4.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja V, 30.3.–19.4.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.
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pungissavapaastitilanteenvaarallisuudestahuolimatta.Kaupungilla
kulkiessaan Franssila lapsineen tapasi jälleen myös tuttavia, jotka
kertoivat edellisen päivän tapahtumista omasta näkökulmastaan.
Saksalaisten saapuessa Esplanadilta päin naiset tarjosivat sotilaille
voileipiä. Vanhin tytär Eeva lähti Palokunnantalolle palvelemaan
saksalaisiajatoinentytärMaijaSuomalaisellereaalilyseolleruokki-
maanvalkoisia.MyösFranssilananoppihankkiinnokkaastisotilail-
leruokaa.Franssilamainitseemyös,ettäMatti-poikaolisaanutostaa
ensimmäisenSuomettaren.PunaistaHelsinkiäkatsottiinpäiväkirjassa
uudentilanteenlävitse,menneisyytenä,jossapunaisetolivatmuuttu-
neetpoikkeuksiksijaepäihmisiksi:

Ihmeellisestionkaupunkimuuttunutsitteeilisenaamupäivän.
Eimissäänkiroilevia jaärsytteleviäpunaisia–eikäyleensä-
käännäepunaisiamuutkuinehkätaistelijat.Muttatavallista
normaaliaikainväkeäkadutaivanvilisevät.Kaikkienkasvoil-
laononnellinenilme.Tuttavattoisiaantavatessaanlausuvat
onnittelunsa.Kylläsietääkin.55

Franssilan päiväkirjassa suhtautuminen saksalaisiinkin alkoi muut-
tua: aikaisemmin epäilevästi Saksan apuun suhtautunut Franssila
kirjoittiihaillensaksalaistenupseerienarvokkaastaesiintymisestä.56
Setuntuikuuluvanasiaansiinäyhteisöllisessävoitonhuumassa,jos-
sa kaupunkilaiset tuntuivat valtauksen jälkeen elävän – ja ehkäpä
Franssila katsoi parhaaksi kirjoittaa myönteisessä valossa kaupun-

55  Päiväkirjamerkintä 13.4.1918. Samana päivänä Franssila on kuvannut myös pitkästi tyt-
tärensä Maijan unissapuhumista, jossa hänen mukaansa kuvastui koko perheen tuntema 
huojennus. (Päiväkirja-muistiinpanoja V, 30.3.–19.4.18. Kaarlo Alfred Franssilan arkisto, 
Coll 55.11, KK.)

56  Päiväkirjamerkintä 14.4.1918; ks. myös merkintä 17.4., jossa suhtautuminen oli varauksel-
lisempaa (saksalaisten ”palvomisessa” ei saa mennä liian pitkälle). (Päiväkirja-muistiinpa-
noja V, 30.3.–19.4.18. Kaarlo Alfred Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.)
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ginvaltaajista.Franssilakeskittyiharmittelemaan,etteiollutpäässyt
mukaantositoimiin,jaharkitsiilmoittautumistavalkokaartiin.Aikai-
semminsyinäpidättäytymiseenolivatFranssilanmukaanolleetvai-
mon pelot ja myös kävelytoveri Malmin näkemys, jonka mukaan
”tarvitaanmiehiämuuhunkinkuinsotaan”.Franssilanmukaantun-
tuikuitenkintyhjältäollasivussa.Hänmyösarvioi,ettäsotaakäy-
tiinitseasiassaSuomentasavallanjaVenäjänfederatiivisentasaval-
lan välillä, jota punaiset olivat vain auttaneet saamiensa ohjeiden
mukaan.57Tämäkinauttoiluultavastihyväksymäänparemminomat
tunteet,joitaleimasiilovalkoistenmenestyksestä.

Kun vankijonot kulkivat sillan pohjoispuolelta kohti Suomen-
linnaanvievää laivaa,olikadunvarsillekerääntynyt joukoittain ih-
misiä.KaarloFranssilanPitkänsillanluonakohtaamatvangitolivat
synkkänäky:kurjissavaatteissakulkeviaheikkojamiehiä. Joukos-
saoliFranssilanmukaan”pahantekijäintyyppejä,oikeitaLombro-
son’synnynnäisiä’”,58muttamyösvanhempia,kärsineitämiehiä,jot-
kaolivatmenettäneettoivonsaparemmastaelämästä.Keski-ikäiset
miehetnäyttivätpuolestaansiltä,”kuinneolisivatnäivettyneetjoko
vankilassa,kapakassataimuutenelämänpohjoispuolella”.Vankien
joukossaolimyösnuoriapoikia,javastenmielisimpiäolivatFranssi-
lanmielestänaiset,joistajotkutolivatmiehenvaatteissa.Hänenmu-
kaansaporvarillinenyleisö tunsikuitenkinsääliä johtajiensapettä-
mäksitulluttajoukkoakohtaan:

Mitävaanmonetlausuivat,olise,ettätämäjoukkoonjohta-
jainsauhrilauma,muttaettäjohtajiaeinäymissään.Heovat
nytsyrjässä,kunovatsaaneetlaumansasyöksymäänturmion

57  Päiväkirjamerkintä 17.4.1918. Valkokaartiin liittymishaaveista myös 18.4.1918. Päiväkirja-
muistiinpanoja V, 30.3.–19.4.18. Kaarlo Alfred Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

58  Italialainen Cesare Lombroso (1835–1909) kehitti teorian synnynnäisestä rikollisuudesta, 
jonka tunnistaa ulkoisista piirteistä.
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kuiluun. Mitä on tämä joukko? Yhteiskunnan kovaosaisim-
pia, jotka ovat jääneet syrjään kaikista tiedon ja sivistyksen
eduista,muttajotkasokeastiovatluottaneetjohtajiinsa.59

KuvauksessaanFranssilakokoaatyypillisiäpiirteitä,joistakuvaaso-
danhäviäjistäalettiinrakentaa:hänluetteleetoisaaltasynnynnäiset
rikollisetjalangenneetnaiset,muttaetenkinjohtajientaholtapete-
tytsivistymättömät.Ajatuspunaistentiedonpuutteestajohtuneesta
arvostelukyvyttömyydestätuliesiinmyöshuhtikuun14.päivänäkir-
joitetussamerkinnässä.Franssilaolikäynytvaimonsajaanoppinsa
(”Täti”)kanssaTähtitorninmäelläsijaitsevassaLähetyskirkossa,jossa
KustaaA.Paasioolipitänytsovintoonkehottavansaarnan.Franssila
olijoutunutsananvaihtoonanoppinsakanssa,jonkamielestäsivistys
eiollutkansalle tarpeellista,ainoastaanuskonto.”Tuomitseemyös
punaisia,ottamattahuomioon,etteiheilläoleedellytyksiälähemmin
arvostellasitä,mitäheillevuosienkuluessaontarjottu”,totesikou-
lumiesFranssila.60

Opportunismia vai empatiaa?

Franssilantekstitasettuvatmonienpäiväkirjanpitämisentraditioiden
sisälle.Franssilapitiraportoivaasotapäiväkirjaa,jossatapahtumatoli
kirjattupikkutarkasti jayksityiskohtaisesti.Toisaaltahänmyösluo-
tasiniissäomiahenkilökohtaisiatunteitaanjasitoutuinäin”journal
intime”-perinteeseen, jossapäiväkirjaonensisijaisestihenkilökoh-
taisenitsearvioinninväline.Franssilakäyhyvinkonkreettisestidialo-

59  Päiväkirjamerkintä 13.4.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja V, 30.3.–19.4.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.

60  Päiväkirjamerkintä 14.4.1918. Päiväkirja-muistiinpanoja V, 30.3.–19.4.18. Kaarlo Alfred 
Franssilan arkisto, Coll 55.11, KK.
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giatulevaisuudenkanssa:hänpohtiitapahtumienseurauksiajahaa-
veileeparemmastayhteiskunnasta,johontraagistenkintapahtumien
avullapäästäisiin.

Päiväkirjoissaonhavaittavissamyös tietoisuusniidenmahdolli-
sesta–ehkäosintoivotustakin–myöhemmästäjulkisuudestataipal-
jastumisestamuille.Franssilanpäiväkirjastavoidaankinlukeamyös
opportunistinen katse: punaisten vallassa ollessa hän kirjoitti näis-
tämyönteisestiarvostellenvalkoisiajasaksalaisia,javaltauspäivinä
painotusmuuttuipäinvastaiseksi.Ainoaryhmä,jotaFranssilaarvioi
alustaloppuunastipelkästäänkielteisessävalossa,oliruotsalaiset–
ehkäpäsiksi,ettäheitäoli turvallistaarvostellaRuotsinpysytelles-
säSuomentilanteestasivussa?Olikoniin,ettäpelkorangaistuksista
javangitsemisesta–molemmiltapuolilta– saiFranssilan suuntaa-
maantekstinsäkärkeä?Tällätulkinnallaeikuitenkaanpidäleimata
Franssilaapuhtaaksiopportunistiksi,jokapitipäiväkirjaavainturva-
takseenselustansa.Franssilatuntuuolevanpohdinnoissaanvilpitön,
janiidenperussävysäilyysamankaltaisenaläpikokopoikkeusajan.
Häntuntuuolevantosissaanmyösuudistushalussaanjahänedustaa
osittainvieläennenensimmäistämaailmansotaavallinneenkehitys-
optimisminaikaa,jotaleimasiuskomuutoksestaparempaan.

Franssilantekstinostaaesillepäiväkirja-aineistonhaasteetjaon-
gelmat: voiko tutkija uskoa kuvauksen autenttisuuteen ja kertojan
mielipiteiden vilpittömyyteen vai kirjoitetaanko päiväkirjaa oman
selustanturvaamiseksijaalitajuisestimyösmuidenluettavaksi?Tä-
mä haaste on kuitenkin myös päiväkirja-aineiston rikkaus: kirjoi-
tuksetnostavatesilleajassaesiintyviävalintatilanteita, ristiriitoja ja
ihmistensosiaalisenliikkumatilanrajoja.K.A.Franssilanpäiväkir-
ja on myös ainutlaatuinen sota-ajan arjen kuvaus, jossa kerrotaan
yksityiskohtaisestikaupunginelämästäainaulkonaliikkumiskiellois-
taelintarviketilanteeseen.Senostaaesiinmyösarjendualistisuuden
kriisiajanHelsingissä–toisaaltaelettiinpoikkeusaikaa,toisaaltanau-
tittiinmahdollisuuksienmukaansamoistasosiaalisistahuveistakuin
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rauhankin aikana. Helsinki monimutkaisine sosiaalisine verkostoi-
neenjakerrostumineenonolennainenosaFranssilankirjoittamista
jamuistamista.Hänkuvaaliikkumistaantarkastipaikantaentapah-
tumattuleviinmuistinpaikkoihin.FranssilaliikkuulähinnäPitkän-
sillaneteläpuolella,omillakotikulmillaansekäkeskustassa,japiirtää
etenkinsodanloppuvaiheessatapahtumakuvaakatukadultajatalo
talolta.Päiväkirjassakorostuuetenkin tuttava-,ystävä- japerhepii-
rinsuurivaikutussekäjokapäiväiseenelämäänettäsotatapahtumista
tehtyihintulkintoihin.Franssilakiihtyyjaärtyytuttavilleenturvalli-
sestipäiväkirjansasuojissa,pohtiikaupungineliitintyperyyttäpoliit-
tisestakatsantokannastahuolimatta,muttaonloppujenlopuksitiu-
kastikiinniomassa taustassaan,asuinpaikassaan jayhteisössään, ja
tämäasettaarajatmyösomallekäyttäytymiselle,niinpäiväkirjassa
kuinsenulkopuolellakin.
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REILU JA RENTO MUISTOJEN KOTKA
TyttiSteel

Konemestari John McCreadie on muistellut 1950-luvun alun Kot-
kaa sellaisena kuin se näyttäytyi satamaan rantautuneelle ”engels-
mannille”. Alussa kaupunki ”ei näyttänyt miltään”. Kylmä talvi
kauhistutti nuorta miestä, jolle karvalakki ja pitkät alushousut oli-
vattuntemattomiavaatekappaleita.McCreadiekävialuksenmuun
päällystönkanssauseimmitenKyminlaakso-ravintolassaKauppato-
rinvarrella.Punnankurssiolibriteilleedullinen,jotenheolivatter-
vetulleitaasiakkaita, joille tehtiin tilaavaikkapapoistamallaannis-
kelutiloista muutama humalainen suomalainen. Merimiehet saivat
lisäansioitamyymälläkahvinhimoisillekotkalaisilleMaxwellHouse
-pikakahvia,jokakotimaassaoliedullistamuttapula-Suomessako-
vaavaluuttaa.1

Merenkulkuonluonteeltaankansainvälistäjamonikansallista,jo-
tenonhoukuttelevaaajatella,ettäsenpiirissätoimivatihmisetovat
avarakatseisiajasuvaitsevaisia.Tässäartikkelissatarkastelen,miten
Kotkaajakotkalaisuuttarakennetaankeräämässänimuistitietoaineis-
tossa erityisesti suhteessa satamaan. Keskeisimmäksi nousee kysy-

1 McCreadie 2007, 20–21.
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myskaupunginsuvaitsevaisuudesta,siitämitenihmisetsuhtautuvat
erilaisuuteen: mitä ja miten erilaisuuden kohtaamisesta kerrotaan.
Millaisiakohtaamisiajaerilaisuuksiahaastattelupuheessatuotetaan?
Tarkastelen erilaisuutta muustakin lähtökohdasta kuin kansallisuu-
destataietnisyydestäkäsin.Ulkomaalaistenmerimiestenlisäksiai-
nakin merimiesten kanssa seurustelleet naiset ovat löytäneet eroja
omanryhmänsä jamuidenvälille.HistorioitsijaTapioBergholmin
mukaansatamatyöntekijöidenmaineonraskaanulkotyön tekijöis-
tähämäräperäisin jaepäilyttävin.2HistorioitsijaKariTeräs taason
kuvaillutsatamatyöntekijöidenmainetta”kovaksi”.3Väitöskirjatutki-
muksessanisyvennynkuvaansatamatyöläisistä,muttakäsilläolevas-
saartikkelissakeskitynmerimiehiäjaheidänkanssaanseurustelleita
naisiakoskevaanmuistitietoon.

Lähdeaineistoni liittyy paikkaan, jossa erilaiset kulttuurit, kielet
ja persoonat ovat kohdanneetpäivittäin.Artikkelinpäälähdeovat
haastattelut, jotka tein vuosina 1997–1999 satamaravintola Kairoa
käsittelevääprogradu-työtänivarten.Kairoon1930-luvullaperus-
tetturavintola,jokasijaitseeedelleenKotkanydinkeskustanjaKan-
tasatamanvälissäSatamakadulla.41960-luvullamerillelähtenytMat-
tionkuvaillutKairoa sanoilla ”aito satamamiljöö”.Hänelleaitous
tarkoittisitä,ettäravintolanasiakkaatsaivatelantonsamerenkulusta
jasatamasta.5NykyisinKairoontanssi-,jazz-,teatteri-jatilausravin-
tola,jotapidetäänyhtenäkaupungintärkeimmistänähtävyyksistä.6
TässäartikkelissaKairossajasenliepeilläliikkuvathaastatteluttar-

2  Bergholm 1994, 56.
3  Teräs 1999, 252–253.
4  Nieminen 1999.
5  Kymenlaakson museon arkisto (KyM:A) 1063:7.
6  Ravintola Kairon verkkosivut: http://www.ravintolakairo.fi/index.htm, luettu 8.9.2011. Mer-

kittävyydestä ks. esim. mielipidekirjoitus Pelastakaa ravintola Kairo, Kymen Sanomat 
21.8.2011. http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Sana-on-vapaa/2011/08/21/Pelastakaa
+ravintola+Kairo!/2011311931758/69, luettu 8.9.2011.
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joavatnäköalanKotkaanjakotkalaisuuteenlähinnä1950-ja1960-
luvulla.

Olenhaastatellut16henkilöä,joistaseitsemänonkuulunutKai-
ronhenkilökuntaan(tarjoilijoita,ravintolanhoitajia,keittäjiä jayk-
sivahtimestari).OlenhaastatellutmyösneljääKairossasoittanutta
muusikkoa.KolmehaastateltavaaonollutmerilläjakäynytKairos-
saasiakkaana.Yksimerilläolleistaonsittemminjäänyttöihinsata-
maan,jahaastateltavissaontoinenkinsatamassatyönjohtajanatyös-
kennellyt. Haastatteluissa on puhuttu paljon muustakin kuin siitä,
mitätapahtuiKaironseiniensisäpuolella.Haastattelunauhat janii-
den litteraatiot on tallennettu Kymenlaakson museon kokoelmiin.
Haastateltaviennimetonmuutettu.

Kysymykset monikulttuurisuudesta ja suvaitsevaisuudesta olivat
ajankohtaisiahaastattelujentekemisenaikaan.Siksipuheerilaisuu-
denkohtaamisestaliikkuukahdellaaikatasolla,menneessäjahaas-
tattelujen nykyisyydessä. Etnologi Pirjo Korkiakangas on kirjoitta-
nut, ettäkahdenaikatasonvuoropuhelu sävyttyyusein retoriseksi,
jolloin muistelija haluaa esittää asiat tietyllä tavalla nykyisyydestä
käsin.Korkiakankaanmukaanmuisteltaessaeiniinkäänkerrotato-
dellisuudesta,vaantuotetaankoetuntodellisuudentulkintoja.7His-
torioitsija Alessandro Portelli on todennut, että muistitieto kertoo
enemmän tapahtumien merkityksistä kuin itsessään historiallisista
tapahtumista. Tämä ei vähennä muistitiedon arvoa lähdeaineisto-
na,sillähaastattelujenkauttavoidaansaadatietoatapahtumista,joi-
taeiolemuutendokumentoitu,taiuusinäkökulmajotunnettuunai-
heeseen.Portellinmukaanmuistitietoeioleobjektiivista,muttahän
huomauttaa,etteivätkirjalliset lähteetkäänolesyntyneet ilmantul-
kintaajarajausta–janekinpohjautuvatuseinsuullisiinkertomuk-
siin.Eiole”väärää”muistitietoa,silläsemikäkullekinsubjektiivises-

7  Korkiakangas 2006, 133.
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tiontotta,onmerkittävää,vaikkaseeiolisikaanfaktuaalisestitotta.
Tutkijantuleeymmärtäämuistitiedonluonnejapyrkiäkäyttämään
sitähyödyksi.Muistitietokertoosiitä,mitäihmisettekivät,jaerityi-
sestisiitä,mitähehalusivattehdä,mitäheuskoivattekevänsäjamitä
heajattelevattehneensä.8Omassatutkimuksessanitarkastelenmuis-
titietoamenneisyydenkuvanrakentajana.

Tällaistaperuslähtökohtaa, jossatarkastellaansosiaalisentodelli-
suuden jamerkitysten rakentumista,voidaannimittää sosiaaliseksi
konstruktivismiksi. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida, miten
kieltä jamuita semioottisiamerkkijärjestelmiä käytetäänmerkitys-
tenluomisessa,yhteisöllisyydenjaidentiteettienrakentamisessasekä
toimintatapojen järjestymisessä.9 Haastateltavat puhuvat ennakko-
luuloista,maineestajaihmistenarvottamisesta.Ensiisetsimuistitie-
dostaainoastaantiedonjyviäsiitä,mitäelämäonennenollut,vaan
minuakiinnostaamyös,millaisiaasenteitajaarvostuksiahaastatelta-
vattulevatvälittäneeksi.Muistitietoahyödyntämälläolenmyösha-
lunnuthaastaajatäydentää”virallista”historiankirjoitustatuomalla
esiinsuhteellistavia,haastaviataikiistäviänäkökulmia.10

Suvaitsevaisuus taierilaisuudenkohtaaminenovat tässä tutkijan
käyttöön ottamia termejä. Artikkelin kysymyksenasettelu nousee
haastatteluaineistonsekäaiemmantutkimuksenluomastaristiriidas-
ta.Merilläkonemestarinajasittemminsatamassatyönjohtajanatyös-
kennellytmiesväittihaastattelussa,ettäKotkassajamuissasatama-
kaupungeissaonulkomaalaisiinsuhtauduttupaljonparemminkuin
sisämaankaupungeissa.Kunkysyin,mitentämänäkyy,hänvastasi,
ettävieraateivätkohtaaväkivaltaa,eikäheitähaukutataikatsotapit-
kään,kutensisämaassa.Ulkomaalaistenjaerityisestitummaihoisten
merimiesten läsnäolo kaupungissa aktivoi erilaisuuteen liittyneitä

8  Portelli 2008, 35–38.
9  Pietikäinen & Mäntynen 2009, 12.
10  Ks. Korkiakangas 2006, 125.
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jaliittyviäasenteita.Rasisminpuuttuminennähdäänkonemestarin
haastattelussapositiivisenajaerikseenkorostettavanaasiana.Haas-
tateltavatodisteleeeroaKotkanjamuidensatamakaupunkiensekä
sisämaan paikkakuntien välillä. Kotka kohoaa puheessa erityiseen
asemaanantirasistisenapaikkakuntana.

KotkansatamanhistoriankirjoittajaJuhaniSaarinenonmyösko-
rostanutKotkanavoimuutta ja”ainutlaatuista tunnelmaa”.11 Saari-
sen mukaan sataman vaikutus näkyy kotkalaisessa mielenlaadussa
rentoutena jasuvaitsevaisuutena.12HänesittääKotkankansainväli-
senäjasuvaitsevaisenakaupunkina,jossakaikkiotettiinlämpimäs-
tivastaan.Saarinenkirjoittaa,ettäkansainvälisyys tulikotkalaisille
luontevaksijokapäiväiseksiilmiöksijovarhain1900-luvulla.13

AlliLahtisen1956 tekemänraportinmukaanmerimiehetolivat
suuri ja näkyvä ryhmä Kotkassa. Heihin tutustuttiin, mutta Lahti-
nenarvelee,ettäonmahdotontamitatakaupunkilaistenjamerimies-
tenkanssakäymistä.SaarinenkehuuLahtisenraporttiinnojaten,et-
tämerimiehilleKotkaolimieluisapaikka.Raportistaenkuitenkaan
löydäkohtaa,jossaolisisuoraansanottu,kuinkamonimerimiehistä
pitiKotkasta.Raportissaeiolekerrottuhaastatteluissakäytettyjäky-
symyksiä.Lahtinentoteaa,ettäkotkalaistensuhtautuminenmerimie-
hiinnäyttääolevanhyvä.14Omahaastatteluaineistonikertoomyös
aivantoisenlaisestaajattelustajasuhtautumisestamerimiehiin.

SosiologiLeenaSuurpääonpohtinutsuvaitsevaisuudenkäsitettä.
Hänenmukaansasanaakäytetäänmonessayhteydessä,muttasensi-
sältöäeijuuriolemääritelty.2000-luvunalunSuomessasuvaitsevai-
suusonkuitenkinjotakintavoiteltavaa,hyvänihmisenominaisuus.

11  Saarinen 2008, 186.
12  Http://lotta.yle.fi/rswebkta.nsf/sivut/nettivideot, luettu 12.5.2009.
13  Saarinen 2008, 225–228.
14  Lahtinen 1956, 18.
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Suurpäätoteaaehkähiemanironisestikin,ettäsuvaitsevainenihmi-
nenonavoin,kansainvälinenjanykyaikainen.Moninaistuvassayh-
teiskunnassasuvaitsevaisuudestaetsitäänvastaustasiihen,mitenra-
kentaayhteisöllisyyttä.15

Leena Suurpään mukaan suvaitsevaisuutta on syytä tarkastella
etnisten tai kulttuuristen ”vähemmistöjen” sekä ”valtaväestön” vä-
lisenävaltasuhteena.Hänhuomauttaa,ettänäihinkäsitteisiinonjo
sisäänrakennettu ajatus vallasta ja vähemmyydestä tai vähempiar-
voisuudesta.16 Suvaitsevaisuuden sijaan voisi puhua ”toiseudesta”,
muttatämäkinkäsitesisältääjoennakoltaarvottaviaasenteita.Kir-
jallisuustutkija Olli Löytyn mukaan olisi toiseuden sijaan parempi
puhuaeroistajaerilaisuudesta.17Tässäkirjoituksessaenpyrimäärit-
telemäänsuvaitsevaisuuttakäsitteenä,vaankäytänajatustaerilaisuu-
denkohtaamisestamuistitietoaineistonjäsentämiseen.

Suvaitsevaisuudenongelmakäsitteenäon,että sekorostaayksi-
löidenjakulttuurienvälisiäeroja.Suurpäänmukaansuvaitsevaisuus
onsana,jokaonkäytössä,koskakulttuurissammepyritäänuseinsa-
mankaltaisuuteen,silläsamankaltaisuusmerkitseeharmoniaaihmis-
tenvälisessäkanssakäymisessä.Erilaisuudettuovatenemmistönsa-
mankaltaisuuteen jännitteitä, säröjä jaepämukavuutta tavoitellussa
harmoniassa.18Asianvoi tietenkinnähdämyös toisesta suunnasta:
vähemmistöjenonsiedettäväjasuvaittavaenemmistönerilaisuutta.
Suvaitsevaisuuden sisältämistä arvotuksista ei voi päästä eroon, ja
juurisiksionmielenkiintoistatarkastellaniitäerilaisissayhteyksissä.

15 Suurpää 2005, 41, 43, 47.
16  Suurpää 2005, 47–48.
17  Löytty 2005, 162.
18  Suurpää 2005, 60.
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Kairon pohjasakka

Mattionkotkalainenmies,jokalähtimerille16-vuotiaana1960-lu-
vunalussa.Haastattelussahänkertookysymättä, että1960-luvulla
merimiehiäeiarvostettu,vaanyleinenmielipideoli,ettäheolivat
alempiarvoisia.Laivanpäällystösaattoiansaitakunnioitusta,mutta
eivättavallisetmerimiehet.Matinmukaanmerimiehiäpidettiinyh-
teiskunnanpohjasakkana.

Sillohanniiteiarvostettu,nehäntykkäsetneonkaikkipum-
meja.Siiseihänmerimiehet60-luvullavielarvostettumitää,
etnehänoliniinkupohjasakkaa.Pohjasakkaa,etjokulaivan
kapteeninytehkäsaattosiinvielmennäjollaintaval--.19

Purjelaivojenaikakaudellamerimieheteivätsopineetsiihenkuvaan,
jonkatutkijatjataiteilijatolivatluoneetpaikallaanpysyvästäjayh-
täkieltäpuhuvastamaanviljelijäkansasta.Heidänliikkuvaaelämän-
tapaansa ihmeteltiin ja tapojaan pidettiin moraalittomina.20 Nämä
asenteeteivätkuitenkaanpoistuneethorisontin taaviimeistenpur-
jelaivojenkanssa.KotkalaisistamoraalinvartijoistakertooLiisa, jo-
kaolivuosiatöissäravintolaKairossajasitäennen20vuottamyös
SatamakadullasijainneessaKentissä.Liisanmielestäkaupunkilaiset
paheksuivatmerimiehiäjatuomitsivatheidänkanssaanseurustelleet
naiset.Liisanmielestämerimiehiä,satamantyöntekijöitätaiKairoa
”eiymmärretty”.

Kotkassa kävi 1950-luvulla 42000 ja 1960-luvulla lähemmäs
50000 merimiestä vuosittain. Päivittäin kaupungissa oleskelleiden
merimiestenmäärääonvaikea arvioida, sillä on lähesmahdoton-
taselvittää,kuinkapitkänajanmikäkinlaivasatamassavietti.Sää-

19  KyM:A 1063:7.
20  Rosenström 1996, 13.
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olojentakiakuukausienvälilläolisuuriaeroja.Vilkkaassaelokuussa
1955Kotkassaoleskelipäivittäinyli700merimiestä.Heistäylipuo-
letoliulkomaalaisia.

Alli Lahtisen raportti selvittää merimiesten ja kaupunkilaisten
kanssakäymisen reunaehdot: Maissa merimiehet saivat ylöspidon
laivasta,muttatarvitsivatpesulapalveluita,suutariajaparturia.Lai-
vallahesaattoivattavatamuonituspalvelunhenkilökuntaatailaiva-
kauppiaan,jokakävimyymässämatkamuistoja.Merimiehettekivät
satamassakintöitä,esimerkiksimaalasivatjakunnostivatalusta.

Vapaa-aikaaoliiltaisinjasunnuntaisin,jolloinmiehistöpääsilähte-
määnkaupungille.Silloinsuurinosamerimiehistäsuuntasikaupun-
gin tanssiravintoloihin. Fennia, Kairo, Kent ja Kyminlaakso olivat
miehistönkantapaikkoja,päällystökäviRuotsinsalmessajaMeritor-
nissa.21Ravintolatolivatmilteiainoitapaikkoja, joissamerimiehet,
kaupungissavakituisesti tai tilapäisestiasuneetsatamatyöntekijät ja
muutkaupunkilaisetkohtasivat.22Merimiehethakivat ravintoloista
viihtymistä, ajanvietettä ja rentoutumista, vastapainoa laivalla vie-
tettyjenviikkojenrutiineille.Osallemerimiehistäerityisestitanssioli
tärkeää,koskatanssilattiallapääsitekemääntuttavuuttanaistenkans-
sa.Ravintolassaolitarkoitustutustuauusiinihmisiin,kertoajakuun-
nellakiinnostaviajuttuja,tanssiajapitäähauskaa.23

Ravintoloitaei1950-luvunSuomessaollutkuitenkaan tarkoitet-
tuhauskanpitoon.Kuntoisenmaailmansodanaikanaasetetturavin-
toloiden tanssikielto kumottiin 1948, Alkoholiliike vastusti kiellon
poistamista.Alkonjohdonmielestäravintoloistaeisaanuttullahu-
vittelupaikkoja.Alkoholiliikkeenmukaanravintoloiden tehtäväoli
lounaan japäivällisen tarjoileminen, jotenalkoholiaolimyynnissä

21  Raporttia varten on haastateltu 60 suomalaista ja ulkomaalaista merimiestä kyselykaavak-
keen avulla. (Lahtinen 1956, 6–8.)

22  Lahtinen 1956, 9.
23  KyM:A 1063:9; Lahtinen 1956, 10.
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vainruuanohella.24Ravintolassaeisaanutpäihtyätaipuhuavierei-
sessäpöydässäistuvankanssa.Kovaanääneenpuhuminentainau-
raminenolipaheksuttavaa, samoin ruuan taipalvelunhuonouden
ääneen päivittely. Jopa lasien kilistely häiritsi kanssaruokailijoita.
Tuttavallinenleikinlaskutarjoilijoidenkanssaoliniinikäänsopima-
tonta.25

Ulkomaanliikenteessätyöskennelleetmerimiehetolivattottuneet
erilaiseenravintolakulttuuriin.Suomessahekäyttäytyivät”rennom-
min”kuinmuutasiakkaat.1970-luvunpuolivälissätarjoilijanaaloit-
tanut haastateltava kertoo, että merimiehet olivat riehakkaampia
kuinmuutjakäyttäytyiväteritavalla.Merimiehet”pistivätrahaapa-
lamaan”jahalusivat”pöydänkoreaksi”.26

Merimiehetkäyttivätenemmänrahaajamaksoivathyvätjuoma-
rahat.27 Liisa kertoo, että esimerkiksi samppanjaa tilaamalla meri-
miehethalusivatnäyttää,ettäheilläonrahaa.28Lahtisenraportissa
annetaanmerimiesten rahankäytöstä tarkempikuva: englantilaiset
jasaksalaisetolivatyleensäsäästeliäitä,amerikkalaisetkäyttivätrun-
saamminrahaajaostivatkalliimpiatarjoiluja.29

Matti vertaa Kairon ja muiden suosittujen illanviettopaikkojen
tunnelmaa.Kairossapuhuttiinuseintyöasioita,sinnesaatettiinmen-
nätyöpäivänaikanataisuoraantöistä.

--josvertasSeiskaataiRuotsinsalmeeniselväerosiinoli.Siel
lastattiilaivoi,haalattiimäntiijakeskustelutpyöritätärataaja
kyllaiastalaitaa,ettäseolityöläistensellanenjälki.

24  Sillanpää 2002, 79.
25  Sillanpää 2002, 78, 90.
26  KyM:A 1063:3.
27  KyM:A 1063:15.
28  KyM:A 1063:1.
29  Lahtinen 1956, 10.
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Satamamiehetkävivättauoilla,”hiljasilla”,KairossakaljallataiGam-
binalla,jokaoliedullisinväkeväviini.30Likaisissajakuluneissatyö-
vaatteissaravintolaankiiruhtaneettyömiehetherättivätvarmastipa-
heksuntaaniissä, jotka ajattelivat samoinkuinAlkon johto.Nämä
mieheteivätkunnioittaneet”pyhää”anniskelupaikkaajuurimillään
tavalla.Työkavereidenkanssavitsailu,naurunremakatjavoimasanat
kuuluivatsatamamiestenkäytökseen1950-luvullaniinkuinnekuu-
luvat2000-luvullakin.31

MattikutsuuKairoa”reilummaksi”kuinmuitaravintoloita.Kai-
ronreiluudenvastinparinaonmuidenravintoloidenjäykkyys:

Noolihanseselväetseolireilumpaasilloinkusielolisen-
tyyppisetasiakkaatettuotakylhänsesillonolisetyyliravinto-
lasetolivalkosetliinatjaseolijäykkää60-luvunalus--.32

Mattikertoo,ettäahtaajillaolitilipäiväainakunlaivatulivalmiiksi,
jajotkutmenivätjuhlimaan,kuntilipussinsai,oliviikonpäivämikä
tahansa.Kairossaeihänenmukaansaollutyhtävirallistakuinmuis-
sa ravintoloissa, joissapidettiin tiukemminkiinniAlkoholiliikkeen
asettamistasäännöistä.Valkoisistapöytäliinoistahuolimattatoiminta
Kairossaoli”rempseämpää”:sielläsaattoivaihtaapöytääjaseuruet-
tavapaammin,uskalsihakeanaistatanssimaan,vaikkahänolisiistu-
nutmiesseurassa,janaisetkinhakivatmiehiätanssimaan.Muissara-
vintoloissaolitäysinpoissuljettua,ettänainenolisihakenutmiestä
tanssimaan.Seolisirikkonuttanssiravintolankirjoittamattomiasään-
töjävastaan.33

30  KyM:A 1063:7, 15.
31  Helsingin kaupunginmuseon tekstitietokanta (HKM:T): Satamatyö 13; Oinonen 1996, 79–

81.
32  KyM:A 1063:7.
33  KyM:A 1063:7.
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Kotkalaisetmerimiehetkertovat,ettäKairossapukeutuminenoli
vapaampaakuinmuissaravintoloissa.Laivanpäällystökävietupääs-
sä”paremmissa”paikoissa,kutenRuotsinsalmessa,SeiskassajaFen-
niassa.Laivallaolitäysiylöspito,jotenruokailuuneiollutniinkään
tarvetta,vaanetupäässänautittiinalkoholijuomia.Alkoholiliikkeen
sääntöjenmukaanruokaaoliostettavaalkoholinkanssa,jauseinsa-
mat voileivät kiersivät monella asiakkaalla. ”Meininkiä” Kairossa
kuvataanvapaaksi jaasiakkaitailoisiksi.34Kairoolihauskapaikka,
jossasaivähän”rymytäkin”,joseikäyttäytynytaggressiivisesti.

Eteisielniinkuhelpostpihalleheitettyettäoliliikaa,kunei
rähissynoinmuuta,niin jokusaattopienet tirsatkiottaa sii-
näniin(nauraa).Nituota,etsiinoliselvästiniinkuvähärei-
lumpaa.

Matti arvelee, että ravintolan henkilökunta kyllä pelkäsi alkoholi-
tarkastajankäyntiä,muttatarkastajatkinkatsoivatpaikkaa”löysem-
min”.35 Ravintolan henkilökunnalle Alkon tarkastajan vierailu oli
pelottava, suorastaan sydämen pysäyttävä tapahtuma.36 Alkoholi-
tarkastajan käynnit ja huoltopoliisin toiminta ovat esimerkkejä vi-
ranomaistenkontrollitoimista, joillapyrittiinmuuttamaan jahallit-
semaanerityisestityöväenluokkaistenihmistenelämää.Aikakauden
alkoholivalistukseenkuuluiolennaisenaosanaajatussiitä,ettäkou-
lutetut ihmiset, he jotka kutsuivat itseään sivistyneistöksi, osasivat
käyttääalkoholiaoikein,koulujakäymättömätsensijaaneivät.37

SamanlaistaylhäältäalaspäinkatsomistasisältyymyösAlliLahti-
senraporttiin.Merimieheteivätsenmukaanolleetyksiyhtenäinen

34  KyM:A 1063:7 ja 9.
35  KyM:A 1063:7.
36  KyM:A 1063:1.
37  Vrt. Peltonen 2002, 77.
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ryhmä.LahtisensanoinKairoonkokoontui”sekalaistaseurakuntaa
sekä ihonväriltään että käyttäytymistasoltaan”. Lahtinen kuvailee
Kairossakäyviämerimiehiä”laivaväenheikoimmaksiainekseksi”ja
vastaavastisielläkäyvääkotkalaisyleisöä”kuluneemmaksi”.38

Tulkintanimukaanraporttiilmentääkirjoittajansaambivalenssia,
tunteiden kahtalaisuutta, tutkimuskohdetta kohtaan. Lahtinen ha-
luaa tuodamerimiestenomanäänenkuuluviin japarantaaheidän
olojaan,muttahänenkäyttämänsäarvottavatjalokeroivatilmaisut
vahvistavat stereotypioita. Vahvat ilmaisut huokuvat keskiluokkai-
sen tutkijansekä tutkimuksen tilanneenkauppakamarinedustajien
paheksuntaa alkoholisoituneita ja moukkamaisesti käyttäytyviä ra-
vintola-asiakkaitakohtaan.

Jossuvaitsevaisuudenvastakohtanaontiukkakontrollijasaman-
laisuuden vaatimus, suomalaisten asenteita ravintoloita ja alkoho-
linkäyttöäkohtaaneivoidapitää suvaitsevaisina.Ravintoloiden ja
niiden työntekijöiden maine oli erittäin huono 1980-luvulle asti.39
Liisakinonsiisvoinut jakaaravintolanasiakkaidenkanssatunteet,
joitaherääitseenkohdistuvastavieroksunnastajaennakkoluuloista.

Kuka pelkää mustaa miestä?

Liisa arvelee, että osa Kairoon liittyneistä ennakkoluuloista johtui
juurisiitä,ettäkotkalaisetpelkäsivätulkomaalaisia.Häntoteaa,et-
täjoskusmerimiehetselvittelivätvälejääntappeluissa,muttayleen-
säravintolanulkopuolella,muutaikävääheissäeisittenollutkaan.40
YleisradionpitkäaikainentoimittajajaeläkkeelläKotkankunnallis-
politiikassavaikuttavaHilppaKimpanpääonkertonut,ettähänen

38  Lahtinen 1956, 9.
39  Sillanpää 2002, 172, 174.
40  KyM:A 1063:7.
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perheensäkylläveivieraitakinsatamaanlaivojakatsomaan,mutta
leikkipaikkanasatamaoli”pikkulikoilta”ankarastikielletty.41Paikal-
lislehdenkolumnissaKimpanpääkirjoitti,että1950-luvunsatamassa
”suurimpanavaaranavaanimustamerimies”.Satamaolihänenmu-
kaansa”hyvinpelottavajavaarallinenkinpaikka”.42

Äitinäarvelen,ettävanhemmatovatkäyttäneet”mustaamiestä”
lapsenajatusmaailmaansopivanapelotteena,jokaeikaivannutselit-
telyjä.Joukostahelpostierottuvalla”neekerillä”olihelpompiuhkail-
lakuinruvetaluettelemaantodellisiavaaroja, joitasatamassariitti.
Saattoijäädätaakan,junanvaununtaiautonalle,pudotalaituriltasy-
väänveteen,jostauimataitoisenkinolivaikeapäästäylös.Varmasti
vanhemmatpelkäsivätmyös,ettälapsetnäkisivätsatamassahuma-
laistentappeluja,”semmoisia”naisia,kuulisivatkiroiluajaseksuaa-
lisuuteenviittaaviavitsejä. Jäävieläarvailujenvaraan,kuinkapal-
jonaikuisetitseoikeastipelkäsivätmustiamerimiehiä,muttamustan
miehenkohtaaminenonselvästiollutmonellemieleenpainuvako-
kemus.

Lapsia kävi satamassa luvatta tai luvan kanssa laivoja katsele-
massa, heidän joukossaan myös Vainion perheen Juha-poika, jos-
ta sittemmin tuli ”suomalaisen satamakaupungin sielunmaisemaa”
tulkinnutiskelmänikkari.43Vainionelämäkerrassatehdäänyksityis-
kohtaisesti selkoa siitä, kuinkahän1947näki ensimmäisenkerran
tummaihoisenmerimiehen.Miesheittimaahantupakan,jonkaJuha
nappasinopeasti.Merimiesluuli,ettäJuhaonköyhäkatupoika, ja
antoihänellekokokartonginsavukkeitasekäsolmion.44Ystävällises-
tihymyilleet ja”nälkämaanlapsille”tuliaisiajaelleettummaihoiset

41  Alivirta, Hurtta, Kimpanpää, Liukkonen & Paananen 2007, 19.
42  ”Kansalaisten kulttuurisatama”, Kotkansilmä 26.1.2005. 
43  von Bagh & Hakasalo 1986, 378.
44  Ikävalko 1998, 25.
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amerikkalaismerimiehet näyttävät olleen lapsille mieluisia vieraita
kaupungissa.45

Liisakertoo,kuinkanäkitummaihoisenmiehenensimmäistäker-
taa1952.HänolitöissäKentissä,jossaolimyösmatkustajahuoneita.
LiisaolijärjestämässäRUK:njuhlia,joihintuliniinpaljonmajoitet-
tavia,ettävintiltäolihaettavavanhojahetekoita.Liisaraahasivuo-
teitayksinalakertaan,kuntummaihoinenmerimiesjahänenpieni
poikansa tulivat yllättäen auttamaan. Parikymmentä vuotta myö-
hemminLiisajapoikakohtasivatuudelleenKairossa.

--niyksneekeritulipienenpojankans,sieltjustnoinravin-
tolaa,niseneekeriauttosänkyyminuukantaajakunmiepel-
käsin.UskotsieettäminuntäytyviiäsinneKenttii jaemmie
ollukoskaaneekeriinähnykkääennenjasilolitavallisetvaat-
teetpäälläjasepoikaolisellanen,oiskoviis,kuusvuottavan-
ha.Jasekumarsnätistettäolkaahyväjamiekiitinjasemeni
menojaasielt.Niuskotsieettä20vuottasenjälkeetuleesel-
lanenhoikka,pitkäneekeri,jamieoliKairon,keskellattiiaa
siin, menos sinne eteisee, ni tää poika huutaa että mamma
miaKentti (nauraa).Sepoikaolikasvannuisoksjasemuis-
timinut.Aikuminuuhävetti,mutmieajattelinettäherranju-
malasehänolihuomionosotusvaanettähänmuistimamma
miakenttii.

Kertomusjatkuuvieläpohdinnalla,miksinuorenmiehensanathä-
vettivätLiisaaniinkovasti,ettähänpunastui.Liisaeimuista,oliko
asiakkaitapaljon jamiksi tilanneyllättihänetniin.Minustakerto-
musonmielenkiintoinen,silläsiitävoiaistiaLiisanvaihtelevattun-
teet.Yllättyminen,pelko,kiinnostus,häpeäjailahtuminenovatsuo-

45  Alivirta et al. 2007, 18.



110 Tytti Steel

raan luettavissa Liisan puheesta. Erilaisuuden kohtaaminen ei ole
ainahelppoasellaisellekaan,jokatekeesitäjatkuvasti.

Liisaonolluttöissäsatamanravintoloissavuosikymmeniä,mut-
ta tämä tarina oli hänen haastattelussaan niitä harvoja, joissa hän
kertoiyksityiskohtaisemminulkomaalaistenmerimiestenkohtaami-
sesta.Olivatkokaikkikontaktitulkomaalaistenkanssanäinlyhyitä
ja pinnallisia? Kertomuksessaan Liisa jatkaa, että ”neekerit” olivat
yleensähiljaisia,eikäheistäollutmitään”haittaa”.46Häneisiiskerro
monikulttuurisenarjenrikkaudestataiilostatutustuauusiinihmisiin,
vaantoteaa,etteijoidenkinasiakkaidenerilainenihonvärihaitannut
muidenelämää.

Liisajatkaapitkälläselitykselläsiitä,mitenhankalimpiaasiakkaita
ovathumalassa”tiettyynpisteeseen” tulleetsuomalaiset.Hänmai-
nitseeohimennen,ettäjossakinvaiheessamyösromaneistaolihait-
taa.47Lisätietoa romaneihin suhtautumisesta saadaanVeikonhaas-
tattelussa. Hän kertoo 1980-luvusta, jolloin ”Kairo meinasi kuolla
kokonaanpois”.Ravintolassaeiollutenääeläväämusiikkiajaasiak-
kaitayritettiinhoukutellakaraokenavulla.Lauluaharrastavatroma-
niteivätmiellyttäneetmuitaasiakkaita.Järjestyshäiriöitätaimitään
muutaerityistäsyytänyrpeäänasenteeseenVeikkoeikerro.

Ja sitten, en halua mitenkään morkata eri ihmisrotuja, mut
sinnealkoitulemaansuomalaisiatummia,jajotkutvieroksui-
vatsitäasiakkaittenvaihtuvaisuutta--.48

Haastattelussa Liisa ei kerro siitä, että ulkomaalaisiin merimiehiin
olisierityisestitutustuttu,vaantiedotulkomaalaisistaliittyvätasiak-
kuuteen: ravintoloidenpitäjät lukivat saapuvien laivojen listoja sa-

46  KyM:A 1063:1.
47  Ibid.
48  KyM:A 1063:9.
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nomalehdestä,ettätiesivätminkämaalaisiaasiakkaitaolitulossaja
osasivatvarautuahankkimallaheillemieluisiajuomia.Useaanker-
taanLiisamainitsee,ettäulkomaalaisistamerimiehistäeiolluthait-
taajalisäähetiperään,ettäkun”kähnäystä”tuli,hemenivätulosvä-
lejäänselvittämään.

Liisakorostaamerimiestenrehellisyyttä.Vain”maamoukat”va-
rastivatravintolasta.49Lahtisenraporttiavartenonhaastateltupolii-
simestariKettusta,jonkamukaanmerimiehetkäyttäytyivätKotkassa
”verrattainhyvin”.Mikäänluonnonlakieimerimiestenrehellisyys-
kään silti ollut. Jos juopumuspidätykset jätetään pois, Kotkan po-
liisi oli vuonna 1955 tutkinut seitsemää tapausta, joissa rikoksesta
tuomittiinmerimies.Skotlantilainenrikkoinäyteikkunan javarasti
mallinukensekäsenpäälläolleetvaatteet,englantilaisetsärkivätpu-
helinkopinpuhelimen javarastivat joitakinkilpiä.Turkkilainen löi
linkkuveitsellä suomalaista miestä käsivarteen ”naisesta johtuneen
riidanseurauksena”.Tanskalainenpahoinpitelinaisenjavarastihä-
nenkellonsaKaironedustalla.Miesolikestinnytnaistaravintolas-
sa,muttatämäeisuostunutkaanlähtemäänlaivallemiehenmukana.
Humaltunutruotsalainenmerimieshyppäsivuokra-autonrattiin ja
ajoikolarin,jossamolemmatautotmenivätkäyttökelvottomiksi.50

Vakavimmat tapaukset olivat ahvenanmaalaisten tekemiä: yksi
ampuilaivaanluvattatulluttamiestä,jokahaavoittuivaikeasti.Toi-
nenpahoinpitelityökaveriaanniin,ettätämäkuolisaamiinsavam-
moihin.51Silmiinpistäväälistassaon,ettähumalassarötöstelyäovat
harrastaneet lähinnä ulkomaalaiset. Lahtisen raportti ei kerro, on-
kopoliisinkokoamassalistassalueteltuvainulkomaalaisten52meri-
miestentekemätrikoksetvaieivätkösuomalaisetmerimiehettodel-

49  KyM:A 1063:1.
50  Lahtinen 1956, 19.
51  Ibid.
52  Ahvenanmaalaistenkin voisi ajatella lukeutuneen ulkomaalaisiin poliisin luokituksessa.
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latehneetrikoksia.1950-luvunalussaelivahvakäsityssuomalaisten
”huonostaviinapäästä”,53muttatämälistapuhuusenpuolesta,ettei
suomalaisillaoleainakaanyksinoikeuttahumalassahölmöilyyn.

”Seuraahuolivat” naiset

Saarinenkirjoittaa,ettämerimiestensilmissäKotkanäyttipieneltä
kylältä,muttakaupunkilaisetottivatheidätavosylinvastaan.54Joskus
näintapahtuikinaivankirjaimellisesti.Vuosittainkuulutettiin10–20
kotkalaistanaistaavioliittoonmerimiehenkanssa.Vuonna1956oli
Kotkanlastenvalvojankortistoonmerkitty24lapsenelatusvelvolli-
seksiisäksimerimies.Heistä11oliulkomaalaisia.55

Veikkomuistelee,mitenensimmäinenyhdysvaltalainenkauppa-
alustoisenmaailmansodanjälkeentuliKotkaan.Vainviikkosenjäl-
keenensimmäinenkotkalainentyttöolijokihloissaamerikkalaisen
merimiehenkanssa.Veikonmukaanamerikkalaisetolivatkintyttö-
jenkeskuudessasuosituimpia.56

Hyvin toimeentulevat japoliittisesti ”oikeasta” suunnasta tulleet
yhdysvaltalaisetmerimiehetsaattoivatollapoikkeus,57muttayleen-
sävaltaväestöntavoistapoikennutsukupuolielämästigmatisoimeri-
miehetjaheitätapailleetnaiset.58Esimerkiksiporvarillistennaisjär-
jestöjenvalistuskampanjaennenvuoden1952olympialaisiakiinnitti
erityistähuomiotaniinkutsuttuihinlaivatyttöihin.Käytöskampanja

53  Peltonen 2002, 26, 55.
54  Saarinen 2008, 230.
55  Lahtinen 1956, 18.
56  KyM:A 1063:9.
57  Yhdysvaltalaisille merisotilaille ja suomalaisille naisille järjestetyistä tanssiaisista ja Suomen 

ulkopolitiikasta ks. Urponen 2009, 144.
58  Stigma on negatiivinen poikkeus normista ja stigmatisoitu ihminen nähdään ja hän myös it-

se näkee itsensä ensisijaisesti poikkeavan ominaisuuden kautta (Kontula 2008, 55–56).
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esitteliheidätvaroittavanaesimerkkinä:kaikenulkomaalaisenkat-
teetonihailusaakohtalokkaitaseurauksia.59

AlliLahtinenerottaatoisistaanylipäätäänmerimiestenkanssaseu-
rustelevat”seuraahuolivat”naisetsekä”varsinaisetlaivatytöt”,mutta
eimäärittelesentarkemmin,keitämihinkinryhmäänkuuluu:

Merimiesten mukana ilmaantuu satamakaupunkiin myös
maineeltaanepämääräisiänaisia.Haastateltaessamuuanme-
rimiesleikinpäintotesivanhojenhauskojenaikojenmenneen
”Mutakuopan”mukana,jaravintoloidennykyäänolevanniin
ankaranvalvonnanalaisena, ettei sieltäkäänhelposti seuraa
löydä.Tuskinpa tätä seuraanykyisinkäänKotkastapuuttuu,
ravintoloissa näyttää liikkuvan verrattain säännöllisesti seu-
raahuoliviaeri-ikäisiänaisia.Varsinaisia”laivatyttöjä” joutui
poliisinkäsiteltäväksiv.1955aikana147tapausta.60

Lahtisenhaastattelemamerimiessijoittaaprostituutionmenneisyy-
teen,muttaLahtisenitsensätaihänentietolähteensähavaintojenmu-
kaannaisialähtee”mertsujen”mukanaravintoloistasiinämissäen-
nenkin.HaastatellunhaikailemaMutakuoppaoliKaironnaapurissa
SatamakadullasijainneenSeurahuoneenalakerrankansanravintolan
lempinimi.Rakennustuhoutuipommituksissakeväällä1944,mutta
onjäänytelämäänesimerkiksiVeikkoLavinsanoittamassalaulussa
Lasijauholaivakeikka.61

Liisa suhtautuu ymmärtäväisesti merimiesten ja laivatyttöjen
kohtaamisiin.Hänarvelee,ettäpaheksuntajohtuiosaltaansiitä,et-
täkaikkimerimiestenkanssaseurustelleetnaiseteiväthuolehtineet

59  Urponen 2010, 136–137.
60  Lahtinen 1956, 19–20.
61  Nieminen 1999, 13.
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puhtaudestaanjaterveydestään.Liisaajattelee,ettäkaupunkilaisten
silmissäjuuriprostituoidutleimasivatpaikanhuonomaineiseksi:

--mutettänoinvaannetytötleimassen,ettäkunnoilaiva-
miehettulivatniinneoliniitmäärättyiapusisariimitkäsielsit
istuvatnikotkalaisetpelkäsniitä.Mutettäseolitaasajattele-
mattomuuttaminunmielestäin.Syystäettämerimiehil,laiva
oliniittenkoti,einiilmuutakotiiollu.Sitkunetoinaisiisin-
nenisitpoliisitulihetiperää--.62

Liisa ymmärtää merimiesten tarvetta seurustella naisten kanssa
maissa ollessaan. Hän kutsuu laivatyttöjä kiertoilmauksella, mutta
myöshuumorilla,apusisariksi.Hänsiisvertaalaivatyttöjäleikillään
sairaanhoitajiinjatuleesamallakorostaneeksitarkemminmääritte-
lemättömien”niiden”suvaitsemattomienja”meidän”eliymmärtä-
viensisäpiiriläisteneroa.

Haastatteluaineistonperusteellalaivatytöiksikutsututnaisethank-
kivat elantonsa, tai ainakin osan siitä, seksityöllä. Toisinaan rajaa
asiakas-taiparisuhteenvälilläonvaikeanähdä,silläosanaisistata-
pasivakituisesti tiettyjämiehiä,heilläoli siis rinnakkaisiaparisuh-
teitauseidenmerimiestenkanssa.63Vakituinenparisuhdesekäper-
heenjakodinperustaminenolisikinollutmiehistöönkuuluvalleaika
vaikeaa, sillävielä1960-luvulla laivallaolioltava töissäpuolitoista
vuottaennenkuinsaiilmaisenkotimatkan.Joslähtikotiinulkomaan
satamastaennenaikojaan,joutuiomankotimatkansalisäksimaksa-
maantilalleenSuomestatulevanmiehenmatkakulut.64Mattikertoo,
ettähänentyökavereistaanyleensävainpäällystölläoliperhettä.



62  KyM:A 1063:1.
63  KyM:A 1063:9.
64  KyM:A 1063:7.
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- - joka laivasmismäolin,niolimitkäoliKotkasnaimisis-
sa,seoliyleensäpäällystönpuoli.Miehistönpuolelsaattool-
lajokupursimies,poosu,jokudunkkiperheellinen,sitmoot-
torimiehet, matruusit ja puolmatruusit ja kaikki nää, kaikki
mess-neolikaikkipoikamiehii.Eiyleensäseurusteltukaava-
kituisee,ettäsenytettämorsianjokasatamaseipaikkaasapi-
tän,mutkovasttietystyritettii.65

1960-luvun alussa Kotkassa ei ollut vielä merimiestaloa, eikä mo-
nillamerimiehilläollutvakituistakotia.Osaasuivanhempiensako-
dissamaissaollessaan,muutlaivastaulosmaksunottaneethankkivat
alivuokralaishuoneen,”ottivatkortteerin”matkustajakodista,Pelas-
tusarmeijan yömajasta tai ”Vetekin” eli ahtausfirma Stevedoringin
asuntolasta.65Matinmukaanmaissaoltiinmuutamiaviikkoja,kun-
nesrahatolivatloppujaolilähdettävätakaisinmerelle.67

Liisan kanssa Kairossa työskennellyt haastateltava kertoo, että
”jotkut”väittivätKairoahuonomaineiseksivainsentakia,ettäsesi-
jaitsisatamassa.HänenmielestäänKairoolikylläaivankuinmuut-
kinravintolat,kaikissapaikoissakävisamojaihmisiä:”Merimiehet
hakivatseuraajokaravintolassa,kukavainmukaanlähti.”68

1970-luvunalussatarjoilijanaaloittanutnainenarvelee,ettäKairol-
laolihuonomaine,muttapaikassakävimuitakinkuinmerimiehiä.


No, täähänoli semmonenpaheen jasynninpesä,kutakuin-
kin,kaupunkilaisten,osanmielestä.Osahanolisittenjotkakä-
vi,ettäeihänmeilläoisolluasiakkaita,joseitäälläkotkalaisia
oiskäyny.Niinosaolisitämieltä,ettäseonihanhirveepaik-

65  KyM:A 1063:7.
66  KyM:A 1063:7 ja 9; Lahtinen 1956, 26.
67  KyM:A 1063:7.
68  KyM:A 1063:14.
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ka,ettäeisinnevoimennäjanaisporukassanieipuhettakaan,
ettävoismennä.69

Hilja,jokatoimiKairossatarjoilijana1938–1968,kertooettäravinto-
lassakävimyös”tavallisianaisia”.Heeivätpelänneettulevansalei-
matuiksi,vaikkaviereisessäpöydässäistuitunnettulaivatyttö,vaik-
kapaViipurinLyyli,KotkanKerttutaiPitkä-Lempi.Hiljanmukaan
naisiakohdeltiinravintolassahyvin,heitäpalveltiinkuinkeitätahan-
saasiakkaitaja”hetunsivatolonsakotoisaksi”.HiljanmielestäKai-
rontarjoilijoita”pidettiinhuonompina”kuinmuitaihmisiä.Kunky-
syin,mitentämäilmeni,Hiljasanoi,etteiosaaselittäätarkemmin.
Hetkenmietittyäänhänjatkoi,etteikukaansuoraansyyttänytmis-
tään,muttahänolikokenutväheksyntää.Häneltäkysyttiinesimer-
kiksi,ettäeikösielläolevain”semmoisia”asiakkaita.Ainaeisuhtau-
tuminenkuitenkaanollutpaheksuvaa.KerranHiljajoutuikäymään
lääkärissä,muttahänenvaivansaeivätenääkiinnostaneetlääkäriä,
kuntämäkuulimissäpotilasontöissä.Lääkärikyselikovasti,millais-
taKairossaonjasanoitulevansakäymäänsielläjoskus.Hiljaesteli
lääkäriäsanoen,etteiKairooleherrasmiehenpaikka.70

Mattikertoo,ettäKotkassaoli1950–1960-luvullahuoltopoliisi,jo-
kahyvinaktiivisestietsi laivoillakäyviänaisia japidättiheitä irto-
laislainnojallauseamminkuinesimerkiksihaminalainenammatti-
veljensä.Merimiestalojenrakentamisenjälkeen”morsiamet”saivat
vakituisenasunnon, eikähuoltopoliisi voinut enääpuuttua asiaan.
Matinmukaantyöttömyyseiollutrikos,muttaasunnottomuuskat-
sottiinirtolaisuudeksijasiitäseurasikomennusmuutamankuukau-
denkestävälle”lypsykurssille”.71”Pillupoliisi”oliseurattujapuhuttu
hahmo,jostakerrottiinesimerkiksi,ettähänjoulunapukeutuijoulu-

69  KyM:A 1063:3.
70  KyM:A 1063:15.
71  KyM:A 1063:7.
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pukiksi jameni laivoille tarkastamaan,onkosiellä laivatyttöjä.Jut-
tujenmukaanpoliisiveiputkaanmyösmontakapteeninvaimoaja
ryhtyi vasta pidätyksen jälkeen selvittämään naisen henkilöllisyyt-
tä.72VeikonmukaankaupunkiintulinaisiamyösmuualtaSuomesta
käymään,josmielitietynlaivatuliKotkansatamaan.

SinnehäntulityttöjäympäriSuomeajaheistäsittenolioppi-
neitasekäoppimattomia,hyvinpalkattujakinhenkilöitä.73

Ainaeivätsiiskohdanneetsatunnaisetkumppanit,vaankihlatuttai
aviopuolisot.AhvenanmaalaisiamerimiestenvaimojatutkinutHan-
na Hagmark-Cooper on todennut, että heidän oli matkustettava
miestä tapaamaansiihensatamaan, johonmiehen laivamilloinkin
sattui tulemaan.Joskus tämätarkoittiSuomentaiRuotsinsatamia,
toisinaanHampuriataiKööpenhaminaa.74Myösmuuperhejasuku-
laisetsaattoivatvieraillalaivallavaikkapasedäntaienonsaapuessa
kaupunkiin.”Mertsut”olivatlastensuosiossa,silläheiltäsaituliaisik-
sipurukumia,makeisiajahedelmiä.Anna-LeenaAlivirtamuistelee
käyneensälaivallatyöasioissasielläolleenisänsämukana.Isänhoi-
taessaasioitalaivanstuerttitarjoililapsivieraallelettujajamansikka-
hilloa.75

Ei ole Kotkan satama kuin ennen

Merenkulkujasatamatmullistuivat1960–1970-luvunaikana.Tavara
ryhdyttiinpakkaamaansuuriinyksiköihin,kontteihin,perävaunuihin

72  KyM:A 1063:7.
73  KyM:A 1063:9.
74  Hagmark-Cooper 2008, 55.
75  Alivirta et al. 2007, 17.
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jalauttavaunuille.Kotkassarakennettiinuusisatamakeskustanulko-
puolelleHietasensaareenpyörilläkulkevaaro-ro-liikennettävarten.
KotkansaarellaolevaKantasatamahiljeni,kunuusiperäporttialuk-
silletarkoitettuterminaaliavattiinHietasessakesällä1972.76Suuryk-
siköidenlastaaminenolinopeaa,jotenlaivojensatamassaoloajatly-
henivätviikoistatunteihin.

Laivastuliperäporttei,netuliaamul,illallähti.Hietanenra-
kennettii,eiolluhenkilökuntaaenäälaivois.Ennentässaat-
toollajokuEtelä-Amerikanlinjanlaivakiimisoli45henkee
töissä.Nekaksviikkoolastastäs[PohjoislaiturillaKantasata-
massa].77

Suuryksikköliikenteenalkuajoittuusamaanaikaankuinalkoholipo-
litiikanvapautuminen.Samaanaikaankunmerimiestenjaahtaajien
käynnitKairossaharvenivat,vapautuivataukioloajatjaanniskeluoi-
keudet jaasenteet ravintolassakäymistäkohtaanylipäätäänmuut-
tuivat myönteisemmiksi. Ennen kielletystä tuli muodikasta huvia.
1960-luvulla alkoholin kulutuksen kasvu oli voimakkaampaa kuin
yleisen elintason nousu. Tiukasti kontrolloiduissa ja tylyissä Alko-
holiliikkeen myymälöissä alkoi vähittäinen muutos kohti nykyisiä
valintamyymälöitä,joissaasiakkaitahoukutellaantekemäänheräte-
ostoksia.Ravintolassakäyminenhaluttiinosaksiarkeajaanniskelu-
paikkojenhenkisiäkynnyksiäpyrittiinmadaltamaanmonintavoin.
Alkoholiinliittyvätasenteetalkoivatmuuttuarajusti1960-luvunpuo-
livälissä.Vapaamielisyyshuipentui1969, jolloinkeskiolut tuli ruo-
kakauppoihin.781970-luvunalussaKairoolisuljettuvainsiivouksen
ajaksiaamuyölläjaovetavattiinjokello6aamulla.

76  Saarinen 2008, 244.
77  KyM:A 1063:7.
78  Kuusi 2003, 36, 86, 98.
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--mämuistansenajankuKairohanolivähänaikaaetseau-
keskuudenaikaaaamullakii,elinäävuorotyöläisetkuloppu
löysi [työvuoro]ninepäässuoraasinne. - - sieloli justnäi-
täsairaaloistsairaanhoitajiijasielhänolihirvittävätpippalot
seittemänaikaaaamul--.79

Mattikertoo,mitenhänhuomasi1980-luvulla,ettäKaironkävijät
hakivatmerimies-jasatamakulttuuria,jokaolijokadonnut.Hänto-
teaalakonisesti,ettäerilaisuuttajaelämyksiäolisipitänytkäydäha-
kemassa1960-luvulla,muttasilloinravintolaaeiarvostettu.

--sehänmuahuvitti,mäjoskuskävinsiinänisitihmisetläh-
tihakeejotaasellasta,neoliliianmyöhäähakisitäsellastajo-
taaerilaisuutta,mitämerimies-,nieiseol-,seoispitänhakee
60-luvul.Koskaseoleellisestmuuttusitte70-luvulla--.80

Kunkysyin,mistäasenteenmuutossittenvoisi johtua,haastatelta-
vaarveli,ettähuomattiintietynlaisenelämäntavanjamiljöönolevan
katoamassa.Mattitekeetarkastieroaomanjauudempiensukupol-
vienvälille.Nuoreteivät tiedäeivätkäymmärrävanhoistahyvistä
ajoistamitään:


Jasanotaa,etjokukolmekymppinenkaverinieisesiitoikee
tajuumitää,setietääetsielonjoskusenemmänahtaajiiistun,
eikätiiäsatamantotamenostakaamitää--.81

Sensijaanennenmiehetolivatrautaa.Laivallaolitehtäväomaosuu-
tensa,vaikkaolisiollutkipeänä.Sijaistaeiollut,jotenomatyöpiti

79  KyM A 1063:7.
80  Ibid.
81  Ibid.
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hoitaa,eikäpienestävoinutvalittaa.Mattivertaanykyajantoimisto-
työtäjamerimiehenammattia.Hänarvelee,ettänykyisinollaanhel-
postitöistäpoisilmansyytäjatyöntekokaikenkaikkiaanonliian
helppoa. Itseasiassanykyisiämerimiehiäeiedesvoikutsuameri-
miehiksi.Laivoistaontullutvettenpäälläkulkeviahotelleja.82

--minunkiiaikanasitolijoneljäviikkootöitä,kaksviikkoolo-
maa,ajettiiHietasee,nisenytenäämitäämerilläolooollu,sa-
makujokuRuotsin-laiva,ettämäenpiäniitsellasinamerimie-
hinäkää,etnenyton,liikkuvahotelli,kulkeevettenpäällä.83

”Laivatpuuta,miehetrautaa”-asenneontuttumyöspurjemerenkul-
kuatutkineelleMarikaRosenströmille.Hänontodennut,ettäjako
”meihin” ja ”muihin”onkeskeistämerimieskulttuurille. ”Meidän”
yhteisyytemmemäärittyy”muiden”– taikotkalaisittain”niiden”–
ulkopuolisuudenkautta.Tilanteestariippuenvastakkainonasetettu
”maalaiset”jamerimiehet,höyrylaivojen”työntekijät”japurjelaivo-
jenmerimiehet,syvänmerenpurjehtijatjaItä-sekäPohjanmerenkä-
vijät,omanaluksenmiehistöjamuidenalustenmiehistöttaimiehis-
töjapäällystö.Myösmiehistönsisälläolikilpailuajaerimielisyyksiä.
Miehistöolijaettukahteenvahtivuoroon,jatoistavahtiaolikätevä
syyttääkaikesta,mikämatkanaikanamenipieleen.Suomalaisetme-
rimieheteivätarvostaneetvarsinkaaneteläeurooppalaisiamerimie-
hiä,vaanpitivätitseäännäitäkovaluontoisempinajataitavampina.
Myös nuoremmat merimiehet saivat kuulla kunniansa. ”Nykyisin-
hänkelpaamikätahansa!”84

Matin ja muiden merimiesten sukupolvipuheesta tulee itselleni
ensimmäisenämieleensananostalgia.PirjoKorkiakangasonmääri-

82  KyM:A 1063:7.
83  Ibid.
84  Rosenström 1999, 115–116. 
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tellytnostalgia-käsitettäsosiologiFredDavisiamukaillen.Nostalgia
onmuistojensävyttämistäsurumieliselläkaipauksella.Siihensisältyy
myöseriasteisiamielihyvän jamenneisyydennautiskelun tunteita.
Korkiakangastoteaa,ettänostalginenmuisteluonkaksijakoista,sillä
siihensisältyysekäaktiivistamuisteluaettätietoistataitiedostama-
tontaunohtamista.Nostalgiaeiolemitätahansamuistelua,vaansii-
hensisältyytunnemenneenkadottamisestajahalustasaadamennyt
takaisin.Korkiakangasvertaanostalgiaakoti-ikävään,haluunpalata
tuttuun,turvalliseenjahallittavissaolevaantilaan.Hänentutkimis-
saanaineistoissanostalginenmuistelukoskeeuseimmitenlapsuutta.
Nostalgisestimuisteltulapsuusonmiellyttävääjakaipauksenkohde.
Ikävien ja raskaidenasioidenvastapainoksiesitetäänpalkitsevia ja
kauniitamuistoja,joidenpainoarvonäyttääolevansuurempi.85Ma-
tinmuistoteivätehkäoleyleisenkäsityksenmukaankauniita,mutta
rankantyönmuistelupalkitseejaylevöittää.

1980-luvun lopussa Kairo nousi valtakunnalliseen julkisuuteen,
kunKotkankaupunginteatterialoittisielläMaratontanssit-näytelmän
esitykset. Kairoon tuli bussilasteittain väkeä muualta Suomesta ja
teatteriesityksenmyötämonetkotkalaisetkintulivatkapakkaanen-
simmäistäkertaa.Yksihaastateltavaarveleekin,ettämuutostapahtui
teatteriesitysten myötä, kun aiemmin ennakkoluuloisesti suhtautu-
neet”uskaltautuivat”katsomaanKairoaominsilmin.86Niintainäin,
haastateltavienolettama”muiden”asennemuutosontapahtunutsen
jälkeen,kunmerimiehet, laivatytöt jasatamatyöntekijätovatkapa-
kastajokadonneet.SilloinKairostaontullutkulissisekäteatteriesi-
tyksilleettäsuhteessamerimies-jasatamakulttuuriin.Vanhastaajas-
taonkukinvoinutrakentaamielessäänjuurisellaisenkuvankuinon
itsehalunnut.Menneenajanerilaiset ihmisetonhelppohyväksyä
nykyajastakäsin,silläheidänerilaisuutensaeienäähäiritse.

85  Korkiakangas 1999, 171–173.
86  KyM:A 1063:3.
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Kairon kanta-asiakkaille teatteriesitykset eivät olleet ainoastaan
ilonaihe.Busseissaanpaikallehurauttanutta”hienohelmaista”teatte-
riyleisöäarvosteltiin.Samakeskiluokkaistentai”porvarillisten”käy-
tös- japukeutumissääntöjenkritiikkinäkyyKaironomissakäyttäy-
tymissäännöissä,joitajaettiinasiakkaillehumoristisenamonisteena.
Sääntöjenmukaankravatinkäyttöonkiellettyjapöytätavatovatva-
paat,kunhanpöydänallapidetäänvainjalkoja.87Säännöissäjalehti-
jutuissa88korostettuteeskentelemättömyysliittyyreiluudenmääritel-
mään,johonkuuluvatainakinsanavalmius,rempseys,ahkeruussekä
omistaasioistaanhuolehtiminen.89

Rannikko vastaan sisämaa

Artikkelin alussa Kotkaa kuvailleen John McCreadien laiva kä-
vi kaupungissakolmenviikonvälein.Alkuunkasvottomanpikku-
kaupungin ilme muuttui hänen silmissään: olut oli hyvää ja tytöt
innokkaita tanssimaan. Nuoret naiset halusivat innokkaasti harjoi-
tella englanninkielen taitoa, ja taisi Johnille löytyämielitiettykin.90
McCreadien tarina tavoittaa jotakin olennaista muistitiedon ole-
muksestajasenkiehtovuudestalähdeaineistona:katseentarkentues-
sasuhtautumisemmeasioihinmuuttuu.Muistitiedonavullavoi,ku-
tenPortelliesittää,päästäkäsiksiihmistenaikomuksiinjakäsityksiin.
Haasteellistaonanalysoidahaastattelupuheessaheijastuviaajattelun
ristiriitaisuuksia,häilyvyyttäjaesimerkiksioppimisprosesseja.

KunVeikkokertoikaraokealaulaneistaromaneista,hänsanoi,et-
teihaluaitseollarasisti,muttajotkutasiakkaateivätpitäneetuusis-

87  Helsingin Sanomat 29.11.1992; Etiketti 2/1988.
88  Esim. ”Merimieskapakassa teeskentely kielletty”, Yhteisvoimin 3/1990. 
89  Peltonen 2002, 122.
90  McCreadie 2007, 20–21.
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ta tulokkaista.Omanrasistisuutensakieltäminenonsuosittuasiksi,
että nykyisin erilaisuuteen torjuvasti suhtautuvia pidetään kehitty-
mättöminä,väittäämediakulttuurintutkijaMikkoLehtonen.Useim-
mitenrasistionjokumuu.Rasistitasuvatainamuualla,esimerkiksi
lähiössä,maaseudullataimuissamaissa.Rasismisaatetaan”ulkois-
taa”myösmenneisyyteen.91Nämämolemmatulottuvuudet tulevat
näkyviksimyösomassaaineistossani.Ymmärtämättömyysjasuvait-
semattomuus ovat haastattelupuheessa yleensä jotakin tarkemmin
määrittelemätöntäjanesijoitetaanmaaseudulletaisisämaahan.Ne
ihmiset,jotkapaheksuivatjaväheksyivät,jääväthaastatteluissatäy-
sinvarjoihin,heitäeiyksilöidä.

AlliLahtisentekemissämerimiestenhaastatteluissaeinäyjälkeä-
käänsiitäpaheksunnastajaennakkoluuloisuudesta,jostaomassaai-
neistossanionpuhuttu.Lahtisenhaastattelematmiehetovatkerto-
neet,ettäkaupunginravintoloistasaattoilöytäänaisseuraa.Voiolla,
ettäseriittiheillesyyksisanoa,ettäkaupunkiinolisikivatullauu-
delleen.Ehkämerimieheteivätjoutuneetkohtaamaanpaheksuntaa
jaennakkoluuloja.Hehäntapasivatlähinnäkaupunkilaisia,joillehe
olivatasiakkaitajatoivatelannon:partureita,myyjiä,tarjoilijoita…
Kaupunkilaisten jamerimiestenvälisetkohtaamiset tapahtuivat lä-
hinnäravintoloissa, joidenasiakkaattiesivät josisäänmennessään,
ettäravintolassaonmerimiehiä–joitaravintolaanmyösmentiinute-
liaisuudestakatsomaan.Merimiestenkanssaseurustelleetnaisetsaivat
kantaahuononmaineen,kunmiehetseilasivatkohtimuitasatamia.

Koskamerenkulkuonkansainvälistäjamonikansallista,onhou-
kutusajatellasensuoraanjohtavanerilaisuudenhyväksyväänkult-
tuuriin. Useimpien kaupunkilaisten kanssakäyminen merimiesten
kanssaonkuitenkinolluthyvinlyhytaikaista japinnallista.Useim-
mille kotkalaisille merimiehet olivat asiakkaita, joita kannatti siksi
kohdellakunnioituksella.Antirasistisestapuheestahuolimattaasen-

91  Lehtonen 2009, 111–112.
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teetesimerkiksiomaaromanivähemmistöäkohtaanovatolleetkiel-
teisiä.Haastateltaviensuvaitsevaisuusonainakinosittainehdollista.
Kärjistäensanottunapoikkeavuudestaeiolehaittaa,josonhiljaa–
taiainakintuorahaakaupunkiin.

Kotkan suvaitsevaisuuden korostaminen ei tietenkään ole ai-
nutlaatuista. Esimerkiksi Helsingin työläiskaupunginosana pidetty
Kallio on haluttu esittää suvaitsevaisena.92 Nostalgisoinnilla ja ro-
mantisoinnillavoiollasuurimerkityspaikkojentaivaikkapaammat-
tiryhmienmaineelle.Tietoisestirakennettuakuvaamenneisyydestä
käytetäänhyväksipyrittäessärakentamaannykyisiäidentiteettejätai
julkisuuskuvaa.93 Kotkan matkailuoppaat ry:n järjestämillä kävely-
kierroksillavoitutustuakaupunginhistoriaankeisarinnaMariaFeo-
dorovnantaivuorineuvoksetarFannyRuthinjohdolla.Oppaakseen
voisaadamyöslegendaariseksimainostetunKotkanRuusun.94Siinä
missä merimiesten kanssa seurustelleita naisia paheksuttiin tai vä-
heksyttiin1950-luvulla,onheidänmaineensa2000-luvullavaljastet-
tukaupunginmarkkinointiin.

ViranomaistekstitpuhuvatmonikulttuuristuvanSuomenpuoles-
ta,mutta suomalaisenkansallisenkulttuurinyhtenäisyydenmyytti
elääedelleenarkisissakäsityksissä.95Omassaaineistossanitätäyhte-
näisyydenmyyttiäonyhtäältäpurettujatoisaaltavahvistettu.Haas-
tateltavatovattuoneetesiinolettamiaanSuomensisälläoleviaeroa-
vaisuuksia, esimerkiksi asettaen sisämaan ja rannikon vastakkain.
Henäkevätkotkalaisissakinniitä,jotkaymmärsivät,janiitäjotkaei-
vätymmärtäneetmerimiesten,laivatyttöjenjasatamatyöläistenelä-
mäntapaa. Haastateltavat rakentavat yhtenäisen suomalaisuuden

92  Olsson 2004, 51.
93  Olsson 2004, 59; Snellman 1996, 245.
94  www.kotkaguides.fi http://www.kotkaguides.fi/kierrokset.html#tietoa, luettu 1.9.2009; Lam-

pinen 2006.
95  Suurpää 2005, 51.
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myyttiäsiinämielessä,ettähenäkevätitsensäsäännönvahvistava-
napoikkeuksena,poikkeuksellisenavarakatseisinajasuvaitsevaisina
suomalaisina.

Erilaisuudenhyväksyminenesitetäänhaastatteluaineistossamyön-
teisenäjaKotkalleerityisenä.Siltisamaanaikaanhaastateltavatte-
keväteroakansallisuuksienjakansallistenkulttuurienvälille.Meri-
miestenarvostusnäyttäävaihdelleensenmukaan,mitenpaljonhe
toivatrahaakaupunkiin.Merimieheteivätoleyksiyhtenäinenam-
mattiryhmä,vaanjoukkoerimaistatuleviaerilaisiaihmisiä–muuta-
matsiismyösnaisia,vaikkeisetästäaineistostakäykäänilmi.Mitään
stereotyyppistä suhtautumistapaa heidän erilaisuutensa kohtaami-
seeneiaineistostanouse,vaansuhtautuminenriippuukunkinhenki-
lökohtaisistaominaisuuksistajakokemuksista.

Tämänartikkelinaineistonperusteellaristiriitakotkalaisensuvait-
sevaisuuspuheen jamerellisenyhteisönkokemansyrjityksi tulemi-
sen tunteenkanssaon ilmeinen. JosKotkaoliniinavarakatseinen
kuinjoissakinlähteissäväitetään,mitenonmahdollista,ettäkaupun-
gin oma merellisistä elinkeinoista elantonsa saanut väki on tunte-
nutitsensäsyrjityksierilaisuutensatähden?Merellisissäammateissa
toimineetovatkorostaneetomaareiluuttaanjarentoaasennettaan.
Esimerkiksi Marika Rosenström on kuitenkin osoittanut, että jako
”meihin” ja”heihin”onvahvamerimieskulttuurissa.”Me” ja”he”
määritellään jatkuvasti uudelleen: vastakkainasettelu saatetaan ra-
kentaa”merimiesten”ja”maakrapujen”,omanja”toisten”vahtivuo-
ron tai miesten ja naisten välille.96 Myös reiluuden ja siihen sisäl-
tyvän”rempseyden”vaatimusoli tietynlaistasuvaitsemattomuutta:
Kotkalaisten 1950-luvun muistelmia kartoittavassa kirjassa Anna-
Leena Alivirta kirjoittaa, että ujon koululaisen näkökulmasta Kot-
kassaeihyväksyttymitäänerilaisuutta.Kaikkienolioltavaronskeja

96  Rosenström 1996, 114–116.
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jakovia,omahyväisiä ja itsetietoisia.Hänenmukaansaulkomaiset
merimiehetolivathyväntahtoisentöllistelynkohteena.97

Esimerkiksikaupunginmarkkinointimateriaalissayhtenäisenäta-
varamerkkinänäyttäytyväKotkan”merellisyys”eiolekaan ristirii-
datonjaettukokemus.Satamassajamerenkulussatoimivatihmiset
ovatkokeneetitsensäsyrjityiksijamarginalisoiduiksi.Haastateltavat
ovatkorostaneetomanyhteisönsähuonoaasemaajatyönsäraskaut-
ta.Samallahetekeväteroamuihin:heihinaikanaanennakkoluuloi-
sestisuhtautuneisiinsekäuusiinsukupolviin,joidenelämäonhelp-
poa.Kairossaistuneen”rantaporukan”korostetturentous,reiluusja
suvaitsevaisuusasettuvatturhantärkeyttäjajäykkyyttävastaan.
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JALAT MUISTAVAT JA  ASKELEET KERTOVAT
Kehollinen muistaminen kaupunkiluonnossa   

EveliinaAsikainen&KirsiMäkinen

Kävely tuottaa muistoja ja aktivoi niitä 

Liikkuminenlähiympäristössäontärkeäosaasumistajaasuinaluee-
seenliittyviämuistoja.Näidenmuistojentavoittaminenonkuitenkin
vaikeaaperinteisessähaastattelutilanteessataikyselylomakehaastat-
telussa,johonvastatessaanasukasonsenvarassa,mitähänkykenee
muistamaansisätiloissajonaintiettynähetkenä.Haastattelutilantees-
sapuheeseenjasanoihinsuhtaudutaanmyösvakavasti,jolloinhar-
kintakarsiipoisarkisimmatjatavanomaisimmiltavaikuttavatasiat,1
kuten kävelyyn liittyvät keholliset ja aistimukselliset tuntemukset.
Paremminniitätavoitetaanmuisteltaessaarkeakirjoittamisenkaut-
ta,2muttasilloinkinkirjoittajaanalysoijamuokkaatarinaansa.Halu-
simmekuitenkinpäästälähemmästuntemustensyntyä:kokemaanja
muistelemaansekäaskeltamaanjatunnustelemaanasukkaidenomia
reittejäjakävelynmaantietoa.

1  Kusenbach 2003.
2  Saarikangas [2006].
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Näinpäädyimmekävelemäänjakeskustelemaanasukkaidenkans-
saheidänvalitsemilleenreiteilleHelsinginHaagassajaTampereen
Hervannassa.3Ryhdyimmekävelyhaastatteluidensuunnitteluuneri
tutkimusnäkökohdista,muttasamankaltaisinmenetelmällisinjatie-
dollisin tavoittein.EveliinaAsikaisellaolinäkökulmana lähiöluon-
nonekososiaalisenmuotoutumisentutkiminenHervannassa4jaKir-
siMäkiselläHaagankaupunkimetsienmerkitystentutkiminenosana
arkielämää. Halusimme tavoittaa arkisiin metsä- ja kaupunkiluon-
tokokemuksiin liittyviäkäytäntöjä,suhteita jamerkityksiä.Kävely-
haastattelujenhaastattelutapaolihyvinavoin.Tehtävänantonaasuk-
kaalleoli”omannäkökulmansajakaupunginosansaesittelytutkijalle
tunninmittaisenakävelynä”.Asukassaiitsevalitasekäesittelemänsä
näkökulmanettäreitinkaupunginosaansa.KirsiMäkisenkävelynja
metsänaistimistakuvaavassaosassakäytettiinmyösosallistuvaaha-
vainnointiakävelytapahtumassa.Hervannassakävelyhaastatteluihin
osallistuiyksitoistajaHaagassakaksitoistaasukasta.

Menetelmä on haastattelututkimuksen sovellus, jossa on etno-
grafinenotejatavoitetutustuaasukkaidenomiinelinympäristöihin,
maastoihin,reitteihinsekäyleisemminidentiteetinmuodostumiseen
jaasuinalueellavallitseviinsosiaalisiinsuhteisiin.Haastattelukävelyl-
lätutussaympäristössäaiemmatkokemuksetnousevatesille,kuntie-
toinenhuomiosuuntautuutekemiseenjapuheenkontrollivähenee.5
Näin haastattelijalle tarjoutuu pääsy asukkaan paikkaan liittyviin
kehollisiinmuistoihin,6 jotka saattavatollayksittäisiä, tunnelatauk-
seltaan vahvoja kävelyitä tai muita liikkumiskokemuksia tai pitkä-
aikaisenelämisenjaasumisenkoostumiasisältäenkokemuksiamuu-
toksistajokoasuinympäristössätaiitsessä.

3  Asikainen & Mäkinen 2008; Asikainen 2011.
4  Asikainen käsikirjoitus.
5  Jokinen et al. 2010.
6  Kusenbach 2003; Jokinen et al. 2010.
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Haagavalikoituitutkimuskohteeksiesimerkkinämetsäkaupungis-
ta tai -lähiöstä, jossaasuminenon lomittunutmetsien läheisyyteen
ja läsnäoloon.Lähiötäeiainapidetäoikeanakaupunkina ja lähiö-
elämääkaupunkilaisuutenaluonnonrunsaudenvuoksi.7Vastaavas-
tiasukkaattuntevatitsensäkaupunkilaisiksi,muttaluontoonheille
tärkeäosaympäristöä.EtenkinPohjois-Haaga edustaamoninpai-
koinmetsälähiöidensuunnittelunjaasumisenihannettaniinfyysisel-
tärakenteeltaankuinmaisemakuvaltaan.HaaganrinnallaHervanta
onnuori,kerrallasuunniteltu japitkältirakennettukinkompaktilä-
hiö.Näinkohteenaolevatkaupunginosatovathistorialtaanerilaisia
ja edustavat luontosuhteeltaanerilaisia asuinaluesuunnittelunaika-
kausia,8mikäluomahdollisuudenmyösmielenkiintoisiinvertailui-
hin.Tässäartikkelissatarkastelemme,mitenkävelynjahaastattelun
yhdistelmätoimiimuistojenherättäjänäjamuistelunvirittäjänäsekä
mitenyhteinenkokeminenjakulkeminenauttavattutkijaatutustu-
maankävelynjaasumisenmaantietoon.

Kaupunkiluonnon kehollinen kokeminen

Tarkastelemmekaupunkiluontoajaerityisestimetsiäelettyinämuis-
tojen ja läsnäolon paikkoina.9 Erilaiset paikat, omat kokemukset,
läsnäolojametsissäliikkuminenliittyvätvahvastimetsä-jaluonto-
muistoihin, sillä ulkoillessa metsä koetaan liikkumalla, ei vain nä-
köaistin, vaan kaikkien aistien ja kehon avulla. Käveleminen on
tavallinenarkinentapammehahmottaalähiympäristöämmejaliik-
kua,jotenkävelylläonasumisenkehollisessakokemisessakeskeinen

7  Lappi 2004, 241.
8  Vrt. Hankonen 1993; Hirvensalo 2006.
9  Ks. Karjalainen 2008; Lefebvre 1991.
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osa.10Arkistenasiointi-jaulkoilukävelyjenyhteydessäasukastekee
reittivalintoja,painaamieleenmaisemiajapolunmutkia,häntoteaa
jotkutreititkelvottomiksi jatoiseterinomaisiksi.Näinsyntyypaik-
kasuhteita jaelettyjäpaikkoja, joihin liittyymyösmonenlaisia tun-
teita,muistoja jaodotuksia,11 janäidenkauttaeletty jaasuttukoti-
seutu todellistuu.Kävelyonsiismetsän ja lähiluonnonkokemisen
tapa,johonliittyypaljonasukkaidenhiljaistatietoa–kävelynihmi-
siinjapaikkoihinjättämiäjälkiä,joitaonvaikeahahmottaa,koskalii-
kekatoaamaisemasta.Haastattelussakävelynvoimamuistojenesiin
nostajanaperustuutilanteessasyntyväänvuorovaikutukseenympä-
ristön,kehonjamuistojenkanssasekämenetelmäänhaastattelutilan-
nettarentouttavanatekijänä.Kokemustemmejamuidenkävelyme-
netelmiinperustuvientutkimustenperusteellakävelylläympäristöstä
jaomistatekemisistäkerrotaanvapautuneestijaspontaanisti.12

Muistot eivät olleet aluksi mitenkään keskeisessä roolissa tutki-
muksissamme,muttatutkimustyönedetessäselvisi,ettäkävelyhaas-
tatteluaineistoonolikertynytmyöskehollisiamuistoja–aistimuistoja
(kuulo,haju,kosketus;vuodenajat)jaliikemuistoja(kävelyt,pysäh-
telyt, juoksut, kiipeilyt) sekä asumisen, viipymisen ja toimimisen
muistoja,joihinkeskitymmetässäartikkelissa.Muistamisenpaikka-
sidonnaisuus13elise,mitenerilaisetympäristötsaavat ihmisetsekä
kävelemäänettämuistelemaaneritavoin,onensimmäinennäkökul-
mammekävelymuistelemiseen.Senjälkeenetenemmeyleisemmistä
asuinalueeseenliittyvistämuistoistaarjenkäytäntöihinjalopultayk-
sityisempiin,pienempiinjasamallakentiesintensiivisimpiinkohtaa-
misiin.Lopussapohdimme,mitenkäveleminenvoitoimiatutkimuk-
senjahyvänkaupunki-jaelinympäristösuunnitteluntyökaluna.

10  de Certeau 1988; Asikainen 2011.
11  Karjalainen 2008.
12  Jokinen et al. 2010.
13  Ibid.
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Koska painopisteemme on kävelyhaastattelujen annin ja mene-
telmänmahdollisuuksienkuvaamisessa,eikämuistojenanalyysissa,
esittelemmemetodiajakävelyhaastattelujenkulkuasuhteellisenlaa-
jasti.Sisällöllisestikiinnostuksemmesuuntautuusiihen,mitenkäve-
lyhaastattelujen tuottamaa muistelutietoa voisi käyttää apuna kau-
punkisuunnittelussa erityisesti aikana, jolloin asuinalueita pyritään
tiivistämäänjaviheralueitavähentämään.

Kävelytyylin ja ympäristön vaikutus muistoihin

Kokohaastattelukävelyonreitintuntemista,muistamista,suunnitte-
luajaasukkaanaskelmerkkienseuraamistalähiympäristössä.Jokai-
nenkävelyonomanlaisensatapahtuma,jamuistotjamuistaminen
vaihtelevatniissä.Joillekinasukkaillekulkeminenjasentuntuolivat
tärkeimpiäasioitakävelyssä.Hekuvailivatreittejään,niidentärkeyt-
täjamukavuuttajalanallasekäniitäpitkintavoitettujapaikkoja.Toi-
settaaskeskittyivätlähinnäkotikaupunginosansahistoriaan,asukkai-
siinjakehitykseensekäomanelämänkietoutumiseensiihen,eivätkä
niinkäänkommentoineetitsereittiä.14Tällöinkinkehojajalkatyöit-
sessään kommentoivat ympäristöä, kuljimme asukkaalle tutuin as-
kelein.Sovitimmeosanmatkaaaskeleitabussipysäkeille,kauppaan,
leikkipuistoon, kirkkoon ja koulumatkoille. Suuri osa askeleistam-
meseurasikuitenkinulkoilunreitistöjä luontoon,kallioille, järven-
rannalle,puronvarteen,metsäänjapuistoon.Joidenkinhaastatelta-
vienkanssakävelimmeulkoilukäytäviäjakatujapitkin,muttaosan
kanssakokeilimmehaastavampiamaastojajatilanteita.Taiteilimme
mäkisillämetsäpoluilla,kiipeilimmelumikasoilla,liukastelimmejäi-
siäalamäkiä,juoksimmebussinedestäjakävelimmekyyryssälumen

14  Myös Lee & Ingold 2006, 73–74.
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painamienpuidenalla.Katseemmeseurasivatasukkaankatsetta ja
huomioita.Vaarallisten teidenäärellävaikenimme jakeskityimme
liikenteeseen.Puistoonjasivukaduillepäästyämmeolimmetaastur-
vallisemmallamaaperälläjatkamaankeskeytynyttäkerrontaaasuin-
alueesta.Näinmyöstutkijallesyntyikehollisiamuistojakävelyistä.

KÄVELYN SUUNNITTELU JA IMPROVISOINTI

Yksimuistoihinjamuisteluunselvästiliittyväkävelynpiirreolikä-
velynarkisuustaierityisyys.Osakävelyistämuistuttiarjenkävely-
tilanteita, asukas saattoi esimerkiksi käydä välillä postissa. Tällöin
kävelyhaastattelukinoliyksikävelykertalisääomiinarjenreittikoke-
muksiin,eikäitsenjaympäristönkohtaamistavälttämättäpohdittu
kovinlaajalti.Samoinsaattoikäydäsilloin,kunasukaskävelilähes-
tulkoonkokoajanimprovisoidenjapäädyimmekävelymmeaikana
jopaheilleoutoihinpaikkoihin.

Usein kävelyhaastattelu kuitenkin muotoutui eräänlaiseksi koti-
seutukävelyksi,jossavieraalleesiteltiinomaaympäristöä.Tällöinkä-
velyistätulitavallistaarkikävelyätutkivampaajatunnustelevampaa.
Yksihaastateltavaolimuuttanutjopoisalueelta,jahäntarkastelilap-
suudenympäristöäänhyvintarkasti.Hänenkertomuksestaansaattoi
havaita, että entinen ympäristö hätkähdyttää tuttuudellaan poissa-
olonjälkeen.Poissaolovoikinherkistäähavaitsemaantunnelmiaja
yksityiskohtia,joitaarkikävelyssäeihavaitse.

Tällaistenkävelyidenreititoliusein suunniteltu tarkkaanetukä-
teen,mikäkuuluikävelynaikanajohdantolauseissa:”Nytseuraavak-
simennään…nyttullaan…teemmetällaisenympyrän.”Eräshaaga-
laismiesselostisuunnittelemansareitinensinkotonaanennenkuin
lähdimmeseuraamaansitä.Hännäyttikartaltareittiäjakertoi:
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Kierrosontällainen,ettämennääntästätätäRunarSchildtin
puistoa,--Varmaankirjailijankintunnet?Tästämennään.Ja
sittenmetullaantästä,tästuleeNäyttelijäntie.Joo,siitämen-
näänylijatästä,tästänäin,puistoapitkin.--Siinätuleetam-
mia,jotkaonistutettu,jasittentässätuleePrinsessankivitääl-
lä.Tääonpuisto,sehalkaseetänkokonaannäin.--Sittemä
ajattelin,ettäkäännytään,taimennääntänneOhjaajantielle,
näin. Sitte tuolta tuleePohjois-Haagankirkko ja senvieres-
sä on semmonen ensimmäinen, ensimmäinen rakennus, jo-
katäälläonollu,nimittäinsellanen,tota,maanviljelijä.--Ja
sitte, tosiaan mennään täältä. Tästä Aino Ackten tie lähtee,
sitttäällolisOrapihlaja[tie],täälolismuistaakseni,tuoAlppi-
ruusupuisto,sieloiskesällähurjanhienoa,nytmemennään
kuitenkintänneElielSaarisentielle,Thaliantorillemennään.
(Mies,n.70vuotta,Pohjois-Haaga)

Edellinenreittikuvaussisältäätarkanreittituntemuksenkävelijännä-
kökulmastajakertoosiitä,mitenpelkkäkävelynsuunnitteluaktivoi
muistelemaan.SeliittääyhteenHaagantiet,liikennevalot,ostoskes-
kukset japuistotkuljettunajatkumona, jasiihenliittyymyöshisto-
riaajatunnelmia.Samallamenetelmäyhdistääkerronnassaarjenja
maantieteen. Tällaiset kävelyt muistuttavat Anna-Maria Åströmin
kuvailemiamuistelukävelyitä,joillaihmisetkulkevatmuistelemillaan
reiteillä.15Kerronnantapamuistuttaamyöspaljonasukkaidenkoke-
manjatuntemankaupunkimaisemantulkitsemiseenhiljattainkehi-
tetyn”urbansongline”-nimisentutkimusmenetelmänantia.16

15  Åström 2004, 26.
16  Travlou 2009; Marling 2004. Urban songline perustuu Australian aboriginaalien laulettuun 

reitin tuntemisen taitoon (songline). On osattava reitistä kertova laulu, jotta osaa kulkea 
reitin.
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MAASTON JA REITIN LAADUN VAIKUTUS MUISTELUUN

Kävelyreittitoimieripaikkojenjatoimintojenmuistuttajana,mutta
vauhtijakävelytyylivaikuttivatmerkittävästimuisteltaviinasioihin
jamittakaavoihin.Hervannanvaltaväylälläjamuillapääkaduillaei
juuritunnelmoitu,vaankiirehdittiinlujaa.MuttahetiAhvenispuis-
tonmetsikössätaisiitäkerrostaloillejohtavillapoluillajavirkistysrei-
teillä rytmi ja tunnelma rauhoittuivat.Samallamuistoistapuhumi-
nensaitilaa.Rauhallinenkävelyantoiaikaakommentoidalähelläja
kaukanaoleviakohteita.Asiat,tapahtumatjaniidensijainnitehdit-
tiin”sijoittaakartalle”sopuisaanjärjestykseen.Reippaallamarssilla
ympäristöjamuistotmuuttuivatvilistäviksijahapuilluiksi,eikälähi-
maisemaenääyhtähyvintoiminutmuistuttajana.Ympäristöäesitel-
tiinsohivasti,jakeskittyminenkohdistuienemmännykyhetkeen(ja
tulevaan).Reippaillessammehelppokulkuisillaulkoiluväylilläasuk-
kaatkertoivatuseinkokoasuinalueestasekäsiihenliittyvistäelämän-
vaiheistajatoiminnoista.Ohiviliseväämaastoasilmäiltiinvaivihkaa
tarinoinninrinnalla,muttasillointällöinasukaspoimijonkinasian
metsästäkerrottavaksi.

Pienillämetsäpoluillakulkemisentapamuuttui.Pienetmetsäpo-
lutolivatkinenemmäntiheätunnelmaisia”tässä-ja-nyt”-maastoja,ja
muistaminenolisattumanvaraisempaa,kunhuomiooliaskeleissaja
etenemisessä.Toisaaltapolkuherättieriaisteihinjatunnelmaanliit-
tyviä kommentteja, jotka palauttivat ihmiset vastaavanlaisiin met-
säkohtaamisiin omassa lapsuudessaan. Tällaisia olivat esimerkiksi
mäntymetsän tuoksu jakoristeelliset sammalkasvustotpuiden run-
goilla.

ErityisestimonillaHaagankävelyillä tavoiteltiinkaupunginosan

tunnelmaa,joihinpihojenluontoliittyiolennaisesti.Talojenjapiho-
jenkatseluontärkeäosaHaagantuntemista.Sivuteilläseisahduim-
meuseintutkimaanmaisemaa.Haaganmutkittelevatpikkutietovat
asukkaistamieluisia jamelko rauhallisia,muttavarsinkinpysäköi-
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tyjenautojenmääränkasvuonmuuttanutkävely-jamaisemakoke-
musta.

Kaupunkirakenteen suunnittelu, katujen linjaukset ja reittien le-
veydet, pinnoitteet ja mutkittelevuudet voivat siis vaikuttaa paitsi
liikkumisentapoihinmyössiihen,mitäliikkuessahavaitaanjamuis-
tetaan.

Asuinalue ja elämänkulku 

Eletty ympäristö toimii elämäkerrankirjoittajana. Siihen tallentuu
muistoja ja toiveita. Arkisessa ympäristössä käveleminen herättää
väistämättänäitämuistojajasaaihmisetpuhumaanniistä.17Paikois-
sakuljeskeluantaamahdollisuudenaivankirjaimellisestikinvaellella
suunnitelmien,muistojenjahavaintojenvälillä.Haastateltavatker-
toivatkinkävelyilläpaljonasumishistoriastaanjakaupunginosanhis-
toriasta.Tämätapahtuivarsinkinetapeilla,joillaeiolluterityistäha-
vainnoitavaajahuomionvangitsijaa.Elämäkerrankerrontaoliusein
jaksottaista jahajanaista,koska sekatkesivastaantulevissapaikois-
sa jayllättävissä tilanteissa.Osaaasukkaista juurielämäkerrallinen
näkökulmakiinnostieniten,jahekertoivatläheskokokävelynajan
elämästään.Elämäkerrallinenainesjäsentyiasuinalueenmuutosten
jaihmistenkanssatehtyjenasioidenkautta.

ASUINALUEEN HISTORIAN MUISTELU KÄVELYILLÄ 

Aika,muutosjaliikekytkeytyvätlähiöihinmonellatavallajauseil-
latasoilla.Hervantaonkerrallarakennettulähiö,jossarakennuksiin
ja rakennettuihin tiloihinkerrostuneetmerkityksetovat lähiön iän

17  Kusenbach 2003; Anderson 2004.
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mittaisia.Alueenmetsiinjajärviinliittyyvanhempiakinmerkityksiä
janiidenmuuntumisia.Haagataasonvanhalähiö,jollaonhistoria
kauppalanajahuvilakaupunginosana.18

Haluttiinrauhallinenseutu,jollaonmyöställanenhistorialli-
nentausta.Haagahanoliennenkauppala,niin,sejotenkinis-
tui,jasittenkunkierrettiintäällä.Jatuntui,ettätääonsellanen
seutu,ettkaikkilöytyytäältäsit.Jasitäkautta…ettmullehen-
kilökohtasestimerkitseeaikalaillatänalueenhistoria.Ett,ett,
senvaaliminen,muteitarkota,sitäettäkaikentäytyypysyä
muuttumattomana.(Nainen,n.50vuotta,Etelä-Haaga)

Hervantalaistenhaastatteluissakorostuivatuseinasukkaidenennak-
kokäsityksetHervannasta.UseinpuhuttiinHervantaanmuutonsyis-
täsekäomienennakkokäsitystenmurtumisestataimuuttumisesta–
siis kerrottiin asumistarinaa, johon saattoi liittyämyös jonkinlaista
huvittuneisuuttaomistaennakkoluuloista.19

M:Hervanta-mielikuvatoliaikalaillasitäennentällasiatiedo-
tusvälinemielikuvia,ettätotaHervannallaolisitkeästimaine
jotenkinniinkuntotatämmösenäkaavamaisestirakennettu-
najamonikulttuurisenajalevottomana.
E:Noentäsnytsittenkunolettäälläasunusenkolmisenvuot-
ta,niin.
M:Nose,ettäkuinkamonikulttuurinen tääon,niin totase
niin kun on vielä voimistunu… voimistunut, että tota, että,
kuntotatäällälasta,lastahoisi…oonhoitanu,niintotamo-
nesti,niin leikkikentilläsaattaa törmätäsiihen,ettäsielläon
totamuitakansallisuuksiaedustaviaperheitäenemmänkun

18  Vrt. Saarikangas 2002.
19  Ks. myös Pikkupeura 2003.



139JALAT MUISTAVAT JA ASKELEET KERTOVAT

suomalaisia…No,muttotakatottiinoikeestaanvastajälkikä-
teensitten,mihinoltiinoikeestimuutettu.NiintoiSuolijärven
ympäristö,mikäavautuutostatakaa…Niinsittenvastatajut-
tiin, kun käytiin siinä alkuvaiheessa Hervannan näkötornil-
la,ettätäähänonihanmetsienympäröimäalue.Jaettäsieltä
lähteevaltaisasti,valtaisastiontotaulkoilumahdollisuuksiani-
menomaantossameiänlähistöllä.Kunonkuitenkinomajär-
vijaehkäniinkunalueenkäytetyinuimaranta.(Mies,n.30
vuotta,Hervanta)

Osa Haagan asukkaista muisti ja tunsi alueen luonnonmaisemaa
vuosikymmentenajalta.Alueonollutpaikoitellenmelkosoista, ja
lapsena jotkut olivat leikkineet suomänniköissä. Ihmiset kertoivat
myössuomuuraintenpoiminnastaHaagansoilla.Marjametsienlöy-
tymistä muisteltiin myös tärkeänä osana kotiutumista uuteen kau-
punginosaan.

--Ettäjohonkinuuteenpaikkaankuntulee,niinsillointun-
teekotiutuvansa,kunlöytäänuomarja-jasienimetsät.Minun
miesolikanssahyvinahkerasienestämään.Jaminustaneon
tässäHervannassaniinkovinlähellä,ettäjasittenonsemmoi-
setalueet,ettäuskaltaayksinkinmennätuonnemetsää.(Nai-
nen,n.70vuotta,Hervanta)

MAISEMAN JA LUONNON MUUTTUMISEEN LIITTYVÄT MUISTOT 

Lähiöihinliittyymyösmaisemanjatkuvamuuttuminen,jatämävai-
kuttaamerkittävästiliikkumiseenjakulkemiseen.Rakentamistaedel-
tänytmetsä-Hervanta–tamperelaistentakamaa20–olihaastatelluil-

20  Laiho 2003.
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lehervantalaisilleouto.JotkutolivatkuitenkinasuneetHervannassa

niinkauan,ettäpystyivätkertomaankaupunginosan laajenemises-

ta.LisäksiHervannankeskustassaolimenossatiivistämisrakentamis-

ta,jokasaiasukkaatmuistelemaanhaikeinatalojentieltäräjäytettyjä

kallioitataiyksinkertaisestisitätilaa,jokanyttulirakennetuksi.Näis-

täasioista,samoinkuinHaaganmuutoksistakerrottaessa,tuliesille

myöskiintyminenjamenetyksentunneosanamuistamista,tunnista-

mistajaidentiteettiä.

Vaikka talojenalle jääneidenpolkujen tilalleetsitäänuusia reit-

tejä,vanha tuttureittipysyykehonmuistissa.Haaganmaisemassa

muisteltiin 1970-luvulla tapahtunutta lisärakentamista ja junarato-

jenlaajennuksia.Myösmetsienrakentaminenonpuhuttanutihmisiä

molemmissalähiöissäeriaikakausina.Molemmissakaupunginosis-

Eliel Saarisen tien ja Ilkantien risteys, Haagan puhutuin maisemamuutos haastatteluiden ai-
kaan. Kuva: Kirsi Mäkinen.
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savanhemmatasukkaatosasivatkaivatametsiä, joistauudemmilla

eiolluttietoa:

Sieltpikkasennäkyy,kunsäkatot... jaseonkerrallaraken-

nettu.Seitkytluvulla.Kylmämuistansenkinajan,ettsuretti,

kunsemetsikkömeni,mutkylmäsanoisin,näinjälkeenpäin

ajatellen,ettsamajuttusiinäkinoli,etteisemmonen, josse

ontäysinhoitamatonjasemmonen,rotisko,niineiseketään

palvele,eisinneketäänmeekäveleen.(Nainen,n.60vuotta,

Pohjois-Haaga)

--SeSuolijärvenpääty.Siitäminäolenihanpahoillani…Kun

siinäoliniinsankkametsä,niinminkätakiaeivoitutehdävä-

hänväljemminniitä taloja ja jättäävaikkaväliinkuusia lin-

nunlaulupuiksi.(Nainen,n.70vuotta,Hervanta)

Kunmaisemanmuutoksenjälkiolituore,vainvuodenikäinen,men-

nyttämaisemaamuisteltiinpaljon.LaajasuonpuistonjaElielSaari-

sentienristeysoliajankohtaisinuudisaluejamonelleHaagansuurin

maisemamuutosviimevuosina.Avohakkuunäkyi,juurienjakanto-

jenrykelmätolivatvieläpaikanpäällä jaasuntorakentamisenkyltit

olipystytetty,kunihmisettotuttelivatuuteenaukioon.Itsemetsäoli

ollutosaHaagan”henkireikää”,pitkääulkoiluväyläverkostoa.Vaik-

kaseolikinvaikeakulkuinenjajoistakinasukkaistaepäviihtyisä,sitä

olikäytettyläpikulkureittinäjakoiranulkoilutuslenkkinä.Seuraavas-

saonLaajasuonpuistonraivauksenpieni”kolmiomittaus”asukkaan

kertomana:

Nyt tullaan tota ihanmielenkiintoiseenpaikkaan, itseasias-

sa,siistota,kunmäsulletaisinkirjottaasiinä,ettkunmäil-

motin,ettämäoisinkiinnostunuttästä...Niinmäkirjotin,että

kunmäoon10vuottatäälläasunu,niintääseutuonmuut-
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tunuihantotaalisesti.Muttasemuutoseiootapahtununiin-

kutässä,vaanseontapahtunutässä(edessä,Ilkantienentisen

metsänpuolella).Elitossaoliennenmetsärajaelimetsäalkoi

tuostahuoltoasemantakaa,elijustnyt,tonihmisenkohdalla,

niinsiihenpuuttulitähänkatuunasti.Jasiiteiookuinpari

vuotta,kunnekaadettiin.Niin,niintota,metsätulisiisihan

tähän.Siisnookei, josmänytoonmaaltakotosin,niinmä

suhtaudunmetsäänvähäneri tavallakunkaupunkilainen…

Seolimullesellastapuistomaistametsää.Siellämenipaljon

polkuja,mutsitten,mikäolimielenkiintoista,sielläoliniinku

viemäreitäsiis,keskellämetsääolisiis,sellasia,katukaivoja…

Ett,ett,meikäläiselleseoli,etthehheh:”tosimetsää”.Totaur-

heilukenttääeitodellakaanollusillon,tääolisiisihan,tonne,

melkeinHuopalahdenasemalletollastametsää,mitätossakin

näkyy,jasitten…(Mies,20vuotta,Pohjois-Haaga)

Samanlaisia yhteisesti jaettuja muistoja rajuista muutoksista löy-

tyymyösHervannasta.Uuden,vieläkeskeneräisenkinkaupungin-

osan maisema muuttuu asukkaille nopeasti omaksi, ja samalla ke-

hittyyajatusmaisemanpysyvyydestä.Tällöinjosuunnitellut,mutta

myöhemmin toteutettavat rakennushankkeetvoidaanmieltäämet-

sän tuhoamiseksi. Esimerkiksi Hervannassa ensimmäiset lähimet-

sienpuolustamiseenliittyvätkiistattapahtuivat1983,vajaa10vuotta

ensimmäistenasukkaidenmuutonjälkeen.21Yleisestikinkaupunki-

luonnostakertomiseenliittyiuseinse,ettälähimetsätovatpieniätai

ettäneovatmuuttuviajaalttiitamuutoksille.22

21 Tutkimusassistentti Minna-Maarit Polvinen analysoi Hervannan kirjaston Hervanta-kokel-
man lehtileikkeet Hervannan perustamisen ajoilta (vuodet 1973–1977) sekä Hervannan Sa-
nomissa vuosina 1978, 1980, 1983, 1985, 1988, 1990, 1993, 1995, 1998, 2000, 2003, 2005, 
2008 ilmestyneet luonnon kehitykseen ja luontoon liittyviin kamppailuihin liittyvät uutis- ja 
yleisönosastokirjoitukset. 

22  Ks. myös Asikainen 2011.
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M:Ja siellähän toisellapuolella sitä.Sehän…seonkanjoni

tietenkin,muttatoisellapuolella,mikäsittenHallilaanrajot-

tuu,niinsielläonkansykshienopolku,mitämeonkävelty

aikasemminja...

N:Muttajokanyton(huokaa)

M:Tänäkeväänäneraiskassen

N:niinsenettähakattiinpuita,niinseei

M:Neharventisenniinhuonoks,taikkaniinmeillesillai,et-

täseeiooenääaarniometsännäkönen,että…Sielolitollasia

kunnuopetäjättossa.

E:joo,tommosiaisoja

M:läheskolkytmetrisiä.

N:SeoliniinkunjosoisLapissamennyjotainsemmosta,me

puhuttiinkin

M:Oloksenrinnettä

N:ettäikäänkuinInaritaimitäme…menimettiinkinseet-

täniinkun

M:Niinvanhoja,tuommosiamäntyjä,jotkatuolla,känkkäröi-

täjamuuta,jossajo…siinäonjopaljontarinaaniissä.

M:Jasepolkuolikaunis.Niinkunpienipolkuvaansiellä.

N:Seolitosikaunispolku

M:Seeiollumikään,mikäänluistelubaana.

N:Sielläeiolesittentulluenääniinkäytyäkään.(Pariskunta,

n.50vuotta,Hervanta)

Myösmuutoksennopeudellaonvaikutustasentuottamiinmuistoi-

hinjasynnyttämiintunteisiin.Edelläkerrottuyllättävämetsänhoito-

tapaustuottijärkytyksen,muttakunmuutostaonvalmisteltupitkään,

siihenehtiisopeutua.Hervantalaistenlähimetsiinonsuunniteltulisä-

rakentamistaylikymmenenvuodenajan,23jatuohonaikaanoneh-

23  Vuoreksen suunnittelusta Leino 2006.
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tinyt sisältyämonenlaisiakamppailuja ja tunteita.Esimerkiksieräs

hervantalainenmieskertoisuuntaavansaretkensänyttulevanasuin-

alueen suunnalle,koskaei tiedä,voiko sinneenää seuraavana tal-

venamennä.Myöhemmin tällealueellevoisivaikkamuuttaaasu-

maan.Hänhalusitavallaanseuratauudenasuinalueensynnynalusta

alkaen.

IHMISET MUISTOISSA

Maisemassaoleminenonitsensä,perheensäjamuidenasukkaiden

muistamista.Puheeseenkerrostuieriaikakausienihmistennäkökul-

mia–esimerkiksiHaagaanmuuttaneidenomienvanhempienmuis-

toja–jotkasaattoivathavahduttaa.

Hervannan keskustan muutokset saivat ihmiset kertomaan kallioista ja muistelemaan rakenta-
misen alle jääviä metsiköitä. Kuva: Eveliina Asikainen.
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Tässontällanenpienipuutarha-alue…Kunmämuistannyt

omanisäni,jokanytolissatavuotta,joseläis,niinhänainasa-

noi,ettäjosjossainoltiinjaoliomakotitalojamuuta,etthän

ainasanoi,”Kaskummaa,eiminkäänlaistapuutarhaaympä-

rillä”.Ettkunonsota-ajanelänytjakaikkivaikeudet,niinett

siitä leivänjatke tuli siitäettviljeltiin jotakin. (Nainen,n.60

vuotta,Pohjois-Haaga)

Myös lapsuus,omat lapset javanheneminen tuovatoman tuoreen

muistikerrostumansa maiseman tulkitsemiseen. Leikit muistuttivat

kaikkienmetsälähiöidentavallisialeikkejä,joissametsäja”yhteiset”

pihatolivatleikkiympäristöjä.24Leikinpaikkoja,kuusenalusia,kivi-

koitajametsänreunojalöytyikotirapunedustaltasekäomanjaka-

vereidenkotienvälisistämetsäkaistaleistajapihoilta.Lapsenaliikku-

minenolihelppoatonttirajojenylittämistäjaspontaaniaajanviettoa.

Seuratessamme esimerkiksi vanhaa koulumatkareittiä, kävelimme

talojenrappujenohijapihojenläpi,muttanytvierailijanatunsias-

tuneensaasuintalojenreviirille.Läsnäolontunnemuistoissaonvah-

va,joskusmyösliikkeentunne,esimerkiksileikinjälkeenpinkaistu

juoksupimeänmetsänläpiyksinkotiin:”MuttajosmämeninN:n

luokse,niintänmetsänpoikki,mäuseinjuoksin,varsinkinjosolipi-

mee,taitavattiinpuolessavälissä.”(Nainen,20vuotta,Pohjois-Haa-

ga/Maunula)

Leikitmuistettiinyleensähyvinelävästi jaaktiivisesti.Entisajan

poikaporukoidentoimissaolimyöstekemisentuntu.HaaganRiista-

vuorensuurimetsäolipaikka,jossapystyirauhassatouhuamaan:

Täällä kans tosiaan tuli penskana kans kavereiden kanssa

pyörittyä.Toihanolivääränäänautoliikkeitä,toiPitäjänmäen

24  Saarikangas 2002; Kokkonen (toim.) 2002.
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puoli.Sielttuliainakaikenlaistavaihto-osaajajämääpengot-

tuaroskiksesta ja tultiin tännemettäänvirittelemään. (Mies,

n.50vuotta,Pohjois-Haaga)

Josasuuaikuisenataivanhuksenasamoillaalueillakuinlapsenatai

nuorena,niilläkulkeeeritavalla.Paikanpäälläkuitenkinyhdistyvät

sekäelettyettänykyinenkokemus.Enääeinousisimäntyynrauta-

naulojenvarassa,eikäjuoksuunlähtöonnistuisiyhtäketterästikuin

lapsena.Sairaudentuottamaepävarmuussaattaaestääyksinäisetaa-

mu-uinnit,muttajärvenrannassaelääniidenmuisto.Haagassavart-

tuneettunsivatmaisemanleikkipaikkoina,vanhempientyömatkoina

jakoulumatkoina.Hetiesivätvanhoistarakennuksista,tanssilavois-

ta,lautavarastoistajasuometsiköistä,joitaeienääole.Vanhemmuus

muuttaavahvastisuhtautumistapaikkoihin.HaaganOrapihlajakalli-

ollaonvanhojaväestönsuojia,joissaomassalapsuudessaseikkailtiin

japidettiin jopanuotioitaniidensisällä,muttavanhempanatäytyy

silmätä,etteivätomatlapsetmeneliianvaarallisiinpaikkoihin.

Kyl ehkä jotkut ehkä tollaset, kävelemään oppineet, läh-

tismielelläänpenkomaan…eikylmätuotaomienlastenkin

kanssakuntuliliikuttua,niinkylläneyllättävänpaljonkeksi

kaikkeamielenkiintoistajokasuunnalta,ettsaiollapaimenta-

massapoisjatkuvasti.(Mies,n.50vuotta,Pohjois-Haaga)

Erielämänvaiheissaliikutaanerilaistenihmistenkanssajaerilaisis-

tasyistä.Lastenkanssaonluontevaaliikkuapienissäkinmetsiköis-

sä ja talojenväleissä,muttaheidänkasvaessaanon löydettäväuu-

denlaiset tavat liikkua. Samalla tutut leikkipuistot ja urheilukentät

saavatmuistelupaikanmerkityksen:millaisialeikkejäleikimme,mi-

täkaikkeaharjoituksissatapahtuikaan.Myöhemminpuolisonkuole-

mavoipakottaamuuttamaanliikkumista.Kuitenkintutuillareiteillä

eläämyösyhteistenretkienmuisto:
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Mekinmiehenikanssakäytiinrepunkanssanuotiollatäällä.

Tehtiinnuotiojameilläolisalaatitjakaikkiihanatruuatmu-

kana.Paistettiinmakkaraa…Minäoonaikaarka,arkatuota

luonteeltani.Mutnytkunontäällätottunukulkemaan.Niin

eimuatäälläpelota,mutmiehenikuolemanjälkeen,niinmä-

hän en meinannu uskaltaa lähtee ulos ollenkaan. (Nainen,

n.65vuotta,Hervanta)

MuutamathaastateltavatolivatmuuttaneetHervantaanopiskelijoi-

najamuistelivatopiskeluaikaistasuhtautumistaanHervannanluon-

toon.Tuolloinlähiluontoeivälttämättämerkinnytkovinkaanpaljon.

Tärkeämpiäolivat reitityliopistolle jaopiskelijaravintoloihin.Her-

vannan luonto on löytynyt vasta lasten ja heidän aikuistumisensa

tuottamanajankäytönvapautumisenmyötä.

Kävelemisen tavat – arjen käytäntöjen kietoutuminen 
kaupunkiluontoon ja -tilaan

Erilaisia tapoja jakäytäntöjäkuvaavatmuistotmuodostavaterään-

laisenvälittävänjaarjenjatkuvastimuokkaamanmuistojentyypinyleis-

täkaupunkirakennettakuvaavien ja intiimienkohtaamisten jaelä-

mystenvälillä.Tosinrajatnäidenryhmienvälilläovatliukuvia,sillä

arkinen kävely uudessa kaupunginosassa on tärkeä osa oman ko-

tikaupunginosanoppimistajaidentiteetinmuodostumista,25 jakau-

punginosanrakentuminentaimuutsiellätehtävätmuutoksetvaikut-

tavatrutiinireitteihin,kutenjoedelläkuvattiin.Arkirutiinimuistoille

onkuitenkintyypillistä,ettäniissäasukkaatesitteliväterilaisia liik-

kumisen koreografioitaan – ulkoilureittejä, työmatkajaksoja, näkö-

25  de Certeau 1988; Asikainen 2011.
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alaseisahduksia, kauppareittejä ja samoilun maastoja – ja hahmot-

tivat samalla omaa tilan kokemisen kulttuurihistoriaansa eli sitä,

kuinkatilankäytöistämuodostuu”ruumiinkarttatiedettä”.26

KOTIUTUMINEN ON KEHOLLINEN PROSESSI

Kävelynavullareittijasenvaiheetjatoistototetaanomaksimaan-

tiedoksi.27Hetiuuteenkaupunginosaanmuuttamisenjälkeenympä-

ristöntarkkailujahyvienreittienhakeminenonaktiivistatoimintaa,

jolla uutta kotikaupunginosaa pyritään ottamaan haltuun. Samalla

näkemyskaupunginosastamuuttuutoiseksikuinennensinneaset-

tumista.

Olivaansemmoinenhuhupuhe,ettäseHervantaonniinkuin

SavonlinnassaolisemmoinenHaka-alue,semmoinenikäväk-

simainittu.EttäHervantaonsamanlainen.Mutta,kunmul-

letulikiiresaadaasunto--.NosittenosuitäältäHervannas-

tajaminäajattelin,ettävoikauheeta,noolimitenoli.Mutta

setaloosoittautuioikeinmukavaksitaloksi,ettäsemmoinen

rauhallinenhyvätalo.EikäsiinOpiskelijankadullamuutaole,

kuinettäonvähänsitäilkivaltaa.Piirrelläänseiniinjajokuik-

kunaonrikottu.--Minävainrupesinvaanliikkumaantäällä.

Heti seuraavallaviikollaminähiihdin tänneTaivalpirtille ja

sittenminäolinsilloinniinvoimissani,ettäminäsaatoinpa-

rikolmekertaaviikossahiihtäätänne[Vähä-Riuttasenmajal-

le].Jasittenminälöysinsieltäjärveltäneladut.(Nainen,n.70

vuotta,Hervanta)

26  Saarikangas [2006], 45.
27  Saarikangas [2006], 202; myös de Certeau 1988; Asikainen 2011.
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Omienreittienmuotoutuminenlähiympäristöönvahvistaakuulumi-

sen jahallinnan tunnetta.28Asukkaidenomilla tutuilla reiteilläais-

timmeuseinreitinkodikkuutta,varmuutta jamukavuutta, jokaoli

syntynyt lukuisten aiempien kävelyjen kokemuksesta. Vähitellen

niidenkäyttämisestävoitullamyöselämäärajoittavaarutiinia.Eräs

nuorimiesolihyvintietoinen,mitkäalueetovathänenHaagaansa

jamitkäeivät.Hänelläolimyöstarkkanäkemyssiitä,mitkäovathä-

nellemieluisimpiareittejäkaupunginkeskustaanjamitäreittejähän

eikäyttäisiollenkaanpaitsipakonsanelemana.Toisaaltatämäliikku-

misentapatuottirajallisenpaikallistietämyksen.

Hauska sattuma sattu muutama vuos sitten, kun mun tarvi

käydäterveysasemalla,sitmäkatsoinpuhelinluettelosta,että

missäHaagassaonterveysasema,ettahaaHuovitie...Sittmä

aloinkattoon,ettmissäihmeessäonHuovitie,jahainjahain

jasitlopultatotesin,ettai,sinneon100mmatkaa.Elisielon

katu,johonmullaeiookoskaanmitäänasiaa.Elinäinlähel-

läon taason tällanenpaikka, jokaeikuuluollenkaanmun

elämänpiiriin.Ett siis täällämeneesiis sellasia,valtaviaval-

lihautoja, rajoja, joitaeivaanylitetä. (Mies,20vuotta,Poh-

jois-Haaga)

LUONTO LIIKUTTAJANA JA PYSÄYTTÄJÄNÄ 

Kaupunkiluonnon kohtaamisia tapahtui kaiken kokoisilla luonto-

alueillasekätapahtuiomastaikkunastataiparvekkeella.Luontotoi-

mii”lähiöliikuttajana”29omienseiniensisäpuolellakin.Eräskiviha-

28  Seamon 1979, 78–85.
29  Lähiöliikuttaja on 2000-luvun lähiöprojekteissa käytetty nimitys palkatusta työntekijästä, jo-

ka tekee yhteistyötä sosiaali-, terveys-, nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa. Lähiöliikuttajat jär-
jestävät esimerkiksi yhteisiä kävelyretkiä ja liikuntatuokioita halukkaille osallistujille ja ryh-
mille.
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kalainennainenkertoikotinsapihalla,ettäheidänparvekkeensaoli

yhdenkesänpoiskäytöstäluontokappaleenvuoksi.Vaikkeiitsepar-

vekkeellevoinutmennä,senäärelläkäytiinusein:”--Rastastekipe-

sänmeidänkukkalaatikkoonjatuotamunmies,innostukauheesti,

sekävisittenjokavälissäkattomassa,montamunaaonjamontako

töyhtööniillonnytpäässä,niilläpoikasilla.Neryökäleetkylläsotki-

vat.”(Nainen,60vuotta,Kivihaka/Haaga)

Vastaavastieräshervantalainennainenjohdattihetikatsomaannä-

kymää keittiönikkunastaan ja kertoili lähimännyssä asuvan oravan

tavoista. Hervannassa kävi ilmi myös se, että ikkunasta avautuvan

maisemanmittakaavavoiollahyvin laaja.Ylängöllä sijaitsevan ta-

lonkuudennestakerroksestanäkeekymmenienkilometrienpäähän

japarihaastateltavaakertoikaukomaisemaanliittyviämuistojakin.

Etelä-Haaga: Kaupunkiluontoa voi aistia myös teitä kulkiessa, vaikka jalat tallaavatkin asfalt-
tia. Kuva: Kirsi Mäkinen.
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Metsäneläinmuistotovatasukkailleläheisiä.Tutuimpiaovatjänis-

jarusakkomuistot,joistanostetaanesillevarsinkinrunsaslukuisetha-

vainnot. Asukkaat kertoivat myös harvinaisemmista havainnoista,

kutenlumikoista,palokärjistäjapetolinnuista.Hervannassahirvivoi

viettääöitäänlähiönreunassasijaitsevanrivitalontakapihalla,jajoil-

lainkävelyilläpuhuttiinkarhuistakin.Niitäeikukaanollutkohdan-

nut,muttapelkästäänjokarhunkohtaamisenodottamiseenliittyvät

tunteetolivatvahvoja–niihinsisältyiniinpelkoakuinseikkailumie-

listä odotustakin. Haagassa ei sentään ole karhuhavaintoja, mutta

hirviätavattiinvielämuutamavuosikymmensitten.

Mutta tuota, paras, mitä mä oon nähny, tuolta kolmannen

kerroksen ikkunasta,viis jänistä tässänäin,yhtäaikaanäin.

Tuollatakapihallaonmyösollunähtävillähirvi,jakettuasuu

myös, tai asuu täällä… Tossa talossa asustaa yks vanhempi

rouva,jokaontuota,vuosikymmeniäruokkinunäitäjäniksiä,

(nauraa).Niitäon,niitäonjoskusvähänliikaakin.(Mies,60

vuotta,Etelä-Haaga)

Toisinaanluonnonkokeminenonhyvinhetkellistäjasuorastaanha-

vahtumistajohonkintuntemukseen,tuoksuunjamuistoon.Ahvenis-

järvenpohjoispuolella eräshervantalainennainen totesi, että ”täs-

sätuleeainametsäntuntu,metsäntuoksu”.Samallatultiinpuistosta

tienylipuistometsänlaidassaolevallerämeellejatuntuiselväsuo-

pursuntuoksu.Tuoksutovathyvinvahvojamuistojenherättäjiä.Li-

säksi luonto voi olla läsnä ilmavirran, lämmön, veden solinan tai

tuulenhenkäyksenmuodossajatällaistenmuistumienmieleenpalau-

tuminenonnistuuuseinsamanlaisessataisamankaltaisessatilantees-

sa.Kentiesjuuritästäsyystäkapeatpolut,joillaoltiintiiviistitekemi-

sissämaastonkanssa,toivatmieleenmyöshyvinintiimejäluontoon

kietoutumisenmuistoja.
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MAASTON JA LIIKKEEN TUNTU – YLLÄTYSTEN KAUPUNKILUONTO 

Metsäpolunkäveleminenoli joillekinasukkaillemieluisintakulke-

mistakaupungissa.Ainakävelemineneiollutedeshelppoa,mutta

siltikävelimmejuuripikkupolun,vaikkavieressäsaattoikulkeaau-

rattu,valaistujahiekoitettujalkakäytävä.Laskeuduimmeperäkanaa

lumista rinnettä alas askelten muljahdellessa polkua pitkin. Polun

varreltalöytyiesiteltäväksiviehättäväkalliojakaartuvarinne,joka

laskeutuipuistoon.Varsinkintalvisillahaastatteluretkilläihmisetku-

vailivatenemmänpolkuja,koskaosaniidentunnelmastapeittyilu-

menalle.Polunkulkemisenrikkauttaonkuitenkinvaikeatallentaa.

On epätavallista sanallistaa kävelyn tuntua, pehmeän metsämaan

kosketustajajuurienjapudonneidenneulastentuntua,koskatapa-

nammeeiolekuvaillasellaisiaasioita.Pikemminkinkommentoim-

Suolijärven erämaiset rantamaisemat ja -polut tarjoavat mahdollisuuden rauhoittumiseen ai-
van Hervannan laidalla. Kuva: Eveliina Asikainen.
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mekehollammejajaloillammesanattomastiluonnonjapoluntun-
nelmaa:”Mustaoisihanaa,jostäälläsaisollakaatuneitapuitaja…
että joutuumenemäänyli taiali…Muttamänautinsiitä,kunnää
puuteioojonossa.”(Nainen,n.60vuotta,Kivihaka/Haaga)

Maastonmuotojenhahmottaminen saattaaolla joskushyvinkin
kehollista.Hervanta sijaitseeylängöllä, jonnenouseminenonaina
väistämättä rankka kokemus, nousipa sitten loivemmin kaarrellen
taisuorempaanpolkupyöräänöyrästiPitkäahteen”tappajamäessä”
taluttaen.Kaupunkia rakennettaessamaastonmuotojaon tasoitettu
niin,ettäyksiennenHervannanrakentamistamaastokartoitustateh-
nyt–jasiistodellakävellenalueeseentutustunut–mieseimyöhem-
minolluttunnistaaalueenmuotojajalkojensaalla.30

Hervantaanrajoittuvillaulkoilureiteillämaastonmuodotovatkui-
tenkinsäilyneet.Joillakinkävelyillätulioikeakiipeämisentunneja
lastenrattaitatyöntävähaastateltavapuuskuttitosissaan.Osalleasuk-
kaistanämäkesällämukavatreititolivatkuitenkintalvellaliianvaa-
tivia,eikäkukaanhaluakehollisiamuistojamustelmien taimurtu-
neittenraajojenmuodossa.Onneksihyvävaihtoehtolöytyyläheisen
järven jäältä, joka talvella tarjoaakinomanlaisensaelementinHer-
vannassatoimimiseen.

Liikkumisenpaikkojen lisäksi lähiöistä janiiden liepeiltä löytyy
myös levähtämisen ja pysähtymisen paikkoja, joita ulkopuolinen
ei välttämättä osaisi hakea. Hervannan järvenrannat muodostavat
luontevia oleskelun paikkoja. Haagassa kesäiset auringonottonur-
metovatmonelletuttujaloikoilupaikkoja,koskamerenrannoilleei
aina ennätä. Monet hengähtävät hetken myös puistojen penkeillä
kävellessään.Välilläkohtasimmeasukkaidenlöytämiäomiatauko-
paikkoja,jotkamyösjollakintavallaolivatheidänmielipaikkojaan:
”Useinmäkäyn,kävintäälläkalliollavenyttelemässätaiveryttele-

30  Närhi 2005.
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mässä.Noistpuistaonapuajanoisttangoista.Näinvaikka(venytte-
leenäytteeksi).Tääonvähänliiottelua,mutjotenkintunturimaise-
ma,muttääonkuitenkinsemmostakalliomaisemaa,mitätäälleioo
niin.”(Mies,n.20vuotta,Etelä-Haaga)

Poluilla ja reiteillä on tullut vastaan monenlaisia asioita. Taval-
lisimmat liittyivät vuodenajankiertoon jamaisemienmuutokseen,
eläimiinjaeläintenjälkiin.Joskusharvoinmetsäpoluillatulivastaan
toinen ihminen,muttakertomuksiin sisältyiyllättäviäkin tilanteita.
Kivihakalainennainenkertoitietävänsämetsässäjoitakinasunnotto-
mienmajapaikkojajakertoitörmänneensäkinerääseenmetsienmie-
heenpolulla:

Yksjuoppo,silläolikerrannäinpitkämakkarakädessä,kun
tuli koira vastaan. Koira sanoi ”plamps” ja ukko oli ilman
makkaraa.Jasesanovaan,että”perkele”(nauraa).Koirahei-
lutti häntäänsä… No se tuli täällä vaan vastaan… (Nainen,
n.60vuotta,Kivihaka/Haaga)

Kaupunkimetsäonjoillekinasuinpaikka.Hervannassaeräsmiesjoh-
dattikävelynmelkopitkällemetsäänjahalusiesitelläeräänlammen
rannallaolleenpalaneenlaavun,jotaolitodennäköisestiasunutve-
näläinenmetsienmies.Kokokävelynhuipentumaolisenkertomi-
nen,kuinkahänoliaamulenkilläosunutpaikallelaavunpalaessaja
hälyttänytpalokunnanpaikalle.

Kerran aamulla joskus ennen seittemää lenkkeilin. Aattelin
mennäuimaantohonVirolaisenrannalle.Jajokaukaahuo-
masin,ettähirmunensavu…savuoli.Jaseolijotenkinyön
aikanapalanuaikasillai isoltaalueelta. Jasittensiinäoli jo-
tainkattiloitajaniilläsammutinvähänsiinäisommatjasitten
hölkkäsinkotio,soitinpalokunnan.Janetulisammuttaansitä
sitten.(Mies,n.50vuotta,Hervanta)
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Hervanta-muistoihin liittyi vahvasti tarina pub 341:stä – yhteisesti
sovitustapuliukkojenomastametsästä.Sielläolilupaollarauhassaja
sinnetuotiinruokaakin.Lopultatiivistämisrakentaminentuhosimet-
sän ja samallapuliukot tulivatesilleAhvenispuistoon, jossaheidät
koetaanhäiriöksi.Voiajatella,ettälaajempiinkaupunkimetsiinmah-
tuuenemmänerilaisiajametsäisempiä,villimpiätaierämaisempia
tapojaollajatoimiakuinahkerastikäytettyihinjaosinahtaisiinkin
puistoihin.31Hervantalaisetkertoivatkinmonenlaisiaretkeilymuisto-
ja:hiihtoretkistäjanuotionpidostakuutamolla,metsäkävelyistäot-
salampunvalossa.Haaganlähimetsissänuotiotapitääsillointällöin
vainnuoriso,mikäaiheuttaapaheksuntaaasukkaidenkeskuudessa.

Luonnon kehollinen muistaminen työvälineenä

Muistotkertovatasukkaidenajallisistajasukupolvenmittaisistaym-
päristösuhteista.Niistävälittyy,mikäolitarpeellista,mahdollistaja
toivottuaympäristönkohtaamistasekämillainenympäristöonollut,
mikäsiinäonollutomaleimaistajatunnistettavaa.Muistotjamuis-
taminen ovat tiiviissä suhteessa sekä muistojen synty-ympäristöön
että tekemiseen.Käveleminen tutussaympäristössä luottamukselli-
senilmapiirinvallitessasynnyttirunsaan,muttasamallamyösrön-
syilevänaineistonasukkaidenjaluonnonsuhteistalähiöissä.Histo-
riallisista ja rakenteellisista eroistaanhuolimattahervantalaisella ja
haagalaisellalähiluonnonkäytölläonpaljonyhteistä,jokakieliisuh-
teellisensamanlaisestaymmärryksestäsiitä,mitäpuistoissajaulkoi-
lumetsissävoi tehdä.Toisista asukkaista jaheidänkanssaan toimi-
misestakerrottiin jonkinverran,mutta tavallaanmuutasukkaat ja
lähiöelämäkehystävättässäesitettyäluonnonkäyttöäjakokemista
–keskiössäolivatomatkokemukset.Sensijaankäsitystäsiitä,mitä

31  Vrt. Asikainen & Jokinen 2008.
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onsopivaatehdämissäkinpuistossataimetsässämihinkinaikaantu-
lemattaleimatuksihäiriköksi,eijuurikaankommentoitu.32Haastat-
teluissammesosiaalinenympäristöjäisiistaustalle,muttaseonollut
vahvastiluomassamuistojamäärittelemälläkehollisentoiminnanti-
laajamahdollisuuksia.

Kirjoituksestammepuuttuuläheskokonaankäsillätekemisestäker-
tovaaines,muttavähissäovatkäsillätekemisenmahdollisuudetkin
lähiöasukkaanluonnossa.Marjastus,sienestysjaretkeilyovatvähen-
tyneetkaupunkimetsissäjakaupunkilaistenkeskuudessa.Lapsillaon
luontevinmahdollisuusmuokata ympäristöään, jaheyleensä etsi-
vät leikki- jamajanrakennuspaikkoja lähimetsien”villistä luonnos-
ta”.YhdymmeTimIngoldinsanoihin,joissatodetaanjulkisentilan
hylkivän asukkaidenkädenjälkiä, vaikkanämäolisivat hyvässäkin
tarkoituksessatuotettuja.Tästäonesimerkkinäasukkaidenomatoi-
minenroskienkeruu,mitäarkikeskustelussajalehtikirjoittelussaon
esitetty jopa nolona ja epäsovinnaisena käyttäytymisenä. Ingoldin
mukaankaupunkiympäristöäsuunnitellaantarkoituksellisesti jäljet-
tömäksi, mutta toisaalta kävelijät ovat tervetulleita elävöittämään
kaupunkitilaa.33Samallajulkistatilaa,katujajatoreja,jotkaeivätkut-
suihmisiä,pidetäänongelmallisina.Muutaminaviimevuosinaasuk-
kaiden osallistuvampi ote kaupunkiympäristön hoitoon ja muok-
kaamiseenonkuitenkinollutviriämässäjatästäovatesimerkkeinä
kaupunkiviljelyn34yleistyminen,ravintolapäivät,sadonkorjuuretket
puistoihinjapuistojentalkooryhmienperustaminenHelsingissä.35

Käytönjakulumisenjäljetmuistuttavatympäristössä.Lastenleikit
januortenkokoontumispaikatmuokkaavatympäristöä,muttaaikui-
silletekemisenmahdollisuusohjautuuharvoinatalkoopäivinä,joita

32  Ks. kuitenkin Asikainen 2011.
33  Ingold 2004, 328.
34  Ks. www.kaupunkiviljely.fi -sivusto.
35  Nummi, Elina 2010, haastattelu Helsingin viherosastolla 10.1.2010.
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sekähaagalaisetettähervantalaisetkertoivatharrastavansa.Joillakin
asukkaillaolimyöspuutarhapalstoja,jaosakertoiistuttavansakuk-
kiataloyhtiönsäpihaan.Pieniä,lähesnäkymättömiäkädenliikkeitä
ilmaantuipuheessakävelynohessa:kaatuneitapuunrunkojaolisuo-
rittupoluilta,puunrunkoolisiirrettyojanylisillaksitaivanhantyk-
kitien kiviä on raivattu vaivihkaa esiin valloittavan kasvillisuuden
alta.

Aineistommekertoomyöshistoriallisistamuutoksista tekemisen
mahdollisuuksissa.Haagassaluontomuistotulottuivat1950-ja1960-
luvun vapaa-ajanviettoon ja askareisiin. Tuolloin lapsuuden leikit
ja puuhastelu olivat epämuodollisempia ja vähemmän järjestettyä
kuinkerronta-ajankohtana.Lapset januoretviettivätenemmänai-
kaametsissäjamyösvanhemmatviettivätkertomustenperusteella
enemmänaikaapihamailla ja leikkipuistoissa lastenkanssa.36Kirsi
Saarikankaankuvauksissa lähiöidenasukkaatastuivatsujuvastinä-
kymättömänrajanylitontiltavilliinluontoon,37jameidänkinhaas-
tatteluissammeasukkaathyödyntävättätäkulkemisentaitoa.Jatkuva
lähiluonnonpirstoutuminenjalähiöidentiivistäminenvoivattehdä
tällaisetkäytännötnopeastikinmahdottomiksi.

AikaavaativanretkeilynluontokokemuksetovatHaagassasuun-
tautuneita tiettyihin alueisiin: lännen Riistavuoren reittijatkumoi-
hinjaidänKeskuspuistonmetsiköihin.Lyhyemmätkävelyretketli-
mittyvätkaupunginosanpuistojenjapientenlähimetsäjatkumoiden
seuraamiseen arjen askareissa ja vapaa-aikoina. Hervantaa ympä-
röivät metsät tarjoavat ainakin vielä mahdollisuuksia villimpiin ja
erämaisempiinkokemuksiinkuinHaagassa,koskametsätympäröi-
vätlähiötälähesjokapuolelta.38Samallakentiesepävarmuusjahuo-
liluonnonpysyvyydestäovatHervannassasuurempiajaavoimem-

36  Kokkonen 2002.
37  Saarikangas 2002; Saarikangas [2006], 215.
38  Asikainen & Jokinen 2008.
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minilmaistujakuinHaagassa.Osahaastateltavistapuhuiavoimesti
siitä,ettärutiinitvoivatpiankinmuuttuamuistoiksi,kunVuoreksen
asuinaluerakentuuretkeilymetsienpaikalle.Toisaaltahervantalais-
tenmuistoihinjakokemuksiinliittyytietynlainenpositiivinenkehi-
tysajattelu,kunkaupunginosanpalvelutolivatparantuneet.Haagan
asukkaatpuolestaantotuttelevatesikaupunginrenessanssin39hengessä
tiivistyväänkaupunkirakenteeseen.

Luontokokemuksetsyntyvätuseinkävelyillä, jotenkäveleminen
onliikutunluontokokemuksenmahdollistavaperustaito.Niinpämo-
nien kävelemiseen ja muuhun liikkumiseen liittyvien muistojen ja
kokemustenmieleenpalauttaminenjakuvaileminensuorastaanvaa-
tivatliikkumista.Pöydänääressätailomakkeellakuvailujäävajaak-
si. Lisäksi tutkijan tai suunnittelijan läsnäolo liikkumistapahtumas-
sa taiainakinoleskelu jakuljeskelu liikkumisympäristössäyhdessä
asukkaan kanssa auttavat myös tutkijaa ymmärtämään liikkumista
ja kokemista.Meidänkävelymmemuistuttivat rentoja ja reippaita
ulkoilukävelyjä,joitaonmuutenkintutkittueniten.Olisimielenkiin-
toistatutkiamyösvaikkapatyömatkakävelyitäjaniihinliittyviäko-
kemuksia,jotkaovattärkeäosaasumisenarkea.

Onolennaistahuomata,ettäkävelyhaastattelussatietoasyntyyse-
käkävelemälläettäpuhumalla.Kävelyhaastattelupaljastaalukuisia
asioitaihmisistä,ympäristöistäjatoistenseurassakulkemisesta.Sa-
mallakäveleminenpaljastaakosketetunjaaistitunympäristön,joita
harvoinsanallistetaan.

Viheralueita on tutkittu lähinnä vain näköaistiin, käyttömääriin
jakäytöntapoihinpohjautuvinarvottamismenetelmin,40jolloinsuu-
riosaulkoilijanmoniaistisestakehollisestaläsnäolostaviheralueilla
jäähuomiotta.Kinttupoluillakulkeminenontäysinerilainenulkoi-
lukokemuskuintasatullaulkoilukäytävälläkulkeminen,jatällaisten

39  Helsingin kaupunki 2006.
40  Esim. Tyrväinen 2001; Tyrväinen et al. 2003.
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erojen huomioonottaminen muuttaa ulkoilukokemuksen tarkaste-
lua.Setarjoaaaivanuudenlaisiamahdollisuuksiaviheraluesuunnit-
telun kehollisen näkökulman huomioonottamiseen. Kävely paljas-
taaetäisyyksiä,ympäristönjakävelijänominaisuuksiasekätoiveita.
Onkokävelyetäisyydellätavoiteltaviaasioita?Kävelypaljastaamyös
omankunnon, jaksamisen jamotivaationkulkea:Olenkoväsynyt,
menenkösuorintareittiä,mitenjaksankävelläerilaisiareittejä?Täl-
löinmyöstutkijaonkokijajatulkitsija.

Urbaaniin,päällystettyynelinympäristöömmeeivät jalanjälkem-
mepainu,eikäkulkijastajäämuistoamihinkäänpintoihinjaraken-
teisiin.Fyysistenjälkienpuuttuessamielenjakehonjäljistätuleeen-
tistä etsitympiä ja tavoitellumpia, mikäli haluamme tietää jotakin
asukkaidenympäristö-jakaupunkiluontosuhteesta.Nykyisetarkiset
ulkoilu- ja lenkkeilytavat onhelppo tunnistaa tänään,muttamuu-
taman vuosikymmenen jälkeen tämä voi olla vaikeata. Myöskään
paikallisiaelettyjäluontosuhteitaeivoituntea,ennenkuintutustuu
paikallistenasukkaidenreitteihinjaluonnonkohtaamisentapoihin.
Kaupunkiluonnon osalta tämän voi huomata esimerkiksi siinä, et-
täesikaupunkilaistenluonnonkohtaamisetvoivatollavieraitakan-
takaupunkilaisille ja päinvastoin. Kaupunkiluontoon syntyy myös
uusia harrastuksia, esimerkiksi roolipelaaminen, boulderointi41 ja
geokätkentä, joissa luonto tarjoaa rikkaan näyttämön ja tutkimus-
alueen.

Olisi mielenkiintoista tietää vuosikymmeniä nuorempien su-
kupolvien lähiluontomuistoja–kuinkakehollisianeovat jamiten
ympäristöniissä kohdataan. Jääkö tiivistyvään lähiöönviipymisen
japysähtymisentilojavaivaatiikojulkinentilaliikettäjapoistumis-
ta?Mitenasukkaatlöytävätkaupunkiluonnontulevaisuudessa?Entä

41  Boulderointi tarkoittaa kiipeiltävien siirtolohkareiden etsimistä, löytämistä ja niille kiipeämis-
tä pisteytettynä suorituksena lohkareen tarjoaman vaikeusasteen mukaan.
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millaisiatekemisenmahdollisuuksia,aistikokemuksia,sopiviajalan-
sijojajaomiareittejätulevaisuudenkaupunkitarjoaa?

Eletyn ympäristön, kehollisuuden, muistojen ja merkitysten nä-
kökulmienpitäisilöytääpaikkansaniinihmisenjaluonnonsuhteen
tutkimuksessakuinosanakaupunkiluonnonsuunnittelua.Sekuiten-
kinvaatiitutkijoiltajasuunnittelijoiltalähtemistäkaupunginosiinja
niidenmetsiin.Omankehontuntemuksettarjoavatmonilleasioille
hyvänmittarin.Asukkaidenkokemuksetjamuistotauttavattunnis-
tamaankaupunginosanidentiteetillemerkityksellisiäpiirteitäeriko-
koisissasuunnittelu-jakehittämishankkeissa.
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MUISTOJA TÄSTÄ PÄIVÄSTÄ
Opiskelijan Helsinki vuonna 2009

PiaOlsson

Minäenolepaljasjalkainenhelsinkiläinen.Minätulinkauem-
paaidästä.EntiedämikäminuaoikeinHelsinkiinveti;olen-
hanainaollut luonnonlapsi.Aikaolikuitenkin tullut.Halu-
sinkaristaapikkukaupunginpölytjaloistanijamatkatasinne,
missävoisintunteakaupunginsykkeen.Helsinginyliopistooli
minulleunelma,jokatoteutui.JaniinminämuutinStadiin.Ei
seolluthelppoa,lähteänäinkauaskotoa.MuttaviihdynHel-
singissä.Nautinsuurestikeskustakampuksenmiljööstä.Tääl-
lähistoriaelääkeskuudessamme,vahvana.Menneisyyslepää
niinvanhoissapölyttyneissäarkistoissakuinkuluneissakatu-
kivissäkin.Sepuhuuminullerakennustenkautta.Onkiehto-
vaakävelläsamoissajalanjäljissä,kuinniinmonetmerkittävät
suomalaisethenkilöt.Tunneonkokonaisvaltainen.Olenlöy-
tänyttäältäuudenkodin.1

Nuoren opiskelijan kuvaus muutosta kaupungin sykkeeseen ja sa-
mallasukelluksestahistorialliseenmiljööseenonsisällöltäänajaton.

1  Helsingin kaupunginmuseo (HKM): Opiskelijan Helsinki 8.
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Halunähdäjakokeaenemmän,toteuttaaomatunelmansajaoman
henkisenkodinlöytyminenfyysisenympäristönkauttavoisivatolla
osakertomustavaikkapa1900-luvunaluntai1950-luvunnuorenelä-
mästä. Kertojana on kuitenkin 2000-luvulla opiskelunsa Helsingin
yliopistossa aloittanut nuori nainen. Kertomuksen yhdistääkin ny-
kypäiväänkampusympäristönkuvaustaedeltäväpäiväkirjamainen,
ajassakiinnioleva selostusmatkasta junalla rautatieasemankautta
yliopiston päärakennuksen luentosaliin: täysi paikallisjuna, Metro-
lehdentaaksepiiloutuvatihmiset,Rautatientorinjääpuistojauusien
raitiotiekiskojenrakentaminenliittävätkuvauksenkiinteästi2000-lu-
vunHelsinkiinjatuovatsamallafyysiseenympäristöönelämänjaso-
siaalisenpaikantunnun.Samallakuvauskiteyttäämonianiistäteki-
jöistä,joita2000-luvunhelsinkiläisopiskelijatovathalunneetkuvata
ympäristöstäänitselleenmerkityksellisinä.

Keväällä2009HelsinginyliopistossajärjestettiinluentosarjaHel-

sinkimuistojenjamuistamisenpaikkana,jossakaupunkihistoriaalähes-
tyttiinhenkilökohtaistenjakollektiivistenmuistamisenmuotojennä-
kökulmasta.Kurssinjärjestiväthistorian,kansatieteen,taidehistorian
jayhteiskuntahistorianoppiaineet. Jottaopiskelijat olisivat saaneet
omakohtaisen tuntuman muisteluaineistojen muotoutumiseen, oli
yksikurssinsuorittamiseksivaadittutehtävälaatiamuutamanliuskan
kirjoitusHelsingistäopiskelijannäkökulmasta.Otsikoksi tehtävälle
annettiinOpiskelijanHelsinki.Opiskelijoitapyydettiinkirjoittamaan
aiheestavapaastiomakohtaisiinkokemuksiinperustuen.Aihettaei
tarkemminteemoitettu,eikäsentueksiesitettytarkentaviakysymyk-
siä.Näinollenopiskelijat saivatvapaastivalita tyylilajinsasekäne
tarkemmataihepiirit,jotkakokivataiheenkannaltakeskeisiksi.

Alunotenuorennaisentuntemuksistanostaakuitenkinesiinkan-
satieteellisessätutkimuksessaajankohtaisenkysymyksensiitä,mitkä
kaikkitekijätvaikuttavatmuistelunmuotoutumiseen:miksiopiske-
lijoidenkuvauksienkohteiksivalikoituivatjuurineteemat,jotkava-
likoituivat,jamitänekertovatopiskelijoidenopiskelukaupungilleen
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antamista merkityksistä? Kysymys muistiaineistojen luonteesta ja
niidentuottamisestaonviimevuosinaollutkansatieteellisenjafolk-
loristisentutkimuksenkeskiössä.Kiinnostuksenkohteiksiovatnous-
seetkysymyksetmuistelunluonteeseenvaikuttavistatekijöistä,kuten
tutkijanjakertojanvälisenvuorovaikutuksenmerkityksestäsille,mi-
täjamitenkerrotaantaimitenerilaisetodotuksetmuisteluntavoit-
teistamuokkaavatkerronnanpainopisteitä.2Edelleenvoidaanpoh-
tia, miten tämän kaltaisilla kyselyillä mahdollisesti vahvistetaan ja
muutetaanvastaajanidentiteettiäjasamaistumisenkohteita.3Nämä
kysymyksenasettelut liittyvät tiivistimyösniinkutsutunoralhistory
-tutkimuksenlähtökohtiin.Kutensiinä,eimyöskäänkyselyaineistoi-
hin–taimuistiaineistoihinyleensäkään–perustuvassatutkimukses-
saoleenääkyseyksittäistenfaktojenetsimisestä,vaankertomusten
avullapyritäänpaljastamaanmuistelussaesiintyviämerkityksiä.4

Suomalaisessajapohjoismaisessakansatieteessämuistiaineistoilla
janiiden tuottamisellaonpitkä traditio.Kyselyjenavullamuodos-
tetut kokoelmatkirjallisia ”tiedonantoja” jamuistojaovatkansain-
välisesti erityisiä. Toisinaan hyvinkin laajoilla ja yksityiskohtaisilla
kyselyilläonpyrittykokonaisvaltaisestihahmottamaanihmistenelä-
mäntapaa, toisinaankyselytovatkeskittyneetvarsinkonkreettisiin
arkielämän yksityiskohtiin.5 Kaupunkiin liittyvistä kyselyistä tässä
teoksessaesiteltyAnna-MariaÅströminkokoamaHelsinki-muistiai-
neistoedustaaensimmäistäkyselytyyppiä,kuntaasesimerkiksiMu-
seoviraston 1994 järjestämä asuntopulaa käsittelevä kysely jälkim-
mäisenkaltaista,rajatumpaatematiikkaa.6

OpiskelijanHelsinki-muistelutedustavatsikäliuudempaatutkimus-
traditiota,ettäniissäkirjoittamistaonpyrittyohjaamaanvarsinvä-

2  Ks. esim. Fingerroos, Haanpää, Heimo & Peltonen 2006; Mikkola 2009.
3  Westergren 2003, 30.
4  Portelli 1998, 68.
5  Kyselyaineistojen historiasta ks. esim. Hagström & Marander-Eklund 2005.
6  Museovirasto (MV): Kysely 39/1994.



166 Pia Olsson

hän,eivätkänesitentäysinvertauduperinteisiinkyselyaineistoihin.
Kuitenkinmyösniidenkohdallavoidaanmiettiäniitäääneenlausu-
mattomiaodotuksia, joita sekäkurssinopettajillaettäopiskelijoilla
onkirjoitustehtävänsuhteensaattanutolla.

Kurssinopiskelijatkirjoittivatkaikenkaikkiaan17kuvaustaopis-
kelukaupungistaan,yhteensänoin40liuskaa.Muistelunkuuluminen
kurssin suorittamiseen ohjasi sikäli kirjoitusprosessia, että sen laa-
juudeksiolimääriteltyvaatimuksissakaksiliuskaa.Tätälaajempiin
muisteluihin harva opiskelijoista ryhtyi. Opiskelijoilta pyydettiin
myös lupaaineistonmahdolliseen tutkimuskäyttöön,minkäkaikki
muistelun kirjoittaneet myönsivätkin, ja aineisto tallennettiin Hel-
singinkaupunginmuseoon.Sisällöllisestituloksenaolivarsintiiviitä
kuvauksiapaikkasuhteesta,jossayksittäisettapahtumatmuotoutuvat
yleistetyiksikuvauksiksiopiskelijanarjesta.Vaikka– taiehkä juuri
siksiettä–kirjoituksetovatlyhyydessäänvarsinkiteytyneitäkuvauk-
sia,voiniitäkuitenkinluonnehtiavarsintunnustuksellisiksi:yleistyk-
sistähuolimattapaikkasuhdettaanalysoidaanuseinvarsinavoimesti
tunteitaesiintuodenjaomaanmenneisyyteenpeilaten.Näinjokah-
dessaliuskassaopiskelijanarkeaavautuuvarsinpersoonallisianäky-
miäkirjoittajienelämään.

Vaikkakirjoitelmansisältöäeiollutotsikkoaenempäätarkennet-
tu, on selvää, että opiskelijoiden kirjoituksia ovat ohjanneet tietyt
peruslähtökohdat.OsallistuminenHelsinkiä,muistoja jamuistelun
politiikkaa käsittelevälle kurssille muodostaa ensimmäisen aineis-
toa sitovan lähtökohdan. Voidaan olettaa – ja tämä myös toden-
tuu kirjoituksissa – että kurssille osallistuville ympäristöllä sinänsä
onmerkitystä.Suhdetoimijan,ympäristönjamenneisyydenvälillä
nähdäänmielekkääksipohdinnankohteeksi.Kurssiolikaikilleopis-
kelijoillevapaaehtoinen, janäinollenosallistujienvoidaanajatella
suhtautuneenmuistiinjamuistamiseensekäHelsinkiinpaikkanavä-
hintään mielenkiinnolla; paikkaan liittyvien muistamisen kulttuu-
rien tunteminen koettiin lähtökohtaisesti merkityksellisenä. Lisäk-
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simuistiaineistojenpositiivinenmerkitysakateemisen tutkimuksen
lähdeaineistonaolilähtökohtanakurssinsisältöälaadittaessa.Tämä
positiivinen lähtökohta heijastuu myös kirjoitetuissa kuvauksissa.
Opiskelijoideneitarvinnuterityisestiperustellamuistojensamerki-
tystä,vaanomaaarkeakuvataankirjoituksissaarvostaen.

Myöstehtävänotsikkokaikessayksinkertaisuudessaanonselväs-
ti rajannut jasuunnannutsitä,mitäonkatsottukirjoittamisenkan-
nalta keskeiseksi. Jo pelkästään otsikon kaksi rajausta opiskelijuu-
teen ja helsinkiläisyyteen suuntaavat kertomuksia tietyille elämän
osa-alueille.Opiskelijannäkökulmakaupunkiinonjopaopiskelijoil-
le itselleensuppeakokoympäristökokemukseennähden, ja tämän
myöskuvaustenkirjoittajattuovatteksteissäänesille:”Helsinkikoos-
tuuuseistakaupungeista,janiistävainyksikuuluuopiskelijalle”7tai
”yliopistoonikäänkuintoinenmaailmatutunkaupunginsisällä”.8
Toisinaankuitenkinmyösnämäteematovatjohtaneetlaajempiinku-
vauksiinesimerkiksiomastamenneisyydestäjaperhe-elämästä,joita
saatetaanpohtiavastapainonaopiskeluajalletaijopavalintaperustei-
naerilaistenelämäntapojenvälillä.

Alueellisestimuistoissakuitenkinkorostuukeskustankampusalue,
kuntaasasuminenjaopiskelijaelämänulkopuolinenvapaa-ajanviet-
tojanäidenpaikatjäävätvähemmällehuomiolle.Tiettyjäerojaon
havaittavissaniidenkirjoittajienkesken,jotkaovatmuuttaneetHel-
sinkiinopintojentakia, janiidenmuistelijoiden, jotkaovatasuneet
Helsingissäjoennenopintojaan.

Opiskelijatmuodostavaterityisenryhmänmuistelijoidenjoukos-
sa.Kansatieteellisessäjaetnologisessatutkimuksessakäytetytmuis-
tiaineistot keskittyvät usein vanhempien ihmisten kokemuksiin,
vaikkatähäneiolisierityisestipyrittykään.Tämätuleeesilleesimer-
kiksiHelsinginkaupunginhistoriaavartenkerätyssämuistiaineistos-

7  HKM: Opiskelijan Helsinki 3.
8  HKM: Opiskelijan Helsinki 11.
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sa.9Perinteisestiarvokkaimmaksitiedoksimuistelijatitseovatlisäk-
siuseinarvottaneetvanhimmatmahdollisettodistuksetmenneestä.
NäinesimerkiksiuseimmilleHelsinki-muistelijoillekaupunkiolini-
menomaanlapsuudenympäristö,jamuistotkeskittyivätpitkältilap-
suudenjanuoruudentapahtumiinsekäympäristösuhteenmuodos-
tumiseenjamuuttumiseeniänkarttumisenmyötä.Vaikkakyselyoli
avoinkaikilleaiheestakiinnostuneille,nuortenjanuortenaikuisten
osuusosallistujistaolivähäinen.Näinollenopiskelijoidentuoreeltaan
kirjoittamatkuvauksettuovatesiinkyselyaineistoissauseinnäkymät-
tömän ikäryhmän kokemukset ympäristöstään. Lisäksi kuvaukset
keskittyvätennenkaikkeakirjoittajienkerrontahetkenelämäntilan-
teeseen:opiskeluvaihettaedeltävätkuvauksetovatmukanalähinnä
nykypäiväntilannettaymmärrettävämmäksitehdäkseen,eivätniin-
käänitseisarvoisinamenneisyydenkerronnankohteina.10

Artikkelissanianalysoinniitämerkityksiä, joitaopiskelijatkerto-
muksissaan ovat antaneet kaupunkiympäristölle oman opiskelija-
statuksensakautta.Olenitsesyntyjänihelsinkiläinenjakäytännössä
asunut kaupungissa koko ikäni. Samoin kuin tässä artikkelissa ää-
nessä olevat opiskelijat olen itsekin suorittanut opintoni Helsingin
yliopistossa.Olenkinkuvauksialukiessanilöytänytkosketuspinnan
myösomillekokemuksilleni.Samallaympäristöönorientoitumisen
tavatjasiihenliitetyttuntemuksetvoidaannähdäyleisinäilmiöinä,
jotkaeivätolekuvauksiaainoastaanhelsinkiläisistä,opiskelijoistatai
helsinkiläisistäopiskelijoistajaheidänpaikkasuhteestaan.Kansatie-
teellisenkaupunkitutkimuksen–urbaaninetnologian–keskiössäon
viimevuosinaollutympäristönasemajamerkityskaupunkimaisen
elämäntavanmuotoutumisessa.Kutenkaupunkitutkijat laajemmin,

9  Ks. Anna-Maria Åströmin artikkeli tässä teoksessa.
10  Muutos kyselyillä tavoiteltavan tiedon kiinnittymisessä vahvasti menneeseen kuvastuu esi-

merkiksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kalevalaisten Naisten Liiton järjestämis-
tä kirjoitushankkeista ”Suomalaisen päivä” vuosina 1999 ja 2009. (Nirkko 2001; Ollaranta 
2010.) 
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myöskulttuurintutkijatovatolleetkiinnostuneitapaikka-jatilasuh-
teenmuodostumiseen liittyvistäkysymyksistä.Tähänkeskusteluun
ottavatosaaseuraavassaanalyysissa–osintehtävänsävarmastitie-
dostaen–2000-luvunopiskelijat.

Opiskelijan paikka

Tietoisuus paikan menneisyydestä on tärkeä tekijä paikkasuhteen
muodostumiselle.11Tämätietoisuusvoisyntyäomienkokemusten
myötätaiesimerkiksimuistamisenavullasiirrettynäymmärryksenä.
Tarinat,jotkakertovatpaikanasukkaistajatoimijoista,menneisyyden
tapahtumista japaikallisestamaantieteestä, luovatosaltaanpaikan
identiteettiä. Sosiaaliset suhteet puolestaan mahdollistavat tiedon-
kulun,jollaymmärrystäympäristöstärakennetaan.12Samallafakta-
tietokietoutuumielikuviinjakäsityksetpaikkojenluonteistasaatta-
vathämärtyätaiyksinkertaistua.Epätarkkoinakinnäidenkäsitysten
voidaan ajatella kuitenkin auttavan kaupungin jäsentämisessä ja
omakohtaistenkäsitystenmuodostamisessa.Opiskelijoidenkuvauk-
sissakorostuuedelleenpaikan intersubjektiivisuuseli senyhdessä
kokeminen.Samaelämäntilanneyhdistyyyhteisestijaettuuntilaan,
mikä osaltaan muokkaa käsityksiä ympäristöstä ja sen merkityk-
sistä.13

Vaikkaopiskelijoidenkirjoittamatkuvauksetyleensäottaenkes-
kittyvätotsikonmukaisestiennenkaikkeaopiskeluajanpaikkasuh-
teeseen, taustoittavat monet kirjoittajat kirjoitushetken suhdettaan
Helsinkiin lapsuuden kokemuksista käsin. Syntyjään helsinkiläiset
opiskelijatmuistelivatkuvauksissaomanreviirinsälaajentumistajo

11  Tuan 1990, 99.
12  Gunnemark 1998, 26; Sundin 1997, 43–44.
13  Tuan 1990, 88; Bäcklund 1997, 19–20.
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ennenopintojenalkuaiänjaharrastustenmyötä.Urheilupainotteista
kouluakäyneenmiesopiskelijankaupunkituntemustaolivatlaajenta-
neetennenkaikkeaeripuolillakaupunkiasijainneetliikuntapaikat.

Yläasteen viimeisellä luokalla urheilutuntimme levittyivät
ympäri Helsinkiä. Talvisin Eläintarhan juoksuputkessa har-
joittelimmemm.aitajuoksutekniikkaajapituushyppyä,Myl-
lypuron jäähallissa pelasimme jääkiekkoa ja kaukalopalloa,
TöölönKisahallissakoripalloajatreenasimmetelinevoimiste-
lua,joskusjopamiekkailimme.KesällätutuksitulivatUutelan
metsätsuunnistuksenosaltasekäuimastadion.14

EnsikosketusHelsinkiinonsaatumyöskesäisillälomamatkoillatai
perheen kanssa kaupungilla liikkuessa. Toisinaan näihin lapsuus-
muistoihin liittyyvahvojanostalgisenmuistelun tunnelmia.15Vaik-
kalapsuudenpaikatHelsingissäolisivatolleetennenkaikkeaturis-
tikohteita, niihin on liittynyt henkilökohtaisia muistoja, jotka ovat
liittäneetkokokaupunkiintuttuudenpositiivisiatuntemuksia:”Vii-
sivuotiaanaHelsinkimerkitsikesää,eläintarhaajapuliukkoja.Muis-
tan,kunvuonna1988autoilimmekokoperheenvoiminkesämatkal-
leHelsinkiin.Minullaoliperhosiamahassataisittenvatsanpuruja,
silläjauhoinHubbaBubba-purkkaaherkeämättä.”16Nostalginentun-
nelmointi ei selvästikään vaadi useita vuosikymmeniä tapahtuma-
hetkenjamuisteluhetkenvälistäajallistavälimatkaa:

Monetedellämainituistapaikoistaovatminulletärkeitälap-
suus- ja nuoruusmuistojen vuoksi. Sörnäisistä on kaikkein
vanhimpiamuistoja;kunoliallekouluikäinen,äitinityösken-

14  HKM: Opiskelijan Helsinki 2.
15  Korkiakangas 1999, 171.
16  HKM: Opiskelijan Helsinki 6.
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telivanhallaElannonleipätehtaalla.Menimmeuseinisoäiti-
nikanssaaamuisinhäntävastaan.SiinäsittenistuinTannerin
patsaanjalustallaeväitäsyöden,kunodotettiinäitiätöistä.Nä-
mämuistotovathyvinmukavia.17

Lapsuudenkokemuksissaeiympäristönesteettisyysolesamallata-
voinesilläkuinmyöhemmissäopiskeluajanpaikkasuhteenkuvauk-
sissa. Lapsuuden ympäristölle tyypillistä onkin sen hyväksyminen
kyseenalaistamatta,vaikkaseeroaisitotutuistaodotuksistapositiivi-
seksikoetustaympäristöstä.18

Artikkelin aloittaneen lainauksen kertoja kuvaa Helsinkiä uute-
nakotinaan.Muisteluissakuvattukaupunkisaattoikinkertojilleol-
la opiskelujen myötä muodostunut uusi kotikaupunki tai kertojan
–periaatteessaentuudestaan tuttu– syntymäkaupunki.Kauempaa
idästätulleenopiskelijanmuistoteivättunnetasollakuitenkaanjuuri
poikkeasyntyperäisenhelsinkiläisenjaMellunmäenala-astettakäy-
neenopiskelijananalyysistaomastapaikkasuhteestaanHelsinkiinja
uuteen opiskelupaikkaan: ”Olen helsinkiläinen opiskelija, joka on
kulkeutunutkaupunginitäisistälähiöistäpääkaupunkimmemaantie-
teelliseenytimeen.17kilometriä22:ssavuodessa.Matkaonollutpit-
kä.Metrollasekestää22minuuttia.”19Opiskeluontuonutkertojalle
tuttuunkaupunkiympäristöönuusiatilojajanäkymiä.Näidenuusien
ympäristöjenkartoittaminenjahaltuunottaminenonyksikuvauksis-
satoistuvistateemoista.Tässäkartoittamisessaeiolekyseainoastaan
fyysisestätaimaantieteellisestäpaikanhaltuunotosta,vaanmyösuu-
denlaisenkulttuuriympäristönomaksumisesta.

Omakasvuympäristö–on se sittenollutpikkukaupunki, jonka
pölyt on haluttu karistaa jaloista tai kaupungin kaukaiseksi koettu

17  HKM: Opiskelijan Helsinki 4.
18  Tuan 1990, 96.
19  HKM: Opiskelijan Helsinki 2.
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itäinen lähiö–onsaanutrinnalleenuudenlaisen tavankokeakau-
punkiniinfyysisestikuinsosiaalisesti.Yliopistojasenrakennukset
ovatuseinolleettuntemattomiatilojahelsinkiläisillekinopiskelijoil-
le.Kuvaukset tuovatyliopistonesiinsalattuna ja toisinaanhieman
pelkoaherättäneenäpaikkana:

Rakennukset, joita olin koko elämäni katsellut ulkopuolel-
ta,avasivatvihdoinsyksyllä2006ovensaminulle.Pääraken-
nuksenolinnähnytosanaSenaatintoria, ja jotenkinminulla
oli kaikista toria ympäröivistä rakennuksista mielikuva, että
niihineiollutasiaakelläänmuillakuinkaupungin salaisilla
virkamiehillä. Todellisuudessahan olisin milloin vain voinut
kävelläsisäänpällistelemäänkoristeellistaaulaa jaosallistua
vaikkaluennollekin.20

Kun instituutioon ja sen rakennuksiin vihdoin oli konkreettisesti
päässyt sisälle, kuvataan tuntemusta hyvin henkilökohtaiseksi. Sa-
malla kun ympäröivää ympäristöä ja sen arvovaltaa arvostetaan,
tunnustetaan niiden etäisyys ja lähestymisen vaikeus: ”Tilat ovat
toki julkisia jakaikilleavoimia,muttakynnysniihintutustumiseen
voiolla yllättävänkorkea, jollei oleopiskelijaksi juhlallisesti vihit-
ty.”21 Paitsi pelottava, yliopisto on saattanut olla myös näkymätön
alue tulevan helsinkiläisopiskelijan toimintakentässä. Jopa sen si-
jaintionvoinutennenopintojenalkuaollaepäselvä,eivätkämyös-
käänkampusalueenopiskelijatolevälttämättäkiinnittäneetmuiden
kaupunkilaistenhuomiota:”Vaikkayliopistoonmerkittävätoimija
kaupungissa,ei sen läsnäolomielestäni juurikaannäy.”22Opiskeli-
janHelsinkionfyysisestikinjotainmuutakuin”tavallisen”helsinki-

20  HKM: Opiskelijan Helsinki 15.
21  HKM: Opiskelijan Helsinki 12.
22  HKM: Opiskelijan Helsinki 13.
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läisenkotikaupunki,vaikkasamoissapaikoissaliikuttaisiin:”Senaa-
tintori ei ole enää samavanhaSenaatintoriTuomiokirkkoineen ja
Aleksanteri II:npatsaineen, vaanosayliopistonPäärakennuksesta
avautuvaamaisemaa.”23Historiallisestamaisemastaonopiskelujen
myötätullutarjennäyttämömoninemuistoineen.

Opiskeluonvainpieniosaelämäänitäällä.Kuitenkinyliopis-
tolla opiskelu on tuonut minut lähemmäksi kaupunkia (siis
keskustaa);seeioleenääpaikka,johontulentoisinaanjosta-
kintietystäsyystä,esimerkiksitapaamaanystäviätaiostamaan
jotakin,vaansiitäontullutosaarkea,paikka,jossakuljenjoka
arkipäivä.--Päärakennuksenalueonainaniintäynnäopiske-
lijoita,ettätuntuu,kuinsekuuluisimeille.Tuttujaopiskelijoita
tuleevastaanmelkeinjokapäiväkadullakin,eivainluennoil-
la.Näistäkampuksennurkistaontullutomapaikka,sellainen,
jollesaapuessanitulenepäilemättämuistelemaanjaehkäkai-
paamaankintätäaikaaniinkauankuinelän.24

Vaikkakuvauksissaopiskelumäärittääsekäkertojienfyysistäettäso-
siaalista ympäristöä, kuvauksissa tuodaan esiinmyös ”löytöretket”
uusiinpaikkoihintapanaavartaakokemustauudestakotikaupungis-
ta. Joissakinkuvauksissakaupunkiin tutustuminenkuvataanerityi-
sentietoisenajaaktiivisenaprosessina–vaikkakinspontaanina:

Joskus oloni on Helsingissä kuitenkin kovin päämäärätön.
Entunnetätäkaupunkiakuinomiataskujani,enkäainatiedä
minnemennä.Rakastanpieniäsavuisiapubejajakauhtuneita
antikvariaatteja,muttaniitätäytyyosataetsiä.Luultavastivie
useammanvuoden,ennenkuin löydänomat lempipaikkani

23  HKM: Opiskelijan Helsinki 11.
24  HKM: Opiskelijan Helsinki 4.
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jakantabaarini.Saatanjoskusviettäävapaapäivääajelemalla
spontaanistiratikallaympäriHelsinkiä.Seonloistavatapatu-
tustuauusiinalueisiin.Puistoja,patsaita,kirkkoja,videovuok-
raamoita…Niinmontakolkkaaonvielätutkimatta.Odotan
innollaensimmäistäkesääniHelsingissä,jollointämäkaupun-
ki kuulemma”herääeloon”.Kunauringon lämpöpaljastaa
ruohonvihreydenjasaaihmisethymyilemään.25

KertojalleHelsinkiinmuuttaminenoliollutunelma,jokaolitoteu-
tunut,jakertomuksestavälittyymyöstyytyväisyysunelmantoteutu-
miseen. Jottapaikkaanvoisi syntyämerkityksellinen suhde, siihen
on tutustuttava vuorovaikutussuhteessa. Tuttuus edellyttää paikan
hyödyntämistä,käyttöäjamuokkaamista.Juurtuminenasuinympä-
ristöön edellyttää edelleen ympäristön tuntemusta joko oman ko-
kemuksen tai perimätiedon kautta. Näin paikkaidentiteetistä tulee
osa ihmisen kokonaisidentiteettiä.26 Vaikka helsinkiläisyys ei olisi-
kaanvielämerkittäväosaidentiteettiä,kaupunkionsiltimahdollis-
ta”tunteaomakseen”.Liikepaikanhaltuunottamisenmuotonako-
rostuukuvauksissa:”Luulenettätuttuudentunnekasvoivähitellen
juurikuljeskelemisenansiosta.Toistuvatreititsaivatkaupungintun-
tumaanomaltajaHelsingistätulikinosamentaalistamaisemaaniai-
nakinviimeistään’ensimmäisenäkesänä’jasentimentaalisinaaamu-
yönkotimatkoina.”27

KaikilleHelsinkiinmuuttojaopintojensielläaloittamineneikui-
tenkaanoleollutunelma–päinvastoin:

Vielävuosisitten,viettäessäniabikevättä,olinjärkähtämättö-
mästisitämieltä,ettähiljalleenlopulliseenasuunsamuotou-

25  HKM: Opiskelijan Helsinki 8.
26  Ilmonen 1991, 86–87.
27  HKM: Opiskelijan Helsinki 7; ks. Asikainen & Mäkinen tässä teoksessa.
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tunutvalanipitäisi.Tämänimenomainenvala sisälsikolme
kohtaa,jotkakarkeastiottaenkuuluivatnäin:
1) ÄläkoskaanmuutaHelsinkiin.
2) Äläkoskaanopiskeleyliopistossaja
3) ÄläainakaanIKINÄopiskelematematiikkaa.
Tietenkinjokolmenkuukaudenkuluttuaolinrikkonutnäistä
kolmestakäskystäjokaikisen.28

Vaikkakertojallekaksiviimeistäennakkoluuloaolivatkinosoittautu-
massaoikeiksi,muuttoHelsinkiinolilopultatuntunutoikealta:”Hel-
singistäontullutkotini,vaikkanykyisinsanalla’koti’onhuomatta-
vastivähäisempimerkityskuinkymmenenvuotta sitten.”Samalla
kertoja kuitenkin huomauttaa, ettei Helsinkiä kokonaisuudessaan
pystyhahmottamaan–tähäneivätpystyedessyntyperäiset”stadi-
laiset”–senlaajuudesta,hajanaisuudestaja”monisivuisuudesta”joh-
tuen.29

NiintutustuminenopiskelijanHelsinginytimeen,yliopistoonym-
päristöineen,kuinkaupunkiinlaajemminkuvataanvieraudenjatoi-
sinaan turvattomanvähittäisenämuuttumisenaomaan turvalliseen
alueeseenkuuluvaksi.30Myösespoolaiselleopiskelijallenaapurikau-
punkiopiskelupaikkanaonmerkinnytalueenuudenlaistahaltuun-
ottamista. Aikaisemmin lähinnä huvittelupaikkana toimineeseen
kaupunkiin on opiskelujen myötä täytynyt tutustua uudesta näkö-
kulmasta, konkreettisesta paikkojen etsimisestä ja löytämisestä al-
kaen:”Aluksi jokainenyliopistonrakennuksensijaintiolikatsotta-
vakartasta jaMariankatu11 tuntuiniinkaukaiselta, että sinneoli
mentävä raitiovaunulla. Helsingin metro kaikessa yksinkertaisuu-
dessaankintuntuimonimutkaiseltajaensimmäiselläopiskeluviikol-

28  HKM: Opiskelijan Helsinki 3.
29  HKM: Opiskelijan Helsinki 3.
30  Ks. Karisto & Tuominen 1993, 109.
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lakunolinmenossametrollaKaisaniemestäKamppiinpäädyinkin
Hakaniemeen.”31

Myöskaupunkienurbaaneissaympäristöissäpaikatmuodostuvat
ihmisille tärkeiksi niihin liitettyjen merkitysten myötä, vaikka liik-
kuvuussamanaikaisestisynnyttäämyösvähemmänmerkityksellisiä
läpikulkutiloja.32 Opiskelijoiden kuvauksissa nämä siirtymätilatkin
saavatmerkityksen,silläneosoittavat,kuinkahyvinomanympäris-
tönsäonoppinuthallitsemaan.Reittivalinnatovatyksitapamuodos-
taakuvaalähiympäristöstään:33”OpiskelijanaopinnäkemäänHel-
singinmyöserilaisinareitteinäjaoikopolkuina.Mitenenollutkaan
saattanutnähdä,ettäRautatieasemaltapääsiFabianinkadulle lähes
täysinmaanallakulkien:suojassasateelta,tuiskultajaturhauttavil-
tatienylityksiltä?”34Oikoreittienoppiminenonkuinsalattuatietoa,
jokaosaltaanosoittaa,kuinkatutuksiympäristöonehtinytmuodos-
tua:SenaatintoriltapääseepäärakennuksenuudellepuolelleUnica-
fenkahvilankauttajaKaisaniemenmetroasemaltaMetsätalolle,kun
tietäänoustajuurioikeitaportaita”manga-kaupan”ohikuljettuaan.35
Välitilojen merkitys tulee näkyviin myös, kun opiskelija pohtii it-
selleenmerkityksellisinätulevaisuudessakinmieleenjääviäpaikko-
ja.TuleviksimuistinpaikoiksiarvioidaanKaisaniemenmetroasema
– ”se yhdistää siirtymät levällään oleviin opiskelupaikkoihin” – ja
opiskelijaruokala–”reilunkahdeneuronerinomaista lounastayli-
opistonpäärakennuksensisäpihallalämpimänäloppukeväänpäivä-
näsyödessääntunteetehneensäjotainoikein”.36

Korostuneesti opiskelijoiden kuvauksissa tulee esiin opiskelujen
myötäuudellatavallaavautunutkulttuuriympäristö.Kaupunginvie-

31  HKM: Opiskelijan Helsinki 14.
32  Mörck 1998, 153, 155, 255.
33  Ks. Mörck 1998, 187, 201.
34  HKM: Opiskelijan Helsinki 1.
35  HKM: Opiskelijan Helsinki 14.
36  HKM: Opiskelijan Helsinki 12.
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hätyksenkuvataanuseissateksteissälöytyvänsenpitkästähistoriasta
jasitäheijastavastamiljööstä,jokaonopiskelijanarjessaläsnäluon-
nollisenaosanatoimintoja.Arjenympäristörakentaajuurisopivik-
sikoetutkulissithistoriaorientoituneenopiskelijanarkeen:”pölytty-
neetarkistot”ja”kuluneetkatukivet”luovatyhteyttämenneisyyden
janykyisyydenvälille.Menneisyydenmerkkien etsiminenomasta
ympäristöstäjaniihinlatautuneidenmerkitystenkorostaminenvoi-
daannähdäkollektiivisenanostalgiana.Yliopistonjasenrakennus-
tentarjoamaaympäristöäeikuvataniinkäänhenkilökohtaistenko-
kemustenkautta,vaanniidenmielikuvien,joitainstituutioitsessään
kertojissaherättää.Menneisyydestänautiskellaantuntienjatunnista-
enomaosuusopiskelijoidenjayliopistovaikuttajienpitkässäketjussa
–itseironiaaunohtamatta:37

Fuksivuonnafiilistelinpäärakennuksenluentosalejajaniiden
keisarillistatunnelmaa.Olihienoaollaosasuurempaayhtei-
söä, alati vaihtuvia opiskelijoiden vuosikymmeniä kestänyt-
täjatkumoa.MyöhemminopinarvostamaanKumpulankam-
puksenuudenuutukaisiasaleja,joidenpehmeisiinpenkkeihin
oli helppo nukahtaa, päärakennuksen auditorioiden penkit
kuneivättarjonneetsamanlaistaergonomistanautintoa.Kui-
tenkin tunsin olevani taas askeleen lähempänä Helsinkiä ja
konkreettinen osa yliopiston historiaa, jäisihän nimeni elä-
määnvähintäänoppilaslistoihinpainettuna,arkistoitunajoko
joihinkinsalaisiinkatakombeihin,taitodennäköisimminjon-
kinkovalevynuumeniin.38

Menneisyydestänautiskelussaeiolekyseainoastaanmiljööstä,vaan
sen herättämästä tunteesta toimintojen jatkuvuudesta: sisällökkäis-

37  Esim. HKM: Opiskelijan Helsinki 11.
38  HKM: Opiskelijan Helsinki 15.
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tä keskusteluista, luennoista ja toisinaan historian henkilöitymises-
tä. Rakennettu ympäristö tuottaa osaltaan kulttuurisia merkityksiä
jatavoiteltavaksikatsottujatoiminnanmuotoja.Tilojatietyllätaval-
la hyödyntämällä opiskelijat ovat osaltaan uusintamassa tai uudis-
tamassaniidenmerkityksiä.Näin tilojenmerkitys elääyksityisten,
kulttuuristenjayhteisöllistentekijöidenvuorovaikutuksessa.39

Opiskeluakauniissa jakulttuurihistoriallisestimerkittävässäym-
päristössäkuvataanetuoikeutenamuutoinrahanmäärittämässäkes-
kustassa.”IlmanUnicafeenruokaloitaeiminullaolisivaraalounas-
taakeskustassa,kahvinijoisinhalvemmallamuualla,puhumattakaan
liikuntatiloista. On ylellistä joogata luennon jälkeen ydinkeskus-
tassa, syödä sitten kasvisruokaa Kaivopihalla, lukaista sähköpos-
tit Aleksandriassa ja juoda iltapäiväkahvi take-awaynä Tuomiokir-
konportaillakevätauringossa.”40Kertojientaustastajakentiesmyös
kirjoituskontekstistajohtuenHelsinkiäkuvataankorostuneestikult-
tuuriympäristönä, jonkavoinähdäerontekona javastakohtana ta-
louselämänhallitsemallekaupunkitilalle.Helsinginkeskustakampus
asetetaanvastakkainmyösmuidenyliopistojen”kampusghettojen”
kanssajaopiskeluympäristönnivoutuminenkaupunkirakenteeseen
jakaupunginhistoriaannähdäänHelsinginyliopistollepositiivisesti
leimaa-antavana.41

39  Ks. Saarikangas [2006], 36–38. Esimerkiksi: ”Minulla on ilo ja kunnia opiskella Helsingin yli-
opiston päärakennuksella. Ikkunoista maisema aukeaa Senaatintorille, käytäviä somistavat 
merkkihenkilöiden rintakuvat. - - Välillä yliopistolla on kuin eläisi punaviher-humanistisessa 
ideaalimaailmassa, kun juodaan kahvia ja keskustellaan Eeva-Liisa Manner -luentokurs-
sin annista. Linjataan Ylioppilaslehti, väitellään runoudesta, vielä vähän kahvia, sitten antii-
kin kirjallisuuden luennolle. Sormien välissä välkkyy tunne, että näiden seinien sisältä kum-
puaa jotain merkittävää. Ja vaikkei kumpuaisikaan, niin käveleminen Unioninkatua pitkin 
laitokselta toiselle on silti aika hauskaa, kun huomaa mukulakivien hioutuneen satojen vuo-
sien akateemisten askellusten painosta. Ja kun luennoitsija mainitsee Saarikosken, on aina 
hauskaa huomata että Pentti on varmaan itsekin jöröttänyt kyseisen salin takariviä.” (HKM: 
Opiskelijan Helsinki 5.)

40  HKM: Opiskelijan Helsinki 7; ks. myös esim. HKM: Opiskelijan Helsinki 6.
41  HKM: Opiskelijan Helsinki 12.
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PaitsiopiskeluympäristönäkuvauksissakäsitelläänHelsinkiäkult-
tuuriympäristönä myös laajemmin. Lapsuutensa ja kouluvuotensa
Helsingissä asuneelle tämä kulttuuriympäristö näyttäytyy jälkikä-
teenanalysoitunaarjentoimintoihinsisäänrakennettuna,minkävoi
tulkitamyöstiettyäkulttuuristakompetenssiatuottaneenatekijänä.
Kaupungin tarjoamat historialliset monumentit ja museot ovat ol-
leetluontevaosaala-asteikäisenkoululaisenelämää.”Niitäeitarvin-
nutkelatapikakelauksenabussinikkunastakevätretkelläoppaanse-
lostuksensekoittuessaliikenteenmeluuntaisipsipussinrapinaan.”42
Yksittäisistämuistomerkeistäonjoillekinmuodostunutmyöshenki-
lökohtaisiamuistomerkkejäomaanmenneisyyteen:

Helsinginpatsaistayhdestäpidänhyvinpaljon,nimittäinBra-
henkentänlähelläolevastamelkovaatimattomastaTyöläisäi-
ti-patsaasta.Olinkatsomassa,kun sepaljastettiin.Olen työ-
läisperheestäja-suvusta,jaolenylpeäsiitäperinnöstä.Ehkä
siksikyseinenpatsasonkotoisanjamukavannäköinen,siinä
kunontavallisennäköisiäihmisiäarkisessahommassa.Isoäi-
tinikutsuipatsastarätinvääntäjiksi.43

DoreenMasseyonkritisoinutniintutkimuksissakuinmuussakinyh-
teiskunnallisessatoiminnassahavaitsemaansataipumustalukitapai-
koille tiettyjä merkityksiä. Henkilökohtainen identiteetti osataan
nähdäjotaipuvanajatilannesidonnaisenailmiönä,muttapaikankä-
sitettä leimaa hänen mukaansa pysähtyneisyys. Tila-aika käsitteen
avulla on kuitenkin mahdollista ymmärtää ”paikka” tietyn alueen
sosiaalistensuhteidenmuodostelmaksijatätensisällöltäändynaami-
seksi.Lisäksipaikan identiteettiinvaikuttaapitkälti sen suhdepai-

42  HKM: Opiskelijan Helsinki 2.
43  HKM: Opiskelijan Helsinki 4.
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kanulkopuolisiksikoettuihinalueisiinsekänäidenvälinenvuorovai-
kutus.44OpiskelijanHelsinkimuodostuukuvauksissavahvastijuuri
sosiaalisten suhteidenkautta, samanaikaisestikun tiettyjenpaikko-
jen kohdalla halutaan nimenomaan ylläpitää arvokkaaksi koettua
pysähtyneisyydenimagoa.Kunpaikan,kutenyliopistonpääraken-
nuksentaisitäympäröivienhistoriallistenkortteleiden,sosiaaliseen
rakenteeseenontultuosallisiksi,etäisenäkoettuympäristösaauu-
denidentiteetin jamerkityksenkokijanmielessä.Samallaopiskeli-
jan Helsingin ja siitä irrallaan olevaksi koetun Helsingin erot tun-
nistetaanjatoisinaanniillämyösarvotetaanpaitsiympäristöämyös
kaupunkiympäristössähavaittuaarvomaailmaa.Paikanmerkitysten
dynaamisuusonkiinteässä suhteessa senhyödyntämiseen, jamer-
kitysten muodostuminen tulee ymmärrettäväksi ainoastaan elettyä
ympäristöätarkastelemalla.45

Opiskelijan elämä

Siihen,miteneriryhmätympäristöäänkäyttävät,vaikuttavatniinsu-
kupuoli,ikä,etnisiteettikuinelämäntapakin.46Se,mitenpaikkaaja
tilaahyödynnetään,heijastuumyösympäristöönkohdistuvaantun-
netilaan.Voidaanpuhuasosio-kulttuurisentilansyntymisestä,johon
fyysisenympäristönlisäksikuuluuoleellisestiympäristönmuotoutu-
minenaktiiviseksiosaksielämää.Tämäpaikkasuhdevoidaannäh-
dämyöskeskeisenätekijänäihmisenidentiteetinmuodostumisessa,
mikä taasonnähtyvastapainonaurbaanille anonymiteetille.47Yk-
sitapaanalysoidaihmisenidentiteetinmuodostumistaonnähdäse

44  Massey 2008, 142–146. 
45  Ks. Saarikangas [2006], 13–14.
46  Gunnemark 1998, 27.
47  Greverus 1979, 13–14, 169.
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niinpaikallisista,alueellisista,kansallisistakuinglobaaleistatekijöis-
täkoostuvana.Identiteetinjapaikansuhteenontodettumuodostu-
vansitäabstraktimmaksijasymbolisemmaksi,mitälaajemmastayh-
teisöstäonkyse.48

On esitetty, että nuorten kohdalla samaistuminen paikkaan ta-
pahtuuelämäntilanteessa,jossaollaanaktiivisestiliikkeessä,janäin
ollenheillevapaa-ajanpaikatolisivatkeskeisiäsamaistumisenkoh-
teita.49Opiskelijaelämänkuvauksissapaikkasuhteeseenliittyytiiviis-
tisosiaalisuus,jokamäärittääsuhtautumistaympäristöönkokonais-
valtaisesti–eiainoastaanesimerkiksiomaankotikaupunginosaan.50
Vapaa-ajanviettokertooosaltaanniistävalinnoista,joitaohjaavatjo
aikaisemmintehdytperiaatepäätöksetsiitä,mitäympäristöntarjon-
nastahalutaanhyödyntää.51Opiskelijuuskuvataanelämänvaiheena,
jossaympäristönkäyttöönonerityissuhdeerityisvapauksineen:

Opiskelijuus identiteettinäantaaeräänlaisena liminaalitilana
kentieseväitäjoustavampaantoimintaankuinmitämuunlai-
sen elämänvaiheen tai statuksen vallitessa olisi mahdollista.
Keskioluen juominen puistossa keskellä päivää on opiskeli-
joillesallittua,muidenyhteiskuntaryhmienkohdallasellainen
toimintataasnäyttäytyysosiaalisenaongelmana,alkoholismi-
nataiyleisenähuonotapaisenaalaluokkaisuutena.52

Opiskelijan Helsinkiä kuvataan suvaitsevaiseksi: se antaa anteek-
si toilailut ja”tarjoaaoivallisennäyttämönalativaihtuvallenäytte-
lijäkaartille”.53 Helsingin keskustaa on 1990-luvulta alkaen tietoi-

48  Paasi 1998, 177, 179.
49  Jovero & Horelli 2002, 61.
50  Ks. myös Lefebvre 1982.
51  Mörck 1998, 187, 201.
52  HKM: Opiskelijan Helsinki 12.
53  HKM: Opiskelijan Helsinki 15.
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sestimuovattu tapahtumien,vapaa-ajanelämysten jakuluttamisen
näyttämöksi,54mikäosaltaanonohjannutkaupunkitilassatoimimis-
ta.Mielikuvakeskustastasisältäätapahtumiajatoiminnallisuutta,ih-
misiäjavilkkautta.Julkisessatilassaväkijoukonkeskelläkiertelyja
katseluonnimettykaupunkielämänperustavaksisosiaaliseksimuo-
doksi.Kaupungilla”oleminen”,oleskelu,onnimenomaanitsetarkoi-
tuksellistaliikkumista.55

Helsinki näyttäytyy minulle toki myös muuna kuin opiske-
lijanleikkikenttänä.MuuHelsinki,puistot,metsät,saaret,lä-
hiöt,meri, onkuitenkin lähentynyt japienentynyt ympäril-
läni. Kuitenkin HOASin keskusta-asunnossa asuminen ja
puoli-ilmainen joukkoliikenne tarjoavatuskomattomatmah-
dollisuudet lähiseutumatkailuun.Vanhatpaikatovatsaaneet
uusiamerkityksiä:Hietaniemenrannallevoi tosiaanmennä
myös lukemaan tenttiin. Puolijulkisten kirjastojen rauha on
kutsuvaakiireisenäpäivänä.56

Annetunotsikonsanaparin”opiskelijanHelsinki”jälkimmäinenosa
viittaa fyysiseen paikkaan ja ensimmäinen tiettyyn rooliin ja ase-
maantuossaympäristössä.Fyysisenympäristönkuvauskirjoituksissa
onpääasiassaneutraaliataipositiivista–jayllättävänkinhomogee-
nista.57 Ristiriitaisimman sisällön tuntuvat saavan opiskelijaelämän
kuvaukset etenkin siihen liittyviä vapaa-ajan toimintoja arvioitaes-

54  URBS 2000, 10.
55  Mäenpää 2000, 17.
56  HKM: Opiskelijan Helsinki 12. Myös esim.: ”Helsinki on tehnyt monesta asiasta helpompaa, 

mahdollistanut paljon ja henkilökohtaisesti ehkä jopa naivistisesti ajattelen, että kiinnostus 
ja kiintymys, jopa aika ajoin polttavaksi rakkaudeksi yltyvä tunne Helsinkiä ja sen tiettyjä 
paikkoja, kulttuuria ja katukulttuureja kohtaan on vaikuttanut paljon omaan ajattelutapaan ja 
luonteeseen, ehkäpä jopa opiskelualan valintaan.” (HKM: Opiskelijan Helsinki 2.)

57  Vrt. Saarikangas [2006], 39.
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sa.58Yhtäältäopiskelijaelämään liitetäänerittäinvahvoja,positiivi-
siakokemuksia,toisaaltasiitäsaatetaankuvauksissanimenomaises-
tisanoutuairti.Ytimenäopiskelijaelämänkuvauksissaonkuitenkin
viestisiitä,ettäopiskelujenmyötäeipelkkäfyysisenpaikankartoit-
taminenriitä.Uudessasosiaalisessaympäristössäontäytynytlöytää
uudetverkostottaisuorittaavalintojauusienjavanhojenverkosto-
jenvälillä.59

Helsingissäsyntyneellejakoulunsakäyneelleystäväpiirionval-
miina:sevoiollayläasteenaikanasyntynytkaveriporukka,jokajo
vuosia on pysynyt samana. Uuden sosiaalisen ympäristön luomi-
nen ja etsiminen tulee näissä kuvauksissa esiin raskaalta – ja hie-
man epätoivoiselta – tuntuvana prosessina: ”Asia voisi olla toisin
josolisinkäynytperuskoulunYpäjälläjamuuttanutvastalukionjäl-
keenHelsinkiin.Silloinehkäetsisinviikonloppuisinyhäkavereita
tiedekunnanhaalaritpäällä.”60Toiselleaktiivinensosiaalinenvapaa-
ajantoiminta–pitääsesittensisälläänKikankuuntelua,vappuaaton
munkinpaistoataipöydänpäällätanssimistakansallispuvussa–voi
tehdä ylioppilaselämästä ”Helsingissä yhtä juhlaa”.61 Akateemisiin

58  Ks. esim. HKM: Opiskelijan Helsinki 12.
59  ”Opiskelijan Helsinki voi eri ihmisille olla hyvin erilainen. Se voi olla täynnä ainejärjestö- tai 

osakuntaelämää, riehakkaita avajaiskarnevaaleja ja akateemista sosiaalisuutta, mutta kau-
punki voi myös olla mykkä syrjäytymisen ja erakoitumisen tila. Kaikki eivät välttämättä tunne 
oloaan kotoisaksi opiskelijoille suunnatussa vapaa-ajan toiminnassa ja mikäli paikkakunta 
on yksilölle entuudestaan vieras, voi yksinäisyyden tunne olla suuri. Minä en koskaan tunte-
nut oloani kotoisaksi yliopiston kautta järjestetyissä illanvietoissa. En kuitenkaan jäänyt yk-
sin, sillä minulla oli houkuttelevampi iltaelämä vanhojen ystävieni ja perheenjäsenteni luona. 
Vapaa-ajallani opiskelijan roolini jäi siis taka-alalle.” (HKM: Opiskelijan Helsinki 1.)

60  HKM: Opiskelijan Helsinki 2.
61  ”Juhlien järjestäminen ja niihin osallistuminen on mielestäni parasta, mitä ylioppilaana voi 

tehdä. Erityisesti olen ihastunut akateemisiin pöytäjuhliin eli sitseihin. Muistan, kuinka osa-
kunnan fuksisitseillä meille akateemisuuden noviiseille esiteltiin pöytäjuhlien alkeet. Olin 
intoa piukassa, kun ensimmäistä Helan gåria vetäessäni oivalsin, että näissä bileissä to-
dellakin saa ja pitää laulaa! Sittemmin olen järjestänyt itse muutamat sitsit ja toiminut esi-
merkiksi laulunjohtajana. Viime viikonloppuna osakuntamme vuosijuhlissa sain kunnian pi-
tää puheen yliopistolle.” (HKM: Opiskelijan Helsinki 5.)
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pöytäjuhliin ihastuneen, 20-vuotiaan toisenvuodenopiskelijan ar-
keaoliopintojenalustaalkaenpuolestaanmäärittänytosakuntatoi-
minta:senhistoriajaperheenomaisuus.

Vaikkakirjoittajatitsetuntuvatlöytäneensekäfyysisenettäsosiaa-
lisenpaikkansauudessaympäristössä,sosiaalistenkontaktienluomi-
senvaikeustunnistetaan:”Heidät,jotkaeivätHelsinkiintarrautumi-
sessaonnistuneet,voinyttavoittaaYTHS:ntoimipisteistä–mikäli
ovatpäässeetsinneasti.”62Kaikessakotoisuudessaankinopiskeluym-
päristövoiherättääyksinäisyydentunteita.Tuttuudenjavierauden
tunteetvoivatvaihdella,jasosiaalinenympäristövoiluodaniinyh-
teenkuuluvuuden tunteen kuin kokemuksen katoamisesta suureen
massaan.63 ”Opiskelijaelämä” kuvataan vastakohtana sulkeutunei-
suudellejaopintojenmukanaantuomalleahdistukselle:

Opiskelijaelämäkukoistaabaareissa,ravintoloissa,teattereis-
sa,orkestereissa–muttamitäenemmänitseolennäihinpe-
rinteisiinopiskelijoidenvirikkeisiintutustunutsitäselvemmin
olen tajunnut, ketkä sieltä puuttuvat. Heidät voi tavata kir-
jastoissa,pääpainuneenakirjaansilmienpysyessäliikkumat-
tomina.Ehkäpäärakennuksennaistenvessojenseinilläsaail-
maisunsaamerikkalaistyyliin”väliinputoajiksi”nimettyjen,toi-
sistaanirrallaanelävienyksilöidenahdistus.64

KirjoituksissaesiintuoduttunteetHelsinkiäkohtaanovatpääasiassa
positiivisia,onkertojaHelsinkiinopintojentakiamuuttanuttaikau-
pungissakokoikänsäasunut.VaikkaHelsinkiintuloolisialunperin
saattanuttuntuapelottavaltataivastenmieliseltä,kuvataankaupun-
kiateksteissävarsinmyönteiseensävyyn.KuitenkinvaikkaHelsin-

62  HKM: Opiskelijan Helsinki 3.
63  HKM: Opiskelijan Helsinki 11.
64  HKM: Opiskelijan Helsinki 3.
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kiympäristönäonkinhyväksytty,sekoetaan–samoinkuinopiske-
lijaelämä–toisinaanvainyhtenävälietappinaelämässä.Ympäristö,
joka on opiskelijalle viihtyisä, voikin tuntua myöhempää elämää
ajatellensopimattomalta.Samallapaljastuvatmyöskaupunginnega-
tiivisiksikoetutpuolet:

VaikkaviihdynkinHelsingissä,ensiltikäänaiojäädäasumaan
tänne. Haluan pienemmälle paikkakunnalle, jossa on hyvä
kasvattaa lapsia – ei sillä, että Helsingissä niin ei voisi teh-
dä.Minuakuitenkin inhottaakatsoa lapsia januoriahortoi-
lemassaviikonloppuisinRautatieasemallajaasematunnelissa
pullojenkanssa.Joskustuntuumyösahdistavaltaollajulkisis-
saliikennevälineissä,kunhumalainenänkeääviereen,rupeaa
riehumaantai–pahimmankokemuksenimukaan–virtsaa-
maanlattialle.Olenehkänaiivi,muttaluulen,ettäpienimmil-
läpaikkakunnillamenoonvielärauhallisempaa.Ainakinse
olisitäsilloinkunminäolinnuori.Espoolaisetystäväniolivat
paljonkokeneempiakuinminäjapikkupaikkakuntalaisetys-
täväni.NäinopiskelijanaasunkuitenkinmielelläniHelsingis-
sä--.65

Kritiikin kohteeksi ei opiskelukaupungissa joudu monikaan tekijä.
Näistäkinautoihinkohdistuvakritiikki liittyynimenomaankeskus-
tankampusalueeseen: ”EhkäamerikkalaisetCollege-elokuvatovat
luoneetminulle liian romantisoidunkuvankampusalueesta,mutta
siltimielestäniedesYliopistokatuvoisiollaautoton.”66Eräsopiske-
lijaluetteleekaupunginärsyttäviksipiirteiksiloskan,ruuhkan,päin
kävelevätihmisetjafeissarit,mutta:”Toisaaltanekinkylläkuuluvat

65  HKM: Opiskelijan Helsinki 10.
66  HKM: Opiskelijan Helsinki 13.



186 Pia Olsson

tänne.Paitsinefeissarit.”67Paikantutuksituleminennäyttäävaikut-
tavanmyössiihen,mitenympäristöäarvostetaanesteettisesti:

Helsinkionitseasiassahyvinkaunis.Minunkohdallanivain
vaatimelkopitkäntotuttelun,ennenkuinymmärsintämän.
Parasta Helsingissä lienee meri ja satama. Senaatintori ja
Kauppatori ovat mielestäni parhaimmillaan talvisin. Puistot
ovatkesäisin ihania.Lisäksi kaupunkionmielestäni todella
kaunisöisin,niinkeskustakuinHaagakin.Kaupunginvalot
näyttävätupeiltapimeässäjakadutovathiljaisempia.68



Paikka ja muisto

KuinkamontaennenvilkaistuaHelsinginpuistoa,kadunkul-
maajarakennuksenkupoliaonsaanutpäälleenpäivämäärän,
seuran,muistonjatunteen.69

Kirjallisiinkyselyvastauksiinkohdistuvatiedonintressionviimevuo-
sikymmeninä muuttunut merkittävästi. Kun aikaisemmin kertojat
raportoivat kulttuurisista ilmiöistä yleisellä tasolla eräänlaisina sil-
minnäkijöinä,korostuunykyisinmyöskyselyaineistoissakiinnostus
henkilökohtaisiinkokemuksiin,tuntemuksiinjatulkintoihin.Tämän
henkilökohtaisuutta korostavan näkökulman myös opiskelijat ovat
omissakuvauksissaanomaksuneet.Samallanäistäyksilöllisistäko-
kemuksistamuodostuuvarsinyhtenäinenkuva”opiskelijanHelsin-
gistä”.Vaikkaopiskelijoitaeiohjattukyselyssäkäsittelemäänmitään
erityisiäteemoja,kuvauksissakorostuupaikkaanliitettytunnesuhde
jaidentifioituminenpaikkaan.Paikantuntuonkuvauksissavahvas-

67  HKM: Opiskelijan Helsinki 4.
68  HKM: Opiskelijan Helsinki 4.
69  HKM: Opiskelijan Helsinki 5.
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tiesillä,janäin”opiskelijanHelsinki”muodostaavastakohdannäke-
mykselleajanjatilantiivistymisestäsekätästäjohtuvastapaikantun-
nunkatoamisesta.70

Kuvaustenluonteeseenonvarmastivaikuttanutosaltaanmyösse,
ettäneovatnimenomaankirjoitettuja,yksityisesti tuotettujakerto-
muksia omista ympäristökokemuksista. Muisteleva kirjoittaminen
mahdollistaa esimerkiksi haastattelutilannetta vapaamman kerron-
nankaarenrakentamisen,kunhaastattelijanmahdollisestiohjaavat
kysymykseteivätvaikutakerrontaaneikäkertojanitsekerrontatilan-
teessa tarvitsehuomioidaomassakerronnassaanhaastattelijanole-
tettujakäsityksiäkäsiteltävistä teemoista.Oman tekstin lukeminen
jamuokkaaminenantavatmyösmahdollisuudenkontrolloidamut-
tamyösreflektoidaomaailmaisuaan.Nämäsyytsaattavatosaltaan
selittäämyöskirjoitustenosinelämäkerrallista luonnetta:pohdinta
ympäristösuhteestaeivälttämättänäinkäänlyhyessätekstissärajoitu
ainoastaanopiskeluajankokemuksiin.71Se,mitenpyyntökirjoittaa
omistaympäristökokemuksistajasitäseurannutomanelämänana-
lyysionedelleenmahdollisestimuokannutkertojiensuhdettaomiksi
javieraiksikokemiinsapaikkoihin,onvieläomakysymyksensä.

Opiskelijat ovat fyysisen ympäristön kuvauksissaan nostaneet
erityisesti esiin paikan historian merkityksen ja sen vahvan kult-
tuurihistoriallisen luonteen. Erityisen yhteneviä kuvaukset ovatkin
juuri fyysisenympäristönmerkitystenkuvauksissa.Niissähahmot-
tuuerityisenselvästiMicheldeCerteaunajatusympäristöstä, joka
viestiipaitsinykyisyydenmyösmenneisyydenvälityksellä.Sevoi-
daanmieltäämyösmenetettyjenpiirteiden jakadonneidenmaise-
mien kautta. Kaikki ei ole aina ollut siten, miltä juuri nyt näyttää
–taimitenjuurinyttoimitaan.Paikkoihinliittyyfragmentaarisiaja
sisäänpäin kääntyneitä historioita, jotka avautuvat eri kokemuksia

70  Massey 2008, 134.
71  Pöysä 2006, 230–231.
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omaavillehavainnoitsijoilleeritavoin.72Kaikissakuvauksissakoros-
tuuopiskelujenmyötäavautunutuusifyysinenympäristö,johonlii-
tetään sen perinteikkyys ja historiallinen jatkuvuus. Näin fyysinen
ympäristö ei olekaan ainoastaan fyysinen vaan vahvoja identifioi-
tumiseenvaikuttaviamerkityksiä sisälläänpitäväkokonaisuus.Tä-
mä kulttuurihistoriaan vahvasti nivoutunut kokemus on kuitenkin
koettuvastaopiskelija-statuksenmyötä:kokemusyliopistoympäris-
tönkollektiivisestijaetuistamerkityksistäonjotakinenemmänkuin
pelkkäfyysinentila,jokaonollutkoettavissajoennenopiskelijuut-
ta.Yliopistoonliitetynkollektiivisennostalgianvoidaanpuolestaan
edelleennähdävahvistavanpaikanidentiteettiä.73

Kuvauksissa tulee selkeästi esiinmyöselämäntavan jaympäris-
tösuhteenvälinenvuorovaikutus.Kutenympäristövaikuttaaelämän-
tapaan,myös elämäntapaheijastuu siihen,mitäympäristöstähyö-
dynnetään jamiten sitähyödynnetään.Tämän suhteenopiskelijat
itsekintunnistavatkuvauksissaan:opiskelijoidenHelsinki-kuvaukset
ovatainoastaanyksi sektoriheidänpaikkasuhteestaankaupunkiin.
Tähänsektoriinkuuluuuseinkaupunkitilanaktiivinenkäyttäminen.
Kuvauksissatuleeesiinkaupunkitilansemiotiikanopettelujalopulta
senhallinta;opiskelijatovatoppineet”lukemaan”ympäristöänsäja
osoittavatnäinurbaaninkompetenssinsa.74

Kunfyysinenympäristöjasenmerkityksetnäyttäytyvätkuvauk-
sissa jaetuilta,eroja sensijaansyntyysuhteessa sosiaaliseenympä-
ristöön.Opintojenmukanaantuomafyysinenympäristöonkaikille
kuvaajilleuusi,muttasosiaalisentoiminnansuhteenonvoitutehdä
valintoja oman taustan mukaisesti. Yksimielisesti kuvauksissa kui-
tenkin tunnistetaanopiskelijaelämänkaksijakoisuusniin yhteisölli-
syyttäkuinyksinäisyyttätuottavana.

72  de Certeau 1988, 108.
73  Korkiakangas 2006, 137.
74  Karisto & Tuominen 1993, 109; Koskela & Tuominen 1995, 66.
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Lähiympäristönmerkityksenontoisinaanepäiltyvähenneenkan-
sainvälistymisen ja maapalloistumisen myötä, kun yhtenäistyvässä
kulttuurissapaikallisetominaispiirteetovat tulleetentistävaikeam-
min havaittaviksi.75 On myös pohdittu, tarvitseeko paikkasuhteen
muotoutuminen sellaisen ajallisen tai maantieteellisen etäisyyden
kohteeseensa,johonnuorillaaikuisillaeivieläolisimahdollisuutta.76
Opiskelijoidenkuvauksetosoittavatomaltaosaltaan,kuinkapaikoil-
le luodaan merkityksiä sekä henkilökohtaisten että kollektiivisten
kokemustenmyötäjakuinkapaikkasuhdeedelleenkoetaanelämään
laadullisestivaikuttavanatekijänä–myösmonikerroksisiamerkityk-
siäsisältävässäkaupunkiympäristössä.
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TULEVAISUUDEN MUISTOT?
Nykyisyys ja menneisyys museoiden kokoelmissa

AnneAla-Pöllänen

Historia, menneisyys ja muistot kuuluvat museoihin; museot ovat
muistinpaikkoja,historianhavainnollistajiajamenneisyydentallen-
tajia.Näinonuseintodettujanäinasiakäytännössäuseinonkin.Tä-
mämuseoihinliitettymielikuvaonkuitenkinyksipuolinen,josaja-
tellaanmuseoiden tehtäväänyky-yhteiskunnassa.Museoiden tulisi
ollakansakunnanmuisti,säilöätärkeimmätpiirteetniinyhteiskun-
nastakuininhimillisestäelämästämyösnykyhetkestä.Muistieikos-
kevainmenneisyyttä:seonmyösosanykypäivääjasitäkauttamyös
tulevaisuutta.Nykypäivänilmiötovathuomisenhistoriaa.

MuseotyössäniinSuomessakuinmuuallakinonperinteisestikes-
kitytty tallettamaanasioita jaesineitämenneisyydestä.Painekatoa-
vanajanedessäonkova:useatmeistäovatolleet tilanteessa, jossa
huomaammeomansukummetiedonjamuistojenhäviävänympäril-
täennenkuinehdimme,jaksammetaiosaammereagoidaasiaan.Tä-
mänpaineenallamyösmuseotovatpyrkineetpaikkaamaanaukkoja
tallennusalueensakentältäkeräämällämuistitietoajavanhojaesineitä.

Koskamuseotyössä,niinkuinmuillakinkulttuurialoilla,resurssit
ovatrajalliset,onmenneisyyteenpaneutuminenaiheuttanutongel-
man,jokatuleeeteentulevaisuudessa.Samanaikaisestikunkerääm-
metalteenmuistitietoa,unohdammenykypäivän.Tälläaiheutamme
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vastaavanlaisen ongelman tulevaisuuden historiantutkijoille, men-
neisyyden lähteidenvähäisyyden tai suoranaisenpuutteen.Voikin
vainihmetellä,miksiemmejätänykypäivästämmemonipuolistaja
harkittuakuvaa,kunsiihenkerranonvielämahdollisuus?

Ajatusonsinälläänyksinkertainenjavoikinhyvälläsyylläkysyä,
mikseiasialleoletehtymitään.Tilanneonpitkäänollutmaassamme
edellä kuvatun kaltainen, mutta viime vuosina on tilanne onneksi
johiemanmuuttunut.Museovirastonaloitteestaperustettiinvuoden
2009alussaKulttuurihistoriallistenmuseoidentallennus-jakokoel-
mayhteistyö TAKO1 koordinoimaan nykypäivän ilmiöiden tallen-
nusta museoihin. Ensimmäisestä, museoita ja nykypäivää yhdistä-
västäajatuksestatähänpisteeseenonkulunutlähes40vuotta.Tässä
artikkelissa tulen käsittelemään niitä vaiheita, jotka ovat johtaneet
nykyiseen,vieläkinvähäiseennykypäivändokumentointiin,jaedel-
leenniitähaasteita,jotkatulevaisuustuomuseoilleeteennykypäivää
tallennettaessa.

Mistä nykydokumentoinnissa on kyse?

Nykydokumentointionmenetelmä,jollakerätääntietoanykypäivän
elämästä,tapahtumistajailmiöistä.Monimetodisestitoteutettunase
liittyyensisijaisestimuseoiden,muttamyösosinarkistojen2,toimin-

1  http://www.nba.fi/fi/tako_esitys_museoille, luettu 16.9.2010.
2  Nykypäivästä kertyvää aineistoa keräävät museoiden ohella myös muut ns. muistiorgani-

saatioon kuuluvat tahot: arkistot ja kirjastot. Arkistoista erityisesti kansatieteellisesti ja folk-
loristisesti suuntautuneet Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja Svenska litteratur-
sällkapet i Finland (SLS) ovat keränneet nykypäivän materiaalia eri menetelmin. SKS on 
kartuttanut kansanrunousarkistoaan keruutoiminnalla, jonka monet aiheet liittyvät ihmisten 
arkeen ja viimeaikaisimpiin tapahtumiin. Näistä mainittakoon keväällä 2010 järjestetty keruu 
kokemuksista, kuinka ihmiset ovat järjestäneet matkansa Islannin tulivuorenpurkauksen

 aiheuttaman lentokiellon takia. SLS on puolestaan jalkauttanut Folkkultursarkivetin hen-
kilökuntansa tallentamaan suomenruotsalaista kulttuuria mm. Ahvenanmaalla ja Vaasan 
seudulla. (Ks. Tradition och turism i Åland 2008 ja Bo på Bergö 2001.)  
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takenttäänjaerityisestiniidenkokoelmapolitiikkaanjakokoelmien
hallintaan.Avainsanaonkinjuurihallinta,sillämuseoidenesineva-
rastojen on huomattu pursuavan yli äyräidensä, ja vielä osin löy-
tyy tarpeetonta ja päällekkäistä tavaraa. Tilanteeseen on jouduttu
hallitsemattomankokoelmapolitiikanvuoksi,mikätarkoittaamuun
muassa passiivista lahjoitusten vastaanottamista. Kokoelmia ei ole
kartoitettu aktiivisesti ja järjestelmällisesti tärkeimpiä vahvuuksia
japuutteitakartoittaen,vaanonotettuvastaankaikkikansalaisten
ja yhteisöjen lahjoitukset. Kokoelmien poistopolitiikan ollessa vie-
lä lapsenkengissä, löytyymaammemuseoistamuunmuassa satoja
samanlaisiaseparaattoreitajarukinlapoja,kunsamanaikaisestijois-
takinesineryhmistäeioleyhtäänedustajaa.Museokentällätästäil-
miöstäkäytetäännykyäännimeäesinebulimia3.

Nykydokumentointimuseologisenametodinaonparhaimmillaan
välinesuorittaakokoelmienkartoitusjaaineistonkeruusystemaat-
tisestijajärjestelmällisesti,jollaistatoimintaanykypäivänkulutusyh-
teiskunnanhallintaedellyttää.Viimevuosisadanaluntalonpoikais-
kulttuuriinverrattunanykypäivänäyksinomaanmaterianmääräon
lisääntynyt räjähdysmäisesti. Tutkimusten mukaan jokaisella ihmi-
selläon länsimaissakäytössään10000–30000esinettäpäivittäises-
säelämässään,työpaikalla,kotonajaharrastuksissaan.4Onitsestään
selvää,ettäkaikkeatätäeimuseoonsaada,eikäseolisitarkoituksen-
mukaistakaan.Kysymyskuuluukin:mitentehdävalintojatästäpal-
joudesta?Kukapäättäävalinnoistajamilläperusteella?Voidaanko
nykypäiväätallentaamuutenkuinesineidenkautta?

3  Termistä käytetään myös muotoa objektibulimia (Vilkuna 2007, 22). 
4  Heinonen & Lahti 2001, 82.
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Ruotsin malli

Museoiden keskittyminen menneisyyteen nykyhetken kustannuk-
sellaonasia,johonkiinnitettiinhuomiotaRuotsissajoreilutkolme-
kymmentävuottasitten.Vuonna1973Nordiskamuseetin täyttäessä
100vuotta todettiinRuotsinkeskeisenkansakunnanmuistin,mu-
seonkokoelmien,kertovanpääosin1750ja1870välisistävuosikym-
menistäpainotuksenollessamaataloudessa ja esiteollisessa ajassa.
1900-luku loisti käytännössä poissaolollaan. Sama tilanne vaiva-
si koko museokenttää, ja erityisesti kulttuurihistoriallisia museoi-
ta.Evaluoinninjavilkkaanyhteiskunnallisenkeskustelunseurauk-
senapäätettiinkinperustaavaltakunnallinenkulttuurihistoriallisten
museoiden yhteistyöorganisaatio suunnittelemaan ja kehittämään
dokumentointia, joka keskittyisi nykyhetkeen. Valtakunnallinen
Samdok(samtidsdokumentation)-organisaatioperustettiin1977joh-
topaikkanaan Nordiska museet. Käytännön työ tehtiin kuitenkin
museoissaympäriRuotsin.5

Heti aluksi Samdokin toiminta jaettiin eri aiheisiin työryhmiin,
ns.pooleihin,joihinmaanerikulttuurihistoriallisetmuseotsaattoivat
liittyätallennusalueensatarpeidenmukaisesti.Poolienperustehtävä-
näolitoimiayhteistyöeliminäsiihenliittyneidenmuseoidenvälillä,
jakaainformaatiotajavaihtaakokemuksiasamaanteemaanliittyvis-
tädokumentoinneista.Poolijakoperustuierielinkeinoihin,valittavi-
naolivatmaa-jametsätalous-,metalli-,puu-japaperi-,elintarvike-,
tekstiili-, rakennus-, kauppa-, kommunikaatio-, julkinen sektori- ja
palvelupoolit.Lisäksiyksityiselämändokumentointiavartenperus-
tettiin kotipooli. Museoiden suositeltiin liittyvän kotipoolin lisäksi
1–3ammatilliseenpooliin.6

5  Steen 2004, 198.
6  Silvén 2004, 170–171.
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Ammatillisestijaelinkeinoittainmuodostettupoolijakoolihyvin
tyypillinenomanaikakautensakuvastinerityisestimuseoita lähellä
olevientieteenalojennäkökulmasta.Ruotsissakulttuurihistoriallisilla
museoillaonperinteisestiollutkiinteäyhteysyliopistojenkansatie-
teenoppiaineisiintaietnologianlaitoksiin,jopaniin,ettäNordiska
museetin johtajaonainaollutmyösTukholmanyliopistonetnolo-
gianlaitoksenprofessori.Samdokinsyntyaikoinakansatieteessäoli
kiinnostussuuntautunutammatillisiinjatuotantoteknisiin,niintyö-
väkeä kuin tuotteitakin tutkiviin teemoihin vastapainoksi pitkään
vallallaolleelle talonpoikaisellekulttuurille.Myösasutuksensiirty-
minenmaaseudultakaupunkiin ja teollisuuspaikkakunnille suunta-
sihuomiotaenemmännäilletahoille.Samoihinaikoihinhumanisti-
sissatieteissäolisiirryttymaantieteellis-historiallisestasuuntauksesta
lähemmäksihermeneuttistajafenomenologista,nykypäiväorientoi-
tunutta,tutkimusta.

Alkuperäinen poolijako toimi pitkään, aina 1990-luvun lopulle
asti lähes sellaisenaan.Tosinyhteiskunnallisenkeskustelun saatte-
lemana päätettiin 1990 poolijakoa täydentää saamelaisiin ja 1993
kulttuurienkohtaamiseenliittyvilläteemoilla.Etnologiatieteissäpu-
halsivat kuitenkin jälleen uudet tuulet kulttuurianalyyttisen suun-
tauksenvallatessaalaa1990-luvulletultaessa.Enääei tutkittutuo-
tantotekniikoita,materiaaleja,tuotteitataiedesniidentekijöitävaan
ilmiöitä ja rakenteita.Esinetutkimuksessa tärkeäksi tulikommuni-
katiivinen ympäristö: suhtautuminen esineeseen sekä esineen se-
mioottinen merkitys ja konteksti. Tässä ilmapiirissä alkuperäisen
poolijaonkoettiinsuuntaavandokumentointialiiantuotantokeskei-
seksi,joten1998Samdokinpoolijakopäätettiinuudistaakokonaan.
Uusiksipooleiksitulivatvapaa-aika,paikallinenjaalueellinentila,
luonnon hyödyntäminen, yhteiskunta ja politiikka, valmistus se-
käammatit.Koti,saamelaisetjakulttuurienkohtaaminensiirtyivät
vanhastajaostauuteensellaisinaan.Sittemmin2000-luvullajoitakin
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poolejaonyhdistelty,mutta teematovatsäilyneetpääosinentisel-
lään.7

Ylikolmenvuosikymmenenaikanaprojektiinonkuulunutnoin
kahdeksankymmentä museota ja sen puitteissa on toteutettu lähes
tuhat dokumentointia. Osasta projekteja on ilmestynyt vähintään
raportti,osastaonjulkaistututkimuksia.Kaikistaonkuitenkinsaa-
tumonimetodistaaineistoamuseoidenarkistoihintuleviatutkijoita
varten.Samdokistajasentuottamistaaineistoistaonsanottu,ettäne
muodostavatRuotsinkulttuurihistoriallistenmuseoidenyhteisenre-
surssin,mikäprojektin laajuuden jakattavuudenhuomioonottaen
pitääkinhyvinpaikkansa.8

Kolmenkymmenen vuoden yhteiselo on projektin ainutlaatui-
suudesta huolimatta merkinnyt myös toimintojen arkipäiväisty-
mistä. Museoissa onkin huomattu, kuinka rahoituksen saanti ny-
kydokumentointiprojekteihin on viime vuosina ollut aikaisempaa
vaikeampaa:ilmiölläeioleenääsamaauutuudenviehätysarvoakuin
alussa.Lisäksinykypäivänämuseoalallakin syntyy jatkuvastiuusia
trendejä, joidenkanssakäydäänkilpailua resursseista.MyösRuot-
sinkulttuuripolitiikassa2000-lukuonmerkinnytsuurtenmuutosten
aikaa.Muunmuassatoinenvaltakunnallinen1960-luvullaperustet-
tumuseo-organisaatioRiksutställningaruudelleenorganisoitiinjasiir-
rettiin2008RuotsinmuseovirastonRiksantikvarieämbetetinlaillaTuk-
holmasta Gotlantiin. Tässä ilmapiirissä myös Samdok-sihteeristön
toiminta jouduttiin ajamaan alas vuoden 2012 alusta. Samdok-yh-
teistyötäonkuitenkinpyritty jatkamaanepämuodollisemmanver-
kostonkautta.9

7  Gudmundsson & Silvén 2006, 7–8; http://www.nordiskamuseet.se/Publication.asp?publicat
ionid=4161&topmenu=143,  luettu 9.9.2010.

8  Gudmundsson & Silvén 2006, 8–9.
9  Suullinen tiedonanto: Antti Metsänkylä, Eva Fägerborg; http://www.riksutstallningar.se/

Templates/SimpleList____28141.aspx, luettu 3.11.2010; http://www.sverigesmuseer.se/
samdok/?topmenu=143, luettu 20.3.2013.
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Suomi

SuomessanykypäivändokumentointiaeioletoteutettuRuotsiavas-
taavassa mittakaavassa, jos kohta ei juuri muissakaan maissa, sillä
Samdokonollutajallisessajamaantieteellisessälaajuudessaanmaa-
ilmanlaajuisestiainutlaatuinenprojekti.Asiaeikuitenkaanoleollut
täysinvierasmeidänkäänmuseomaailmassamme.Jo1970-luvunal-
kupuolellanykypäiväntallennusoliesillämuseoväenkokoontumi-
sissajatiedotuskanavissa.Vuonna1974Suomenmuseoliiton10mu-
seoasiain sihteeri Jorma Heinonen kirjoitti liiton tiedotuslehdessä
otsikolla”Nykyajanmuseaalisestadokumentoinnista”.Kirjoittajaot-
tisiinäkantaamuseoidenrooliinnyky-yhteiskunnanpalvelijana,mi-
tätehtävääpalvelisierityisestinykyhetkentallennusjasenesittämi-
nen:”Museokävijätkaipaavattietoanimenomaansiitäaikakaudesta
jasiitäyhteiskunnasta,jossaheitseelävät.”11

Heinonenviittasikirjoituksessaanmuseotyötälähelläolevientut-
kimusalojen enenevään kiinnostukseen nykyajasta ja lähimennei-
syydestä.Yleisestiottaenhistoriantutkimuksen jayhteiskuntatietei-
denvälinenrajaolihäviämässä jakulttuurien tutkimuksenpiirissä
kaupunkikansatiedealkoiottaaensiaskeleitaan.Heinosenajatusten
viitoittamana käsiteltiin teemaa saman vuoden museopäivillä. Ai-
heestaoli pyydetty alustamaankansatieteilijäMattiRäsänen, joka
käsittelikin dokumentoinnin ongelmia pitkälti oman tutkimusalan-
sanäkökulmasta.Hänesittihuolensaerityisestimerkittävienyhteis-
kunnallistenmuutosten,kutenkulutuksenlisääntymisen,vähäisestä
tutkimisesta ja tallentamisesta. Massakulttuuri tuottaa jatkuvasti li-
säämateriaalia,jonkatallettamiseeneivätmuseoidenvarastotriitä.

10  Suomen museoliitto on vuonna 1923 perustettu suomalaisten museoiden yhteistyöelin ja 
edunvalvoja. 

11  ”Nykyajan museaalisesta dokumentoinnista”, Suomen museoliitto tiedottaa 1/1974.
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Lisäksi tieteenalalla yleistynyt vaatimus ajan, paikan ja sosiaalisen
sidonnaisuuden huomioimisesta tuottivat yksittäisestäkin esineestä
huomattavanmääräntietoa.12

Vuoden1974museopäivilläpuheenvuoronkäyttimyösSuomen
museoliitonkeskushallituksenjäsen,museonjohtajaJarnoPeltonen,
jokaesityksessäänkeskittyikaupunkikulttuurintallennukseen.Hel-
singin kaupunginmuseo ja Helsingin yliopiston kansatieteen laitos
olivat jo1960-luvun lopullaalkaneetkehitellämalliakaupunkielä-
mäntutkimiseksijatallentamiseksi.Yleistutkimusmalliksikutsutussa
metodissakohteestaselvitettäisiinensiksikaikkimahdollinentausta-
tietojasenjälkeenkenttätöidenavullakartoitettaisiinasukkaantoi-
mintakaupunginmuodostamassasosiaalisessajafyysisessäympäris-
tössä.Kenttätöihinkuuluivathaastattelu,valokuvaus,mittapiirustus
asunnostajahavainnointi.13

JarnoPeltoneneipuhunutyleistutkimusmallistaanainoastaanteo-
reettiseltapohjalta.Mainittujenlaitostenyhteistyönäolijo1970aloi-
tettuHelsinginkaupunkikansatieteellisenaineistonkeruujuuriPel-
tosenesittäminmetodein.Kuutenakesänäkansatieteenopiskelijat
haastattelivat,piirsivätjahavainnoivatmuseonvalokuvaajankuva-
tessaelämääneljälläerityyppiselläkaupunkialueella:Museokadulla,
Vaasankadulla, Pasilassa ja Tapanilassa. Dokumentointimetodit oli
omaksuttusosiaalitieteistä,mistäjohtuenhaastattelutolivatkyselylo-
makkeitavalmiinevaihtoehtoineen.14Projektioliensimmäinenlaa-
tuaanSuomessa,javoijopasanoasenolleennykydokumentoinnin
uranuurtajaniinSuomessakuinRuotsissakin.

AjatusHelsinginkaupunkikulttuurintallennuksestasekäyliopis-
tonjamuseonyhteistyöstätulikansatieteenprofessoriNiiloValosel-

12  ”Valtakunnalliset museopäivät Lappeenrannassa 24.–26.5.1974”, Suomen museoliitto tie-
dottaa 2/1974.

13  ”Tallennuskohteena kaupunkikulttuuri”, Suomen museoliitto tiedottaa 2/1974.
14  Kotikaduilla – kaupunkilaiselämää 1970-luvun Helsingissä 1997, 222–225.
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ta.YhteydetSuomen jaRuotsinvälillä toimivat tuolloinerityisesti
akateemisissapiireissä,jotenonoletettavaa,ettävaikutteitaannettiin
javastaanotettiinpuolinjatoisin.Kansatieteennykyorientaatiooli-
kin lanseerattumuunmuassa1967Tukholmassa järjestetyssä”The
possibilitiesofchartingmodernlife.Asymposiumforethnological
researchaboutmoderntime”-seminaarissa,johonSuomestaosallis-
tuivatmuunmuassaTurun ja Jyväskylänyliopistojenkansatieteen
professorit. Näissä yliopistoissa kaupunkikansatiede saikin sittem-
minomanasemansa,muunmuassa Jyväskylässä apulaisprofessori
VeikkoAnttilantoimesta.15

Nykypäivän dokumentointi ei tuntunut kaupunkikansatieteestä
tai ruotsalaisten esimerkeistä16 huolimatta kuitenkaan leviävän ko-
vinkaannopeastiSuomenmuseokentälle.Suomenmuseoliittoyritti
ottaakantaaasiaanuseaanotteeseen,tosinpitkältimuutamanaktii-
visenhenkilöntoimesta.JarnoPeltonenoli1974nimitettySuomen
museoliiton nykyesineistön museodokumentointia tutkineen työ-
ryhmänpuheenjohtajaksi,jossajäseninäolivatmyösedellämainitut
JormaHeinonenjaMattiRäsänen.Hekaikkikirjoittivatuseaanot-
teeseenasianpuolesta, joskuskriittiseenkin sävyyn.Muunmuassa
1978 Jorma Heinonen kritisoi Museoviraston17 tutkimuspoliittista
ohjelmaanykyaikaankohdistuvantutkimuksenlaiminlyömisestäja
tutkimustehtävien jakamisestapelkästäänantikvaarisiinperustehtä-
viinjaantikvaarisiintutkimuksiin.Museovirastonorganisaatiotoimi-
kunnanmietinnössäolikuitenkinjo1970harkittu”uusimmanajan
toimistonperustamista”,muttapäädytty langettamaan tehtävähis-

15  Erixon 1970; Silvén 2004, 153.
16  Nordiska museet järjesti 1976 dokumentointia käsittelevän seminaarin, josta uutisoitiin Suo-

men museoliiton tiedotteessa 1/1977 näkyvästi.  
17  Museovirasto on opetusministeriön alainen kulttuuri- ja tutkimuslaitos sekä suojeluviran-

omainen. Museoviraston organisaatioon kuuluu useita valtion omistamia museoita, mm. 
Suomen kansallismuseo. 
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torianjakansatieteentoimistoille, jotkaeivätkuitenkaanHeinosen
mukaanolleettoimineetodotustenmukaisesti.18

Edellä mainittu nykyesineistön museodokumentointia tutkinut
työryhmä jätti muistionsa museoliiton keskushallitukselle keväällä
1979.Siinäesitettiin,ettävanhimmanajanesineistöäonmaamme
museokokoelmissa tallennettu riittävästi ja että jatkossakokoelmia
kartutettaisiin vain näyttelytarpeen pohjalta. Sen sijaan dokumen-
tointi tulisi keskittää 1900-luvun aineistoon ja erityisesti tuotanto-
elämäänjaaloihin,joidenmuuttuminenolisinykyaikananopeinta.
Dokumentointitulisikäytännössätehdäsiten,ettämuseoidenvälillä
olisivapaaehtoisiasopimuksiatyönjaostasekäyhtäläisiätoimintaoh-
jelmiajatoimintakeinoja.19

Myösvuoden1981Museopoliittinenohjelma–ensimmäinenlaa-
juudessaanSuomessa–ottikantaanykypäiväntallennukseen.Uu-
simmaksimuseolaitoksensuuristaongelmistamainittiinlähimennei-
syydenjanykyajanaineellisenkulttuurintallentaminen.Merkittävää
oli kannanottomuseoidenperusytimen, aineelliseneli esineellisen
kulttuurin, asemaan muihin tallennusmenetelmiin nähden. Ohjel-
manmukaankuluvanvuosikymmenenelämäntapaajayhteiskuntaa
eivoisienäätallentaarajoittumallaasumismuotojenjaarkistenkäyt-
töesineidensäilyttämiseen.Museoidentulikinmonipuolistaamene-
telmiäänkuvalliseenjakirjalliseentallennukseen.20

Näiden kannanottojen seurauksena Suomen museoliitto järjesti
1982 kolmipäiväisen museoiden dokumentointia ja tutkimusta kä-
sittelevänseminaarinVaasassajaUumajassa.Seminaarissakuultiin
Ruotsin Samdokin toiminnasta sekä käsiteltiin suomalaisissa mu-
seoissa harjoitettua tutkimus- ja dokumentointitoimintaa. Nykyai-

18 ”Museoviraston tulospoliittinen ohjelma”, Suomen museoliitto tiedottaa 6/1978. Ks. myös 
Jorma Heinonen: ”Teknologinen ja tekninen näkökulma eri museolajien piirissä”, Suomen 
museoliitto tiedottaa 2/1977.

19 ”Suomen museoliiton toimintakertomus 1978”, Suomen museoliitto tiedottaa 3–4/1979.
20  Museopoliittinen ohjelma 1981.
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kaa ja lähimenneisyyttä koskevasta tallennustoiminnasta todettiin
ainoastaan,ettäsitäoliotettumonissamaammemuseoissatoimin-
nanpiiriin, tosinyksityiskohtaisiatyösuunnitelmiaeiollut laadittu.
Suurimmaksihaasteeksikoettiin resurssienpuute jayhteistyönor-
ganisoiminen,erityisestivaltakunnallisellatasolla.Loppupäätelmäk-
si tulikinehdottaa työryhmänasettamisestapohtimaanmuseoiden
työnjaonsuuntaviivoja.21

Lähimenneisyyteenjanykyaikaankohdistuvatutkimus-jadoku-
mentointitoimintapuhuttiVaasan-Uumajanseminaarinjälkeenvielä
seuraavanakeväänämaakuntamuseoidenjohtajienneuvottelupäivil-
lä, jatuloksenaoli lopultaMuseovirastonasettamaMuseoidendo-
kumentointi-jatutkimustyöryhmä,jokajättimuistionsaneljänvuo-
den työskentelyn jälkeen marraskuussa 1987. Työryhmä suositteli
museoillemuunmuassakeskipitkänaikavälintutkimusohjelmaase-
kähenkilökunnanmahdollisuuttaerikoistua jollekin tutkimusalalle
ja harjoittaa tutkimustaan. Esitys sisälsi myös ehdotuksen museoi-
denvälisestätyönjaostaaihealuejaotteluineen.Näihinkuuluitavan-
omaistentuotantoa,asumista,kauppaa,julkistaelämääjavapaa-ai-
kaa tutkivien ryhmien lisäksi kulttuuriympäristön tutkimus, jossa
mainittiinmyösruraalijaurbaaniympäristö.Työryhmänmelkope-
rusteellisista esityksistä huolimatta valtakunnallista yhteistyötä ny-
kypäivändokumentoinninsarallaeisaatuaikaiseksi.Osamuseoista
lähtitoteuttamaantyönjaonmukaistatehtäväänsä,muttakoskajat-
kuvakoordinointijäiMuseovirastossavielä1990-luvullakinsuoritta-
matta,hankekuivuivähitellenkokoon.22

Valtakunnallisenkoordinoinninpuutteestahuolimattalähimmäk-
sinykyorientoitunuttadokumentointiapäästiinkahdellaalalla:työ-

21 ”Museoiden dokumentointia ja tutkimusta käsittelevä seminaari”, Suomen museoliitto tiedot-
taa 1/1983.

22 ”Museoviraston dokumentointityöryhmä perustettu”, Museo 3/1984; ”Museoiden dokumen-
tointi- ja tutkimustyöryhmän muistio ilmestynyt”, Museo 1/1988; Metsänkylä 2008, 108; Mu-
seoiden dokumentointi- ja tutkimustyöryhmän muistio 1987. TAKO-työryhmän Share Point-
www-alusta, luettu 21.9.2010.
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väenkulttuurissajakaupunkikansatieteessä.Molemmissatapauksissa
kytkösnykyhetkeenonymmärrettävä.Sekäteollisuusettäkaupun-
gistuminenolivat1900-luvunilmiöitä,jotkaolivathelpostihavaitta-
vissatalonpoikaiskulttuuristataustaavastenjajoistaselkeimminoli
puutettamuseokokoelmissa.

Työväenkulttuuriaalettiin laajemmassamittakaavassadokumen-
toidaSuomessavuonna1980Museovirastonerillisrahoitukseenpe-
rustuvassa tutkimusohjelmassa. Ajatuksena oli työväenkulttuuria
koskevanesineellisen,valokuva-jamuistitietoaineistonkerääminen
ja tallentaminenKansallismuseonkokoelmiin.Hankkeen tutkijana
Museovirastossa toimi Antti Metsänkylä, joka oli sittemmin vuo-
den1983Museoidendokumentointi-jatutkimustyöryhmänsihteeri.
Runsaanviidentoistavuodenaikanaprojekti julkaisikymmenkun-
ta raporttia tai tutkimusta, joistaosassaolikysenykypäivändoku-
mentoinnista eri tuotantolaitoksilla. Kohteina olivat muun muassa
puuvillatehdas, makeistehdas, lasinpuhaltajat, metallityöläiset sekä
öljynpuristamo. Hanke kuihtui kuitenkin 1990-luvun puolivälissä
Museovirastonilmeisentallennustoimintavastaistenlinjaustenmyö-
tä:myösvuodesta1957toiminutvuosittainenmuistitiedonkysely-ja
keruutoimintakeskeytyi1995.23

Kaupunkikansatiedettäeioletehtyerityistenprojektienpuitteissa,
vaansenäyttäälöytäneentiensäuseankinmuseonperustoimintaan.
Muunmuassa1983mainitaanainakinviidessäkaupungissatehdyn
haastattelututkimuksiakaupunkilaistenparissa.Osanäistäonepäi-
lemättäenemmänkinmuistitiedonkeruuta,muttaontodennäköistä,
ettäkansatieteeseenlevinnytkiinnostusnykypäiväänmenneisyyden
ohellatavoittimyösmuseoidenkenttätutkimukset.24

23  Helena Hakkarainen: ”Teollisuusympäristön inventointi- ja dokumentointityöstä”, Museo 
7/1984; Antti Metsänkylä: ”Työväenkulttuurin tutkimusta ja tallennusta museovirastossa”, 
Museo 2/1985; Metsänkylä 2008, 103–110; http://www.nba.fi/fi/keruuarkisto_kyselyaiheet.

24  ”Lahden kaupunginmuseon tutkimusyksikkö”, Suomen museoliitto tiedottaa 8/1983; ”Suo-
men museot vuonna 1983”, Museo 5/1984. 
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1990- ja 2000-luvulla nykydokumentoinnissa ei juurikaan pääs-
ty aikaisempia vuosikymmeniä aktiivisemmalle tasolle, tosin asia
oliedelleenesilläsuuremmissalinjauksissa.Vuonna1999julkaistiin
opetusministeriönasettamanMuseo2000-toimikunnanmuseopoliit-
tinenohjelma, jossa esitettiin kokoelmiakoskevissa toimenpiteissä
lähihistorianjanykyajanilmiöidentallennuksenosuuttalisättäväksi
javahvistettavaksi.Erilaisiaprojektejaonkinvähitellensyntynyteri
tahojenyhteistyönä,tosinsuurimittaisempitoimintaonodotuttanut
ainanäihinpäiviimmesaakka,mistäTAKO-yhteistyöonnyttodis-
tuksena.25

MuseoistanykydokumentointiaonnäkyvimminhoitanutHelsin-
ginkaupunginmuseo,jokajatkoiaikaisempaakaupunkitutkimustee-
maadokumentoimallayhteistyössäHelsinginyliopistonkansatieteen
oppiaineenkanssahelsinkiläisenMyllypuronlähiönelämää(aihees-
talähemminJariHarjunartikkelissatässäjulkaisussa).Kaupungin-
museonaktiivisuuttanykydokumentoinnissavoipohtiamoneltakin
kannalta,muttaselvääon,ettäSuomennopeimminkasvaneena,ja
kasvavana,kaupunkinaHelsingilläonollutsuurimmathaasteetny-
kypäivänhaltuunotossa.Myös1970-luvunkaupunkikansatieteelliset
dokumentoinnitjayhteistyöHelsinginyliopistonkanssaovatepäile-
mättävauhdittaneetkehitystä.

Helsingin yliopiston merihistorian ja museologian opintokoko-
naisuuksissaontämänartikkelinkirjoittajanjohdollatehtyvuodesta
2006nykydokumentointiprojekteja,26joidenmateriaaliontalletettu
eri yhteistyömuseoihin, kuten Helsingin kaupunginmuseoon, Suo-
men merimuseoon ja Helsingin yliopistomuseoon. Lisäksi muuta-

25  Museo 2000: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/1999/museo_2000__museopoliittinen_
ohjelma, luettu 17.9.2010.

26  Opiskelija- ja tutkijavoimin on vuosina 2006–2010 dokumentoitu elämää matkustaja-alus M/
S Silja Serenadella, risteilijä M/S Kristina Reginalla ja kuivarahtialus M/S Arkadialla, työtä 
Hietalahden telakalla, Helsingin Länsisatamassa ja Sompasaaren satamassa, sekä Helsin-
gin veneilykulttuuria ja Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan toimintaa. 
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matsuomalaisetmuseotovatolleetmukanapohjoismaisessaNorsam-
yhteistyössä,jonkapuitteissaondokumentoitumuunmuassaNorjan
jaIslanninväliäkulkevamatkustaja-alussekäjärjestettyleipä-doku-
mentointihanke.27

Mitä tallennetaan ja miksi?

RuotsinSamdok-toimintasaialkunsamuseoidenhuolestaesineko-
koelmiensayksipuolisuudestajahistoriapainotteisuudesta.Tosiasias-
sa keskustelu ei kuitenkaan liittynyt yksinomaan esinekokoelmien
laatuun vaan esinekokoelmiin ylipäänsä: riittävätkö ne kertomaan
nykypäivänyhteiskunnastasitä,mitäjälkipolvillehalutaansiitävä-
littää tai jälkipolvethaluavat siitä tietää.Museotieteiden,erityisesti
kansatieteen,piirissäolilevinnytvoimakasyhteiskuntaorientoitunei-
suus,jonkamyötäkaivattiintietoa,eivainihmistenelämästänäky-
viltäosin, vaanmyösheidänajatuksistaan jakäsityksistäänympä-
röivästämaailmasta.Tässähengessäesineidenilmaisukykyasetettiin
voimakkaastikyseenalaiseksi.28

Vaikkamuseotolilähinnämielletty–useinmuseoammattilaisten
itsensäkintaholta–esineitäkerääviksiinstituutioiksi,olimyösmuu-
tamateriaaliavähitellenkerääntynytmuseoidenarkistoihin.Kent-
tätyöorientoituneen kansatieteen myötä haastattelu- ja valokuva-
materiaalitalkoivatollamuseoidenarkea.Nämämetodittulivatkin
palvelemaan yhteiskuntaorientoitunutta dokumentointia esineke-
ruunjäädessäentistäenemmäntaka-alalle.Samdok-projektinmyö-
täesinekartuntaRuotsinmuseoissaputosiräjähdysmäisesti:kolmen
vuosikymmenenaikanavainkolmasosalähestuhannestaprojektista

27  Norsam: http://www.maihaugen.no/no/Samtidsnett/Norsam-/Hva-er-Norsam/, 
luettu 17.9.2010.

28  Silvén & Garnert 2003, 37–38; Silvén 2004, 176–177.
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tallensiesineitä.Nordiskamuseetinkokoelmatkarttuivat1980-luvun
aikanarunsaallakuudellatuhannellaesineellä,kunkahdeksanaikai-
semmanvuosikymmenenaikananiitäolitalletettukokoelmiinkes-
kimäärin25000vuosikymmenessä.29

Myösitseesinejasiihenkohdistuvatutkimuskokivatmuutoksia
nykydokumentoinnin vallatessa alaa. Mitä kertoivat ihmisestä esi-
neet,jotkaeivätolleetenääainutlaatuisiajayksilöllisiäkäsityötaidon
näytteitä,vaanjoitavalmistettiinliukuhihnallatuhansiakappaleita?
Mitätietojaniistätulisitallentaa?Tutkimuskohteensiirtyessäenem-
män ihmiseen jahänen sosiaaliseenympäristöönsäesineenasema
muuttuisubjektistaobjektiksi,olemaanainoastaanyksikuvastintut-
kimuskohteen moninaisessa kentässä. Kansatieteilijät halusivatkin
korostaa,ettämuseoidentulisiharjoittaaenemmänyhteiskuntatutki-
mustakuinpyrkiäolemaanyksinomaanesineidenasiantuntijoita.30

Esineen ympärillä käydyn kriittisen keskustelun myötä paino-
piste dokumentoinneissa siirtyi entistä enemmän ilmiökeskeiseen
suuntaan.Esinetutkimusasettuiyhdeksimetodiksimuiden joukos-
sapäähuomionollessa tallennettavassa kokonaisuudessa.Nykydo-
kumentoinnistatulimonimetodinen31menetelmä,jokatuottiaineis-
toaniinhaastattelujen,valokuvien,havaintopäiväkirjojen,esineiden
kuinmuunarkistomateriaalinmuodossa.Museotyönkannaltailmiö-
keskeisyydestätuliseavainsana,jollapäästiinhallitsemaankokoel-
miajatekemäänkokoelmapoliittisiapäätöksiä.Yksittäistenjamuus-
ta kokoelmasta irrallisten esinehankintojen sijasta onkin keskitytty
dokumentoimaansuurempiakokonaisuuksia, jotkavalitaanyhteis-
kunnallisenanalyysinjamuseoidenvälisentyönjaonperusteella.

29  Silvén & Garnert 2003, 39.
30  Silvén 2004, 179–181.
31  Nykydokumentoinnissa käytetyistä metodeista on julkaistu Samdok-projektissa mm. Ver-

balt, visuellt, materiellt 1991, Tumme med tingen 1992, Text i tryck 1995, Beskrivningens 
metodik 2002 ja Perspektiv på intervjuer 2002. 
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Samanaikaisesti esineen asema kokoelmien osana on kokenut
muutoksen.Samallakunniidenmääräonvähentynyt,on laatu ja
ilmaisukykylisääntynyt.Rakennus,esinetaitilaonsangenyksiulot-
teinen ilman siihen liittyviä kokemuksia, tulkintoja ja inhimillisiä
kiinnekohtia.Museokokoelmissapuhutaankinnykyäänproveniens-
sin, esineen alkuperän, ohella kontekstista, joka kiinnittää esineen
ympäristöönsäjatuosilleuseinuudenulottuvuuden.Sarjatuotanto-
navalmistettuyksittäiskappalepoikkeaavastaavistaidenttisistävain
sillä,ettäsilleonannettutarina.Maitopurkkivoidaanviedäkokoel-
miinesittämälläsetietynmuotoisena,kokoisenajavärisenäesinee-
nä,muttakontekstualisoitunasevoimyöskertoaomistajansaarjesta,
valinnoista,arvostuksista:mistäseonostettu(kaupunginkeskustan
lähikaupasta vai supermarketista valtatien varrelta), miksi juuri se
maitotyyppi(allergia,hyvinvointi,ideologia)taimitäesineenympä-
ristö(keittiö,jääkaapinmuusisältö)kertooomistajistaan.

Museot ja nykydokumentointi

KutenRuotsinmalliosoittaa,nykydokumentointivoihyvinorgani-
soitunajatoimivanyhteistyöverkostonavullatuottaalaajanjamo-
nipuolisenaineistontulevaisuudentutkijoille.ToistaiseksiSuomessa
tehdyt yksittäiset hankkeet ovat olleet lähtökohdiltaan enemmän-
kinniinkutsuttuapelastusdokumentointia,jossatallennuskohdeva-
likoituusenkatoamisenvuoksieikämahdollisenkokonaisvaltaisen
päätöksenteonpohjalta.Pyrkimyksenämeilläkintulisiollarakentaa
nykydokumentointi pitkän tähtäimen kokoelma- ja tutkimusstrate-
gioidenpohjallesekämuseoidenväliselleyhteistyölle,jolloinyhteis-
kunnastasäilyisiriittävänkattavajamonipuolinenkuvajälkipolville.
Uusimuseolaki(2006)edellyttää,ettävaltionosuuttanauttivissamu-
seoissaonolemassakokoelmienkartuttamista ja säilyttämistäkos-
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keva pitkän tähtäimen suunnitelma. Ainakin TAKO-yhteistyöhön
liittyneistämuseoistaylikahdellakymmenelläonlaadittunakokoel-
mapoliittisetohjelmat.32

SuomenTAKO-yhteistyöhankepyrkiilähtökohtaisestikattamaan
yksilönjayhteiskunnaneriosa-alueet.Malliaonlähdettyhakemaan
Ruotsin Samdokista, josta poolijako selvästi periytyy. Poolien teh-
tävänämeilläkinon toimiamuseoidenyhteistyöeliminä,huolehtia
omanalansatallennuksentoteutumisestajatarvittaessaorganisoida
nykydokumentointihankkeitajäsententarpeidenmukaan.Pooliton
jaettuseuraavanlaisesti:

1.Ihminenjaluonto
Ihmisenjaluonnonvuorovaikutuksendokumentointi:maa-jamet-
sätalous,metsästysjakalastussekämuuluonnonhyöty-javirkistys-
käyttö.

2.Yksilö,yhteisöjajulkinenelämä
Hallinto,julkisetpalvelutjamuujulkinenelämä,yhteisönkehitysja
muutossekäyksilöyhteisön jäsenenä.Kulttuurienkohtaaminen ja
monikulttuurisuus.

3.Arki
Kansalaistenjokapäiväinenelämä,kotijaperhe,asuminen,harras-
teet,vapaa-aika,urheilu.Ihmisenelämänkaari.

4.Tuotanto,palvelutjatyöelämä
Teollisuusjakäsiteollisuus.Työelämä,elinkeinotjayrittäjyys.Ihmi-
nentyössäänjatyöyhteisönsäjäsenenä.Tekniikka,teknologia,inno-
vaatiot.

32  TAKO-työryhmän Share Point -www-alusta, luettu 21.9.2010.
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5.Viestintä,liikennejamatkailu
Ihmistenväliseenjoukko-jayksityiseenviestintäänkuuluvatilmiöt,
esineetjainfrastruktuuri,joukkotiedotus.Viestintävälineiden(radio,
televisio, tietokoneet,puhelimet)kautta levitettyviihde.Liikentee-
seen,liikkumiseenjamatkailuunkuuluvatilmiöt.

6.Koulutus,taide,korkeakulttuurijahyvinvointi
Koulutusyhteiskunnallisenajakulttuurisenailmiönä,tiedejatutki-
mus,erityisestisiihenosallistuvienihmistennäkökulmasta.Luovaja
esittävätaidetekijöidenjakuluttajienlähtökohdistakäsin.Hengelli-
setilmiötjainstituutiot.

7.Trendit,vaikuttajatjakäännekohdat
Hetkenilmiöt.Yhteisönelämänkäännekohdatjaniihinkeskeisesti
vaikuttaneethenkilötjaryhmät.33

Vuoden 2011 alusta, jolloin osallistuminen poolitoimintaan muut-
tuimuseoidenosaltasitovaksi,TAKO-hankkeeseenonilmoittautu-
nutmukaankuutisenkymmentäkulttuurihistoriallista jaerikoismu-
seota,sekäpoolin6osaltamyöstaidemuseoita.Museotovatsaaneet
ilmoittautua yhteen tai useampaan pooliin, tosin suurin osa on il-
moittautunutvastayhteen.Merkillepantavaaon,ettäkaupunginmu-
seoista, ja niihin rinnastettavista paikkakunnanpäämuseoista, suu-
rinosaonilmoittautunutpooliin4:tuotanto,palvelutjatyöelämä.34
Kaupungitovatymmärrettävästitäynnätuotantolaitoksiajatyöpaik-
koja, mutta toki kaupunkikulttuurin tutkimista voi harjoittaa lähes
kaikissapooleissa,ainayksilön,arjen,ympäristön,viestinnänjahy-
vinvoinninnäkökulmistaajassaeläviinilmiöihin.Kunhankeetenee

33  http://www.nba.fi/fi/kansallismuseo/tako/poolit, luettu 20.3.2013.
34  http://www.nba.fi/fi/kansallismuseo/tako/poolit, luettu 20.3.2013.
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ja poolit pääsevät esittelemään toteutuneita projekteja, on mielen-
kiintoistanähdä,minkälainenkuvakaupungeistammevälittyy.

Poolijakoonhyväalkukokonaisvaltaisellekentänhaltuunotolle
jahedelmälliselleyhteistyölle,jostaonesimerkkinäpooli3:ntoteut-
tama Suomalainen talvipäivä -hanke helmikuussa 2011.35 Jokaisen
työryhmänon,niinedustamiensamuseoidenkuinpoolinsateeman
puolesta,tehtäväperusteltujavalintojajapäätöksiäsiitä,mitäjami-
tendokumentoidaanjamiksitietytkohteetvalitaandokumentoita-
viksi.Helpostiajattelemmetärkeimmiksikriteereiksiilmiöntyypilli-
syydentaiyleisyyden,ajallisentaialueellisenedustavuuden.Voidaan
kuitenkinpohtia,pitäisikökokoelmiintallentaailmiöitä, jotkaovat
poikkeuksellisia,erikoisia,ainutkertaisia,ajankohtaisiataikuriositee-
tinomaisia.Ilmiövoiollamyösvaikea,taijopaeettisestikyseenalai-
nen.Kyseonkinsiitä,kuinkaharmonisen,realistisentairistiriitaisen
kuvanjätämmeyhteiskunnastamme.36

Museoidenonpystyttäväharjoittamaanyhteiskunnallistajakult-
tuurista analyysia omasta ajastamme vallitsevien tieteenkriteerien
mukaisesti.Näihinkuuluumyösitsereflektio,pohdintaomienvaikut-
timienjanäkökulmienvaikutuksestavalintoihin.Museotyöntekijöis-
tävoidaanerottaasamatpreferenssitkuinkenestätahansatutkijasta:
ikäluokka,yhteiskuntaluokkajasukupuoli.Dokumentointipäätöksiä
tehdessäänmuseotyöntekijäntulisikinpyrkiäavartamaannäkemyk-
siääntaiainakinavaamaanpäätöstensätaustoja.

Alustaessanikeväällä2007Helsinginkaupunginmuseonkokoel-
mayksikön seminaarissanykydokumentoinnista ja siihen liittyvistä
valinnoista,heräsimuseotutkijoidenkeskuudestauseitakysymyksiä
jaargumentteja.Katsellessaantoisiaanhe totesivatvaaranaolevan
kokoelmienrajautumisenkeski-ikäisen,keskiluokkaisen,koulutetun

35  http://www.nba.fi/fi/kansallismuseo/tako/ajankohtaista, luettu 20.3.2013.
36  Dokumentoinnin ja kokoelmahallinnan kohteita on Ruotsissa käsitelty mm. teoksissa Adres-

sat okänd 1996, Samtiden som kulturarv 2006 ja Svåra saker 2006.
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naisennäkökulmaksi. Jottakokonaiskuvasaataisiinmonipuolisem-
maksi,eriryhmistätuleviakaupunkilaisiatulisiosallistaadokumen-
tointiin.Esimerkiksinuoren,vanhuksen,liikemiehen,maahanmuut-
tajan tai vaikka kaupunginjohtajan näkökulma kokoelmiin toisi
lisäarvoanykyajastavälittyväänkuvaan.Yhtäältäajassa liikkuvien
ilmiöidenjatrendientunnistaminenkoettiinmuseotyössähaasteel-
liseksi,mutta toisaaltamegatrendienperässä juoksemisenpelättiin
marginalisoivanyleisen ja tavallisen.Tällaisetkeskustelutovatko-
koelmapolitiikankannaltauseinerittäinhedelmällisiäjayksikeino
tutkiamuseonlähtökohtiajanäkökulmia.

Yhteiskunnallisten ja ajassa liikkuvien trendien lisäksi on hyvä
tarkastella oman alan, niin tutkimuksen kuin museotyönkin, sisäl-
lävaikuttaviasuurialinjoja.Alkavatkomuseotjälleenkerätäsamaa
vallitsevientutkimustrendientaijopapoolijaonvaikutuksesta?Ruot-
sissahuomattiinSamdokinensimmäisenammattialojenmukaanteh-
dynpoolijaon seurauksenakokoelmienkertovan ensisijaisesti kes-
ki-ikäisestä työväenluokkaisesta miehestä. Esimerkiksi Upplannin
museondokumentoinnitkäsittivätmiesvaltaisiateollisiatuotannon-
aloja, janaisiaesiintyi lähinnävainkotipoolindokumentoinneissa.
Poikkeuksena oli paikallisen sairaalan nykydokumentointi. Doku-
mentointityöllävoiollasitenvahva,niinsukupuolisestikuinyhteis-
kunnallisestikin,normittavavaikutus.37

Kaupunkikulttuurieinykypäivän ilmiökentässäolehelpoimmin
lähestyttäviä dokumentointikohteita. Kaikista teemoista on kuiten-
kinlöydettävissä,jalöydettävä,yksilön,kaupunkilaisen,näkökulma.
Kaupunkionsenihmiset,silläilmiöitäeioleilmanniitäkokeviaja
tulkitseviahenkilöitä.Yksikäänesineeiolemitäänilmansilleannet-
tuamerkitystä,asemaataitarinaa.Nykypäiväntarinatovattulevai-
suudenmuistoja.

37  Brännström et al. 2006, 78–83.
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ELÄMÄÄ MYLLYPUROSSA
Nykydokumentointia Helsingin kaupunginmuseossa

JariHarju

Museoidenkokoelmatovatuseinmuodostuneethyvinkinsattuman-
varaistenvaiheidentuloksena,jaharvoinkäyniinonnellisesti,että
historiallisenmuseonkokoelmatkattavattasaisestikokomenneisyy-
denkirjon.Tänäpäivänämuseottoimivatyhätietoisemminkoko-
elmiakartuttaessaan.Monissamuseoissaonhavahduttusiihentosi-
asiaan,ettäkokoelmienhallinnointiajakartuttamistasilmälläpitäen
onsyytätehdäkirjallinenohjelma,kokoelmapolitiikka.Nykydoku-
mentoinnilla,jossamuseotpyrkivätaktiivisestijasystemaattisestital-
lentamaanomanajanhistoriaakokoelmiinsa,tulisiollakeskeinensi-
jamuseonkokoelmapolitiikassa.

TässäkirjoituksessaesittelenHelsinginkaupunginmuseonnyky-
dokumentointihankkeen Elämää Myllypurossa. Haluan tuoda esille,
miksinykydokumentointionniintärkeäosakaupunginmuseontoi-
mintaa. Aluksi luon katsauksen nykydokumentoinnin perinteisiin
Helsingin kaupunginmuseossa kahden keskeisen esimerkkitapauk-
senkautta.SenjälkeenkeskitynElämääMyllypurossa-hankkeeseen,
sentavoitteisiin,menetelmiinjatuloksiin.Pohtimallahankkeenmah-
dollisuuksiajarajoituksiahaluantuodaesilleMyllypurossakerätyn
jatuotetunaineistonmerkityksenhistoriantutkimuksenjakulttuuri-
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perinnönvaalimisennäkökulmasta.Lopuksitarkastelennykydoku-

mentoinninmoninaisiaulottuvuuksiakahdenulkomaalaisenesimer-

kinavulla.

Perinteet velvoittavat

Ontärkeääkorostaa,ettäMyllypurossatehtydokumentointieiole

irrallinenhankeHelsinginkaupunginmuseontoiminnassa.Voidaan

perustellusti väittää, että Helsingin kaupunginmuseon kokoelmien

kivijalkana on Signe Branderin vuosina 1907–1913 valokuvaama

Helsinki-aineisto.Vaikka1900-luvunalussakukaaneivieläpuhunut

nykydokumentoinnista, Branderin 906 valokuvan kokoelmaa voi-

daanaivanhyvinverratamyöhemminsyntyneisiinomanajanhis-

toriaatallentaviinaineistoihin.Branderinvalokuvaaminenperustui

Koti Myllypuron Tuulimyllyntiellä. Kuva: Matti Huuhka, 2006. Helsingin kaupunginmuseo.



219ELÄMÄÄ MYLLYPUROSSA

suunnitelmalliseen,nimenomaankulttuurihistorianvaalimisen läh-

tökohdista syntyneeseendokumentointiohjelmaan.BranderinHel-

sinki-kuviaarvioitaessatäytyypitäämielessä,ettäkyseessäolitilaus-

työ.KuvientaustallaoliHelsinginmuinaismuistolautakunnanhuoli

katoavienjamuuttuvienkaupunkimaisemientallentamisesta.Valo-

kuvaajaeivalinnutkuvauskohteitaanomanmielensämukaan,vaan

kuvattavatrakennuksetjamaisematpäätettiinkuvaajanjalautakun-

nan yhteisillä kävely- ja vossikkaretkillä. Lautakuntaan kuuluivat

valtionarkistonhoitajaReinholdHausen,Valtionhistoriallisenmu-

seonamanuenssiKarlKonradMeinanderjaarkkitehtuurinprofesso-

riGustafNyström.1Nämäherratedustivathelsinkiläistäsivistyspor-

varistoa,jokaolihuolissaankaupunkikuvanmuutoksennopeudesta

jahistoriallistenarvojen jäämisestäuudistusten jalkoihin.Muinais-

muistolautakunnantehtävänäolikinhuolehtiakaupunginesineelli-

senhistoriantallentumisesta.Senaloitteestaperustettiin1911Helsin-

ginkaupunginmuseo.Lautakunnankaukonäköisyyttätodistaa,että

seeityytynytainoastaankeräämäänvanhaaesineistöä,vaanhalusi

aktiivisestitallentaakotikaupunkinsakulttuuriperintöä.

Signe Branderin Helsinki-tuotannossa dokumentoitiin ensisijai-

sesti julkisenkaupunkikuvanmuutosta1900-luvunalussa.Helsinki

olikasvanut1800-luvunjälkipuoliskoltalähtiennopeasti,mikänäkyi

myöskaupunkikuvassa.Kantakaupunginvanhapuutalokantahupe-

nikivitalojentieltä.Branderintehtävänäolinimenomaantuonvan-

han, purettavaksi tuomitun rakennuskannan dokumentointi. Hän

kuvasi vanhat puutalot osana kaupunkimaisemaa, ei irrallisina ra-

kennushistoriallisinamuistomerkkeinä.Kuviintallentuirakennusten

lisäksimyös1900-luvunalunkaupunkilaiselämänkirjo.2Sadanvuo-

dentakainenkatumaisemajasiinäliikkuvatkaupunkilaisettekevät

1  Pehkonen 2006, 21–22.
2  Alanco 2004, 22.



220 Jari Harju

kuvistapaljonmielenkiintoisempiatämänpäivänkatsojalle.Uskal-

taisinväittää,ettäkuvateivätolisikestäneetajanhammastasamalla

tavoin, josniidensisältönäolisivatolleetpelkästäänvanhatraken-

nukset. Tänä päivänä Signe Branderin valokuvat ovat yksi tunne-

tuimmista jakäytetyimmistäkokoelmistaHelsinginkaupunginmu-

seonvalokuvakokoelmissa.Kunhelsinkiläisetkatsovatkaupunkinsa

menneisyyttänäissäkuvissa,heidäntulisikuitenkinmuistaa,ettäky-

seessäonvainosatodellisuudesta.Brandereikuvannutuuttajanou-

sevaakivikaupunkia,aikakautensamoderniaHelsinkiä.Jos1900-lu-

vunalunHelsinki-kuvan rakentaapuhtaastiBranderinvalokuvien

varaan, pikkukatujen ja tonttien perukoiden puutalot saavat aivan

liiansuurenpainoarvon.Kuviakäytettäessäontärkeäpitäämielessä

niidensyntyhistoriakatoavankaupunkimaisemandokumenttina.

Kristianinkatu 15, asuinrakennus pihan perällä. Kuva: Signe Brander, 1907. Helsingin kaupun-
ginmuseo.
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SigneBranderinjälkeenmuseoeipitkäänaikaantoteuttanutyh-

täkunnianhimoistajalaaja-alaistanykydokumentointihanketta.Tä-

mä ei merkinnyt sitä, etteikö museo olisi tallentanut kokoelmiin-

sa oman ajan historiasta kertovia yksittäisiä esineitä tai valokuvia,

mutta1900-luvunalkuvuosiensystemaattiseenjaohjelmalliseenke-

ruupolitiikkaan ei ylletty. Oikeastaan vasta 1970-luvun alussa kau-

punginmuseo tarttui uudelleenvakavamminnykydokumentoinnin

haasteeseen.Museonamanuenssi JarnoPeltonen ryhtyiorganisoi-

maan yhdessä yliopiston kansatieteen laitoksen kanssa kaupunki-

kansatieteellistä3tutkimushanketta.Vuosina1970–1976toteutetussa

hankkeessaolihyvinerilaisetlähtökohdatkuinMuinaismuistolauta-

kunnantoteuttamassavalokuvausprojektissa1900-luvunalussa.Täl-

läkertaadokumentoinnissakeskityttiinkaupunkilaistenarkeen,eri-

tyisestiasumiseen.Kohteiksivalittiinkolmeerityyppistäasuinaluetta

kantakaupungista.4 Porvarillista asuinympäristöä tallennettiin Mu-

seokadulla,kun taasVaasankatusaiedustaaperinteistä työläiskau-

punginosaa.Kolmanneksikohteeksivalittiinpurku-uhanallaelänyt

Puu-Pasila,1900-luvunalussaasemakaavanulkopuolellevillistikas-

vanutpuutaloyhteisönykyisenLänsi-Pasilankohdalla.Museo täy-

densiaineistoavieläTapanilanomakotitaloalueella.Kuvauskohtei-

denvalinnastakäyhyvinilmi,kuinkamuseonytkinolitallentamassa

vanhojajavakiintuneitaasuinympäristöjä.Ajankohdanmodernitlä-

hiökohteetloistavatpoissaolollaan.

Kaupunkilaistenarkeadokumentoitiinvalokuvaamalla,haastatte-

lemallajapiirtämällä.Ammattivalokuvaajatkuvasivatkaupunkilais-

tenkoteja, kivijalkojenpikkupuoteja ja toimistoja sekäelämääka-

duillajapihoilla.Haastatteluissakeskityttiinasukkaidenarkielämän

tottumuksiinjapiirtämällätallennettiinpikkutarkastiasuntojenhuo-

nekalujenpaikat.Erityisestiasumiseen liittyvämateriaalionhyvin

3  Olsson 1997, 219–220.
4  Pakarinen 1997, 30–33; Heiskanen 2008, 15.
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arvokastakenelletahansaasiastakiinnostuneelletutkijalle.Nämäva-

lokuvatjahaastattelutantavathyvintoisenlaisenkuvankaupunkiasu-

misestakuinesimerkiksiajankohdansisustuslehdet.Filmille tarttui

myöspaljonsiitämuutoksesta,jokaolikäynnissäkantakaupungissa

1970-luvunalussa.Tuolloinelettiinkivijalkakauppojenviimeisiähet-

kiä,ennenkuinsuuretmarketitveivätniidenelintilan.Jatietenkin

Puu-Pasila symboloihyvinkaupunkisuunnittelussakäytävääkiiste-

lyävanhanjauuden,säilyttämisenjamodernisoinnin,asukkaidenja

suunnittelijoidenvälillä.

1970-luvunalussakerätystäkaupunkikansatieteellisestäaineistos-

taonmuodostunuttärkeäreferenssikaupunginmuseontoiminnassa.

Asumisen ja kaupunkilaisten oman arkiympäristön dokumentointi

onmuseotyönkannaltakeskeinenjakiinnostavaaihe.Valokuvatja

haastatteluttäydentäväthyvinmuseonasumiseenjaarkipäiväänliit-

tyvääesinekokoelmaa.Julkisenkaupunkikuvanmuutoksettallentu-

vatmyösmuidentahojentoimesta,muttatavallisenkaupunkilaisen

asumistaeivätmuseoidenlisäksijuurikaanmuutkulttuuriperintöön

keskittyvättoimijattalleta.

Museo lähiötodellisuuden jäljillä

Vuonna2005Helsinginkaupunginmuseoaloittinykydokumentoin-

tihankkeenElämääMyllypurossa.Tavoitteenaolitallentaakaupunki-

laiselämän ja asumisenarkea2000-luvunalunHelsingissä.Kohde

valittiin tarkoituksella lähiöstä,kantakaupunginulkopuolelta.Kau-

punginmuseon kokoelmissa kantakaupungin alueet ovat selkeäs-

ti yliedustettuina ja Myllypuron kaltaisten asuinalueiden historias-

tamuseonkokoelmissaonmelkoniukastiaineistoa.Osittain tämä

johtuutietystisiitä,ettäMyllypuroliitettiinHelsinkiinvastavuoden

1946suuressaalueliitoksessajatätäedeltävähistoriatallentuupää-

sääntöisesti Vantaan kaupunginmuseoon. Mutta myös 1900-luvun
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jälkipuoliskoonmonipuolisemmintallennettukantakaupunginkuin

lähiöiden osalta. Toisaalta asumisen suhteen ei ole mielekästä ve-

tääjyrkkäärajaakantakaupunginjalähiöidenvälille.Samankaltai-

siakotejaolisi löytynytmelkeinmistä tahansamuustakinkaupun-

ginosasta, joten Myllypuro-aineisto tarjoaa hyvän läpileikkauksen

helsinkiläisestäarjesta2000-luvunalussa.Samojahuonekaluja löy-

tyyasunnoistakaupunginosasta toiseeneikäniidenperusteellaole

syytätehdäkovinsuuriajohtopäätöksiäalueellisistaerityispiirteistä.

Dokumentointihankkeelle asetettiinkaksi eri tasollavaikuttavaa

tavoitetta.Helsinginkaupunginmuseonomasta,museologisestanä-

kökulmastakyseessäolitäydentävänaineistonhankkiminenmuseon

kokoelmiin.Erityisestikiinnitettiinhuomiotasiihen,ettäMyllypuros-

sakerättävääaineistoavoidaantutkia1970-luvullakootunkaupun-

kikansatieteellisen aineiston rinnalla. Haastattelurunkoon otettiin

mukaan samojakysymyksiäkuinkolmevuosikymmentä aiemmin

oliesitettyasukkaille.Tälläkertaadokumentoinnilleasetettiinmyös

laajempiatavoitteita.NejohdettiinUrbanII-ohjelmasta,Helsingin

jaVantaanyhteisestälähiöidenkehityshankkeesta.Senyhtenäpai-

nopisteenäolikestävänkehityksenedistäminenjasosiaalisenhyvin-

voinnin lisääminenvalituilla asuinalueilla.5Nostamallaesille asuk-

kaidenarkipäiväisiäkokemuksiaHelsinginkaupunginmuseohalusi

tarkastellaMyllypuroamahdollisimmanneutraalisti,ilmanlähiöihin

yleisesti liittyviä negatiivisia ennakkokäsityksiä. Myllypuro, kuten

muutkin lähiöt,onyhtä laillaosa tämänpäivänhelsinkiläistäkau-

punkikulttuuriasiinämissäPunavuorentaiTöölönkaltaisetkaupun-

ginosat,joillaonpitempiasutushistoriatakanaan.Myllypurolaisten

kokemuksetkaupunginarjestakiinnostavatvarmastimuitakinkuin

omankaupunginosanasukkaita.Yhtälaillamyllypurolaisetvoivat,

jaheidän tulisikin, olla ylpeitä omasta asuinalueestaan. Ja samalla

5  Sarantola-Weiss 2007, 7.
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tavoinkuinmuutkinhelsinkiläiset,henäkevätmyösparannettavaa

omallaasuinalueellaan.

Dokumentointiprojekti vietiin läpi vuosina 2005–2006. Valoku-

vaaminentilattiinammattikuvaajilta,sillätavoitteenaolisaadamah-

dollisimman korkealaatuista aineistoa museon kuvakokoelmiin.

Valokuvaamisessakeskityttiinsekärakennetunympäristönettämyl-

lypurolaisten kotien dokumentoimiseen. Lisäksi kuvattiin erilaisia

tapahtumia ja arkipäivän ilmiötä. Projektin tuloksena museon ko-

koelmiinliitettiinyhteensä635digitaalistakuvaa.Helsinginkaupun-

ginmuseoonkokohistoriansaajankäyttänyt ammattivalokuvaajia

dokumentointityössä. Kuvien korkea tekninen ja sisällöllinen laa-

tu takaavat niiden säilymisen käyttökelpoisina tulevaisuudessakin.

Amatöörivoimin otetut valokuvat eivät aina täytä Helsingin kau-

punginmuseon nykydokumentoinnille asettamia sisällöllisiä ja laa-

dullisia vaatimuksia. Valokuvaamisen rinnalla projektin kuluessa

haastateltiinyhteensä67:äämyllypurolaista.Nämähaastattelutteh-

tiinyhteistyössäHelsinginyliopistonkansatieteenoppiaineenkans-

sa.Haastatteluaineistoonkokonaisuudessaanlitteroitujatallennet-

tumuseontietokantaan.Kaupunginmuseonluvallahaastattelujaon

mahdollisuuskäyttäätutkimusmateriaalina,muttaniitäeiluovuteta

journalistiseentaimuuhunkirjalliseenkäyttöön.

Kuvauksiensuunnittelussavoitiinluottaakokeneidenvalokuvaa-

jien,MattiHuuhkanjaIlariJärvisenammattitaitoon.Asuntojenku-

vaamisessa pyrittiin saamaan kaikista huoneista mahdollisimman

kattavayleisnäkymätakertumattaliikaayksityiskohtiin.Jaainapa-

rempi,josasukkaitasaatiinmukaankuviin.Rakennetunympäristön

kuvaamisessakuvauskohteidenvalintaamietittiinhuolellisesti,sillä

kaikenkattavaandokumentoitiineiollutaikaaeikähaluakaan.Kaik-

keinhankalintaolikuitenkinvalita,mitäarkielämänilmiöitälaitet-

taisiinkuvauslistalle.Kunkohteenaonlähiönarjenkuvaaminen,lis-

tastatuliväistämättäfragmentaarinenjaosittainsattumanvarainen.
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Muutamatkiinnostavatotokset,muunmuassaostoskeskuksenkup-

pilassaotetutkuvat,syntyivätvalokuvaajienomastaaloitteesta.

Uudenaineistonrinnallamuseotallensikokoelmiinsajoitainkiin-

nostavia vanhoja valokuvia. Vaikka tässä projektissa painopiste ei

ollutvanhojenesineidentaivalokuvienkeruussa,olimmekuitenkin

valmiitaottamaanvastaanmielenkiintoistaaineistoa,mikälisellaista

tulisivastaan.Kokemuksetesimerkiksivanhojenvalokuvienkeruus-

taovatkuitenkinosoittaneet,ettälopputuloksetovathyvinvaihtele-

via.Etukäteenonmahdotontatietää,jääkökäteenyhtäänmitäänvai

tarjotaankomuseollehyvinkinkiinnostavaaaineistoa.Monenmuun

ammatillisesti toimivanmuseontavoinHelsinginkaupunginmuseo

pyrkii aiempia vuosia hallitumpaan kokoelmien kartuttamiseen.

Tästä johtuen museoammattilaiset miettivät entistä tarkemmin va-

lokuvienjaesineidenottamistakokoelmiin.Lähiöidenarkionkiin-

Muumilaakson tarinoita Myllypadontiellä. Kuva: Ilari Järvinen, 2006. Helsingin kaupunginmuseo.
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nostavaaihe,muttausein erityisesti värivalokuvien tekninen laatu

estääkuvienottamistamuseonkokoelmiin.Vanhatvalokuvatpääty-

vätmuseoidenkokoelmiinvuosikymmentenviiveellä,sillävainhar-

vakaupunkilainenonvielävalmisluopumaan1960-tai1970-luvun

kuva-albumeistaan.Pelkkiädigitaalisia tiedostojavanhoistakuvista

Helsinginkaupunginmuseoeikelpuuta,vaanhaluaakuvatnimen-

omaanalkuperäisessäformaatissa.

Tässä tekstissä esimerkit ovat lähinnä valokuva-aineistosta. Ha-

luannäinkorostaavalokuvienitsenäistäluonnettalähdeaineistona.

Näitäkuviaeiotettukuvittamaanhaastatteluja,vaankertomaanitse-

näisentarinanasumisestaMyllypurossa.Erityisestikotikuvienmer-

kitystuleekasvamaanvuosienjavuosikymmentenmittaan.Vaikka

visuaalisia dokumentteja tuotetaan eri tahoilla kiihtyvällä tahdilla,

museonkokoelmiintallennettunanesäilyvätvarmemminmyöstu-

levillesukupolville.Valokuvanvoimaonsiinä,ettäsensisältämäin-

formaatioonlähesehtymätön.Kaikkeinrikkainjamonipuolisinsi-

sältö on kotikuvissa, joissa on saatu houkuteltua asukkaat kuvaan

mukaan.Kuvassanäkyvienihmistenkauttamonenkatsojanonhel-

pompikiinnittäävalokuvatiettyynaikaanjapaikkaan,kuinjoshän

katsoisikuvaatyhjästähuoneesta.

Kenen Myllypuro?

Myllypuro-aineistoa tarkasteltaessa on pidettävä mielessä, että ku-

vauskohteitavalittaessaeiolepyrittytilastollisestiedustavaanotan-

taanalueenasukkaista.Erityisestikotikuvienasuntojaetsittäessäpiti

varautua siihen, että läheskään kaikki asukkaat eivät suostu avaa-

maanoveaanvalokuvaajalle,varsinkinkuultuaan,ettävalokuva-ai-

neistotallennetaanjulkiseenkokoelmaan,jostaperiaatteessakenellä

tahansaonmahdollisuushankkiakuvatiedostokäyttöönsä.Yhteydet

Myllypurossatoimiviinasukasjärjestöihinjalehti-ilmoituksetauttoi-
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vat kaupunginmuseota saamaan kontaktit halukkaisiin perheisiin.

Haastattelut javalokuvaaminen tehtiin eri kerroilla eikähaastatte-

luunsuostuminenedellyttänytvalokuvaamisensallimista.

Kun katsoo haastateltavien ikäjakaumaa, huomaa vanhempien

ikäluokkienyliedustuksen.Kaikkiaan67haastateltavastalähespuo-

letoliyli65-vuotiaita.Vastaavastinuorten,alle25-vuotiaidenosuus

jäinoin5prosenttiin.Tätähaastateltavienikäjakaumaavoiselittää

ainakinkahdeneriseikanavulla.Ensinnäkinonhyvintavallista,et-

tämuseonkeruu- jadokumentointihankkeetkiinnostavatvanhem-

piaikäpolvia.Heilleonluontevampaakatsellaasioitamenneisyyden

perspektiivistä.Vastaajien ikäjakaumasta seuraa se,ettäaineistossa

painottuu pitkään Myllypurossa asuneiden ja sinne juurtuneiden

henkilöidennäkökulma.Monetheistä ovat asuneet samassa asun-
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nossajopauseitavuosikymmeniä,jotenhepystyvätomakohtaises-

tikertomaanmyösasuinalueenmuutoksesta.Vanhempienihmisten

pitempiajallinenperspektiivilisäämyösnostalgianmerkitystä.Vuo-

sikymmententakaisistaasioistaonsuodattunutsekaikkeinmieleen

jäävinkerrostuma,jostaonvuosienvarrellapikkuhiljaamuodostu-

nutsukupolveayhdistäväkokemus.

Toinenikäjakaumaaselittäväseikkaonmelkoarkipäiväinen.Mo-

netkeski-ikäisetasukkaatelävätniinkiinnitässäpäivässä,ettäheil-

läeioleaikaapysähtyämiettimäänomaataiasuinalueenmennei-

syyttä.Tämäeitarkoitasitä,etteivätheolisilainkaankiinnostuneita

menneisyydestä,muttaaikameneearkipäivänpyörittämiseen.Hie-

manyllättävääkuitenkinonse,ettäikäryhmällä46–55-vuotiaaton

näinkin alhainen edustus, sillä juuri tässä ikäryhmässä kiinnostus

henkilöhistoriastauseinviriää.Varsinkinmonetmiehet innostuvat

tässävaiheessasukututkimuksesta.

Nuoria Myllypuron ostoskeskuksessa Myllymarkkinoiden aikaan. Kuva: Matti Huuhka, 2006. 
Helsingin kaupunginmuseo.
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Kunhaastateltavatryhmitteleeasumismuodonmukaan,huomaa

toisentärkeänpainotuksenvastaajienkeskuudessa.Monethelsinki-

läisetmieltävätMyllypurontyypillisenä1960-luvunkerrostalolähiö-

nä,muttahaastateltavistahuomattavaosuus,lähes40%onpientalo-

asukkaita.Heidänosuuttaannostaamyösse,ettäkaupunginmuseo

valitsiyhdenrivitaloyhtiön,jossakaikkiperheethaastateltiinjakaik-

ki asunnot kuvattiin. Kun sitten tarkastellaan erikseen kerrostalo-

asukkaita, huomio kiinnittyy vuokralla asuvien pieneen osuuteen.

Vuokrallaasuneetasukkaateivätreagoineetyhtä innokkaastikuin

omistusasunnossaasuvat.Pientalo-jaomistusasuntovaltaisuusonto-

dennäköisestijohtanutsiihen,ettävastaajienjoukossaonenemmän

varakkaampaakuinköyhempääväestöä.

Helsinginkaupunginmuseondokumentointihankkeissatämäpai-

notus vastaajien keskuudessa muodostaa pysyvän haasteen. Kun

kerrostalo, 

vuokra-asunto
23 %

kerrostalo, 
omistusasunto

38 %

pien- tai rivitalo
39 %

Vastaajien asumismuotoVastaajienasumismuoto
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kontaktien syntyminen lähtee henkilöiden vapaaehtoisuudesta ja

omastaaloitteesta,alempiensosiaaliryhmienedustusjäävähäiseksi

–etenkinMyllypuro-projektinkaltaisessahankkeessa,jossakiinnos-

tuskohdistuiasumiseen,elämänprivaattiinpuoleen.Joskustuntuu

myössiltä,ettämuseoidenonvaikealähestyäköyhiäjavähävaraisia.

Kentiesmuseoammattilaistenomaakateeminentaustajohtaasiihen,

ettäkontaktihenkilöiksivalikoituuharvoinostoskeskuksenkuppiloi-

denkanta-asiakkaita.Ennakkoluulosaattaaollamolemminpuolista.

Josmuseontoimintaonylipäätäänjäänytvieraaksi,asennoituminen

voiollahyvinnihkeää,kunhenkilöltätiedustellaanmahdollisuutta

päästävalokuvaamaanhänenasuntonsa.

MaahanmuuttajienhuomioiminenmuodostaaHelsinginkaupun-

ginmuseolleerityisenhaasteen.Monienhankkeidenyhteydessäon

pyritty luomaankontakteja erimaahanmuuttajaryhmiin,mutta tu-

lokseteivätainaoleolleetkovinrohkaisevia.Myösmaahanmuutta-

jillemuseosaattaaollatäysinvierasinstituutio,jonkatoiminnassaon

vaikea nähdä yhtymäkohtia omaan arkipäiväiseen elämään. Kult-

tuurisidonnaisettavatjasäännötvaikeuttavatsuorienkontaktienluo-

mista,josmuseoammattilaisetovatniistätäysintietämättömiä.Aina

eiriitäse,ettälöytääinnokkaanhenkilön,jokaonvalmisavaamaan

kotinsaovetvalokuvaajallejahaastattelijalle.Useammankerranon

käynyt niin, että yhteisön vaikutusvaltaisten jäsenten suhtautuessa

asiaankielteisesti asiaei lopultaoleedennytmihinkään.Myllypu-

ro-dokumentoinninyhteydessätavoitteenaolisaadaaikaankontak-

teja kaupunginosan etnisiin ryhmiin.TilastojenmukaanHelsingin

väestöstäulkomaalaistenosuusvuoden2009alussaoli6,7%,mut-

takaupungin itäisissäosissaosuuskohosi9,9%:iin.Myllypurooli

vieläitäisenalueenyksimonikulttuurisimmistalähiöistä,jossaasuk-

kaista10,6%:oliulkomaalaistaustaisia.6Yrityksistähuolimattakau-

punginmuseoei löytänytmaahanmuuttajaperhettä, jokaolisi suos-

6  Helsinki alueittain 2009, 32, 176, 184.
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tunut haastateltavaksi ja päästänyt valokuvaajan dokumentoimaan

kotiaan.

Valokuvadokumentoinninavullapyrittiintallentamaanhyvineri-

tyyppisiäasuinmiljöitä,vaikkapainopisteolikinkerrostaloalueenku-

vaamisessa.Ulospäinyhtenäiseltänäyttävänkerrostalolähiönsisäl-

tälöytyyhyvinkinerilaisiaalueitaeikäMyllypuronrakennuskantaa

voimissääntapauksessaarvioidayhtenäisenäkokonaisuutena.Myös

yksittäisistä rakennuksista voi nostaa esille arkkitehtonisia arvoja,

vaikkamaallikostakaikkirakennuksetnäyttävättoistensakopioilta.

Yksikaupunginmuseonhaasteistaonkinsaadakaupunkilaisetarvos-

tamaanjaarvioimaanlähiöidenmoderniaarkkitehtuuriajakaupun-

kisuunnittelua.Kaikkivanhaarkkitehtuurieioleautomaattisestipa-

rempaakuinuusi,jamodernistarakennuskannastalöytyyyhtälailla

säilyttämisenarvoista.7Myllypurostalöytyynimekkäidensuunnitte-

lijoidenrakennuksia,jotkaerottuvatelementtirakentamisentusinata-

varasta.Alueenyhtenäerikoisuutenavoidaanmainitakerrostalojen

kylkeenrakennetutateljeetalot,joihinonsuunniteltusekäasuin-et-

tätyötilat.

Yksittäisiin kerrostaloihin liittyy historiallisesti mielenkiintoisia

piirteitä.Hyväesimerkkitästäonasunto-osakeyhtiöSäästöpuroKivi-

parintiellä.Tämäkerrostaloonsiinämielessäpoikkeuksellinen,että

senrakentaminentapahtuiniinsanotullahartiapankkimenetelmällä.

Tulevatasukkaatmaksoivatosanasunnostaantekemällätyötäraken-

nustyömaalla.Menetelmäonhyvinyleinenpientalorakentamisessa,

muttakerrostalorakentamisessasenottikäyttöönMarttiIlveskorven

johtamaAsuntosäästäjät.Setarjosivaihtoehtoisentavanpäästäkiin-

niomaanasuntoon,jospankkienlainaehdottuntuivatmahdottomil-

ta.8ElämääMyllypurossa-hankkeenyhteydessäHelsinginkaupun-

ginmuseo teetti itselleen digitaalisen kopion kaitafilmistä, jolle on

7  Myllypuron rakennusinventointi 1998, 38–40.
8  Kekkonen 1989, 106–109.
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dokumentoituasunto-osakeyhtiöSäästöpuronrakentamisenvaiheet

vuosina1963–1964.Tuntuuuskomattomaltaseurata,kuinkakerros-

talonouseepääosinamatöörivoimin.Vainvaativimmatosuudet,ku-

tensähkötyöt, tilattiinammattimiehiltä.Talonrakentaminenliittyy

elementtirakentamisenvarhaisvaiheisiin,silläseoliensimmäinenra-

kennus,johonasennettiintehdasvalmisteisetkylpyhuone-elementit.

KunMyllypuro-hankkeenvalokuva-aineistoakatsookokonaisuu-

tena,huomaamuutamientärkeidenaiheidenjääneenturhanvähälle

huomiolle.Myllypuron lähihistoriankannaltaAlakiventien talojen

kohtalo muodostaa erittäin kiinnostavan tapauksen. Nämä raken-

nukset rakennettiin1970-luvullavanhankaatopaikanpäälle,mutta

1990-luvunlopussatehdyttutkimuksetosoittivat,ettäalueonasumi-

seenkelpaamatonta.Talotpäätettiinpurkaajaasuntojenomistajille

maksettiinkorvaus, jottahevoisivathankkia itselleenuudet asun-

not.Korvauksienmäärästäsyntyikuitenkinpitkäjakatkerakamp-

pailuasukkaidenjaHelsinginkaupunginvälille.9Kaupunginmuseo

kyllä kuvasi muutamia tyhjiä, purkamista odottavia rakennuksia,

muttamuutentähänaiheeseeneikiinnitettyerityistähuomiota.En

muista,ettäolisimmeedeskäyneetkeskusteluakaupunginmuseos-

sa,pitäisikötähänasiaankiinnittääenemmänhuomiota.Vaikkaitse

olinmukanaMyllypurondokumentoinninsuunnittelussa,kiinnitin

huomiontähänaiheeseenvastakäydessäni läpivalmistaaineistoa.

Museoidenhaasteenaonkinsaadaajankohtaisetaiheetmukaantoi-

mintaansa, vaikka fokus on ensisijaisesti kulttuuriperinnön tallen-

tamisessa.Tämäkoskeeyhtälaillakokoelmientallennustyötäkuin

näyttelytoimintaa.

Näyttelytoiminnassaajankohtaistenasioidenkäsittelyssäriskipii-

leesiinä,ettäasiaonjohävinnytjulkisuudenvalokeilasta,kunnäyt-

telyonvalmis.Pitkänvalmistumisprosessintakianäyttelyteivätole

9  Valkonen 2005, 72–76.
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parasmahdollinenfoorumiajankohtaistenasioidenkäsittelylle.Tal-

lennustoiminnassaajankohtaisuusonmahdollistaottaahuomioon,

muttamuseollapitääollavalmiustoimianopeastijakäyttäädoku-

mentoinninmenetelmiämonipuolisestihyväkseen.Myllypuro-hank-

keenyhteydessäolisivoinuthaastatellapurkutalonentisiäasukkaita

jakuvatatyhjääasuntoapurkamistaodottavassatalossa.

Toinenmielenkiintoinenilmiö,jokajäidokumentoimatta,oliLii-

kuntamyllyn parkkipaikalla tapahtuva ruokajakelu. Herttoniemen

seurakuntaonvuodesta1993alkaenjakanutilmaisiaruoka-avustuk-

siaMyllypurossa.10KutenvastaavatoimintamuuallakinHelsingissä,

ruokajakeluherättääsäännöllisestivilkastakeskusteluajulkisuudes-

sa.Onkokaikillahaluavillaoikeushakearuoka-apuavaipitäisiköja-

Alakiventien purettavia kerrostaloja. Kuva: Matti Huuhka, 2006. Helsingin kaupunginmuseo.

10  Siiki 2009, 109.
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kajiensuorittaa jonkinlaista tarveharkintaa?Onkokokoruoka-apu

edestarpeellista?Köyhyydendokumentointionhaastavaa,etenkin

joshaluaatuodasenilmiötasolta lähemmäsihmisiä.Valokuvaami-

sessaHelsinginkaupunginmuseoonottanutsenkannan,ettäarka-

luontoisissaaiheissayhdenkinkuvassanäkyvänhenkilönkielteinen

vastausriittääkuvaamisenlopettamiseen.Yksivaihtoehtoonkuvata

niinetäältä,ettähenkilöitäeitunnistakuvassa.Tämäratkaisutuottaa

anonyymejäkuvia,joissajoukkoihmisiäonjonossaparkkipaikalla,

kertomatta katsojalle mitään ilman kuvatekstiä. Myllypuro-projek-

tinyhteydessävalokuvattiinMyllypuron työttömät ry:n toimintaa,

muttalopultaköyhyyteenliittyvienilmiöidendokumentoiminenjäi

varsinvähäiseksi.

EdellämainituistakriittisistäkommenteistahuolimattaMyllypu-

ro-projektin loppusaldo jää reilusti positiiviseksi. Dokumentoinnin

tuloksenaHelsinginkaupunginmuseonkokoelmiinontallennettuna

valokuviajahaastatteluja,jotkakiinnostavatniintutkijoitakuinsuur-

ta yleisöä. Keskittyminen asumiseen ja ylipäätään kaupunkilaisten

arkeenoliperusteltua,sillänäinkaupunginmuseosaakiinnostavaa

vertailuaineistoa1970-luvullakerätynaineistonrinnalle.Ajankohtai-

suudenhaasteonmuseoillehankala,mutta seei tarkoita sitä,että

siitäpitäisikokonaanluopua.Täytyyvain jatkossamiettiä tarkasti,

mihinmuseonresurssitriittävätjamikätäytyyjättääjournalistienja

lehtikuvaajienkontolle.

Dokumentoinnin resursseja mietittäessä joudutaan usein totea-

maan, että suurimittaiset hankkeet ovat väistämättä melko lyhyt-

aikaisia japrojektiluontoisia.Tästäseuraa,ettäaineistotovatusein

ikäänkuinstaattisiapysäytyskuvia,poikkileikkauksiaajassa.Helsin-

ginkaupunginmuseoonrakennetunympäristöndokumentoinnissa

harjoittanut myös pitkäjänteisempää dokumentointia. Kuvaamalla

uuden asuinalueen, esimerkiksi Pikku-Huopalahden, syntyproses-

siavalokuvakokoelmiinonsaatusystemaattisiapitkittäisleikkauksia.

Rakennetunympäristöndokumentoinnissamuutosprosessionrajal-



235ELÄMÄÄ MYLLYPUROSSA

linenjaennaltahahmoteltavissa,mikäauttaadokumentoinninsuun-

nittelussa.Sen sijaanmuutokset asumisessa tapahtuvatpitkänajan

kuluessajaovatvaikeamminennaltahahmotettavissa,jotenniiden

systemaattinendokumentoiminenonvaikeampaa.

Tallentaa vai esittää?

Nykydokumentoinnistapuhuttaessatäytyypitäämielessä,ettämene-

telmien suhteen kyseisen otsikon alle mahtuu hyvin erityyppisiä ja

-kokoisiahankkeita.Nykydokumentointinavoidaanpitääkaikkeasitä

museoidenkokoelmienkartuttamista,jokakohdistuuomanajanhis-

toriantallentamiseenkokoelmiin.Tästänäkökulmastajopayksittäisen

esineenhankkiminenilman,ettäseliittyymihinkäänlaajempaanko-

konaisuuteen,voidaantulkitanykydokumentoinniksi.Näintulkittuna

nykydokumentointikuuluuläheskaikkienmuseoidenohjelmaan.

Itse pidän tärkeänä, että museot toimivat ohjelmallisesti ja sys-

temaattisesti tallentaessaanomanajanhistoriaa.AinakinHelsingin

kaupunginmuseonkohdallaparhaatjakestävimmättuloksetonsaa-

tuaikaan,kunmuseoonitseaktiivisesti lähtenytkartuttamaanko-

koelmiaan.Myllypuro-projektinvalokuvienjahaastattelujenmerki-

tysperustuuhyvinpaljonsiihen,ettäkokoelmaonsyntynythyvin

tietoisen ja suunnitelmallisen työn tuloksena. Itsenäkisin, ettäny-

kydokumentoinninyhteydessäpitäisipuhuaenemmänElämääMyl-

lypurossa -hankkeen kaltaisesta toiminnasta. Suunnitelmallisuus ei

tietenkään merkitse sitä, että kaikki nykydokumentointihankkeet

olisivat toistensa kaltaisia. Museoiden hankkeita vertaillessa huo-

maa nopeasti, että nykydokumentoinnin lähtökohdat, menetelmät

jatavoitteetvaihtelevatpaljon.Myllypuro-projektinaikanatutustuin

kahteen kiinnostavaan, keskenään täysin erilaiseen hankkeeseen,

joissamolemmissatavoitteenaolilähiöidenhistorianjakulttuuripe-

rinnöntallentaminen.
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Myllypuro-hankkeen työryhmä matkusti syksyllä 2006 Tukhol-

man kaupunginmuseon vieraaksi tutustumaan, miten lähiöiden

kulttuurihistoriaonotettuhuomioontallentamis-janäyttelytoimin-

nassa.Tukholmankaupunginmuseoolijuuriavannutkerrostalohuo-

neistoonTenstanlähiössänäyttelytilantai,kutenheitsesitäkutsu-

vat,museoasunnon.Senavullamuseohalusiesitellälähiöasumisen

historiaa tämän päivän tukholmalaisille. Tenstan näyttely keskittyi

1970-lukuun,jolloinTukholmaanrakennettiinuusiamodernejaker-

rostaloalueitasekätukholmalaisilleettämuualtamuuttaneille.Asun-

toolikalustettuhuonekaluilla,jotkaolivattyypillisiäensimmäisten

asukkaidenmuuttaessaupouusiinasuntoihin.

Oli mielenkiintoista huomata, miten eri tavoin lähiöasuminen

tuodaanesilleTukholman jaHelsinginkaupunginmuseoissa.Tens-

tan näyttelyssä arkipäivän ja asumisen esittely oli alistettu laajem-

man ilmiön, lähiörakentamisen historialle.11 Nykydokumentoinnin

näkökulmastaoliongelmallista, ettäasunnossaesilläolleethuone-

kalut jamuutesineeteivät itseasiassakuuluneet lainkaanmuseon

varsinaisiinkokoelmiin.Syyoliyksinkertainenjahyvinperusteltu.

Koska asunnon esineet eivät olleet vitriinissä tai muuten suojattu,

museoesineitäeivoitukäyttää.NiinpäTukholmankaupunginmuseo

oli sisustanut asunnon kirpputoreilta ja vanhojen tavaroiden kau-

poistahankkimillaanesineillä.Nämäesineetkuuluivatmuseonkäyt-

tökokoelmaan,jollaeiollutsamanlaistamuseaalistastatustakuinko-

koelmiinkuuluvillamuseoesineillä.

Tukholmankaupunginmuseopainottilähiömuseossaanesittämis-

tä tallentamisenkustannuksella.Halutessaan tarjotakävijällemah-

dollisimmanautenttisenkokemuksenheeiväthalunneeteristääkävi-

jöitäesineistöstälasivitriineillä.Vaikkakävijävoiistuaolohuoneessa

1970-luvunsohvalletaijuodakahviaaikakaudenkahvikupeista,mu-

11  Hallberg 2006, 7.
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seokäyntiei tästähuolimattamuutuvälttämättäaikamatkaksi lähi-

menneisyyteen. Sen sijaan parhaat Myllypurosta otetut kotikuvat

ovatmielestänihuomattavasti tehokkaampi tapavälittääasumisen

arkikokemus.Valokuvaan tallentuu paljon sellaisia yksityiskohtia,

joitaonvaikearekonstruoida jälkikäteenmuseonnäyttelyyn.Asu-

misenkulttuurihistoriaonkokonaisuus,jossaasuntojasenkalusteet

sekäasukkaatovatkaikkiyhtätärkeitäosia.Tukholmankaupungin-

museon ratkaisua ei pidä ottaa esimerkkinä ruotsalaisille museoil-

le tyypillisestä ratkaisusta. Päinvastoin, nykydokumentoinnilla on

Ruotsissapitkätperinteetjavahvaasema.Siksituntuikinkummalli-

selta,ettäTenstanlähiömuseossaeinykydokumentoinninmahdolli-

suuksiaolluthyödynnettyjuurilainkaan.

Helsingin kaupunginmuseo esitteli Myllypuro-projektia marras-

kuussa 2005 kaupunginmuseoiden kansainvälisessä konferenssis-

saAmsterdamissa.Tilaisuudessapohdittiinkäytännönesimerkkien

Dokumentoitua arkea Hallainvuorentiellä. Kuva: Ilari Järvinen, 2005. Helsingin kaupunginmuseo.
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avullasitä,miteneritavoinkaupunginmuseotvoivataktiivisestitoi-

miakeskustelukanavanakaikillekaupunkilaisille,eipelkästäännäyt-

telyiden vakiokävijöille. Yksi kiinnostavimmista esimerkeistä tuli

isänniltä itseltään. Amsterdamin kaupunginmuseo toteutti vuosina

2003–2004näyttelyprojektin,jossakeskityttiinyhdenalueenhisto-

rianjanykyasukkaidenarjenesittelemiseen.Itä-Amsterdam(Oost)

onkeskustan tuntumassaolevakaupunginosa, jossa asuunykyisin

runsaastisiirtolaisia,erityisestiturkkilaisia,surinamilaisiajamarok-

kolaisia.Museonstrategianaolijalkautuaasuinalueella,tavataasuk-

kaita,kerätäheiltätietoajaaktivoidaheitämukaannäyttelyntoteut-

tamiseen.12

Lopputuloksena syntyi kaksi näyttelyä ja laaja verkkosivusto.

Ensimmäinen näyttely toteutettiin asuinalueella, sen tärkeimmäl-

läkauppakadulla,käyttämälläliikehuoneidennäyteikkunoitavitrii-

neinä.Tällätavoinkaupunginmuseosairunsaastinäkyvyyttäjata-

voittimyösniitäasukkaita,jotkaeivätolleetosallistuneetaktiivisesti

projektiin.Koskatavoitteenaolisaadasiirtolaisettutustumaankau-

punginmuseoon,varsinainennäyttelyrakennettiinmuseonomiinti-

loihinkaupunginydinkeskustaan.Verkkosivujenantiaolivat asuk-

kaiden itsensä kirjoittamat lyhyet kertomukset arjesta ja juhlasta

Itä-Amsterdamissa.Itsepidäntätäosuuttaprojektintärkeimpänäja

kiinnostavimpanaosuutena.Kaupunginmuseoonnistuiluomaanhy-

vätkontaktitsiirtolaisväestöönjasaadaheidätkirjoittamaanyli200

kertomusta.

AmsterdamilaisteninnoittamanalähdimmemyösHelsinginkau-

punginmuseossamiettimään,olisikomeilläkeinojasaadamyllypu-

rolaiset mukaan esiteltäessä dokumentointiprojektin tuloksia. Ku-

va-aineistostatehtypienipaneelinäyttelytoteutettiinvieläpuhtaasti

museoammattilaistenvoimin,muttaverkkoontehdyssäblogissako-

12  Ernst 2006, 108.



239ELÄMÄÄ MYLLYPUROSSA

keiltiinmyllypurolaistenkiinnostustalähettääomiatarinoitaanjatäl-

lätavoinosallistuanäyttelyntekemiseen.Valitettavastivainmuseon

omatresurssiteivätriittäneetbloginaktiiviseenylläpitoon,mikäolisi

olluttärkeäedellytyskokeilunonnistumiselle.Olennaistakuitenkin

onse,ettämuseonkeräämäaineistoeihautaudukokoelmienuume-

niinomanhenkilökunnanjasatunnaistentutkijoidenkäytettäväksi,

vaanseonmahdollisimmanhyvinkaikkienkäyttäjiensaavutettavis-

sa. Amsterdamin kaupunginmuseo oli mielestäni hyvin oivaltanut

senyksinkertaisentosiasian,ettämuseojasenkokoelmatovatole-

massakaupunginkaikkiaasukkaitavarten.
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Kaupunginmuseot ja kaupunkihistoria

RaineyTisdale

Johdanto

Kaupunginmuseoiden tehtävänä on toimia kaupunkiensa muisto-

jen taloina.Esineiden,dokumenttien, kuvien, tutkimuksen jaope-

tustarjontansakauttanekeräävät,säilyttävätjatulkitsevatkaupungin

asukkaillesukupolvienaikanakertynyttäyhteistämuistia.Kaupun-

ginmuseoiden tekemä työ voi politisoitua, jos historiaa käytetään

nykyhetkentapahtumienoikeuttamiseentaisilloinkunkaupungin-

museoidenhistoriallisettulkinnateivätkohtaaasukkaidenvaalimaa

nostalgiaa.1Jostaaskaupunginmuseoeimuutuympäröivänyhteis-

kunnanmukanataiainoastaanjärjesteleeesineetlasikaappeihin,sen

sijaan ettänäkisi vaivaa tarinan taimerkityksen luomiseksi vierai-

lijoilleen,voikaupunginmuseoiden tekemä työ tuntuaepäolennai-

selta.Kaupunginmuseotvoivatmyöstarjotavoimakkaitakokemuk-

sia ja innoitusta, kuten esimerkiksi joitakin vuosia sitten tekemäni

1  Politisoitunutta kaupunkihistoriaa Dresdenissä ja Varsovassa koskien ks. Packer 2010 ja 
Meller 1995, 22–27.    
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vierailuTallinnankaupunginmuseoonosoitti.Museontarjoamatul-

kintaNeuvosto-TallinnastajaLaulavastavallankumouksestavangitsi

vähällärahallatoteutetustanäyttelytekniikastahuolimattaamerikka-

laisenvierailijaryhmänijapalauttivarmastikouriintuntuviamuistoja

myöstallinnalaisillekävijöille.

Olen amerikkalainen museoalan ammattilainen, erikoisalanani

kaupunkihistoria. Olin tätä artikkelia kirjoittaessani keväällä 2010

Helsingissä viiden kuukauden mittaisella tutkimusvapaalla. Tutki-

mukseni koskee kaupunginmuseoita ja kaupunkihistoriaa. Sen pe-

rimmäisenä tavoitteenaonparantaaomaahistorianharjoittamisen

taitoanijaauttaamyöskollegoitaniympärimaailmaatekemäänsa-

moin.

Olen työskennellyt museoalalla Yhdysvalloissa vuodesta 1996.

Toimenkuvaanionkuulunutkokoelmienhoito,näyttelyideninten-

denttinä toimiminen jamuseonhallinto.EnnenHelsinkiin tuloani

olinvastuussaBostoninkeskustassasijaitsevastaOldStateHouse-mu-

seosta.OldStateHouseonBostoninkaupunginhistoriallisenorga-

nisaationTheBostonianSocietyn tärkeinmuseokohde.Vuonna1713

rakennettu Old State House oli tärkeässä roolissa Amerikan val-

lankumouksenalkuvaiheidenaikanajatästäsyystäolennainenosa

Bostonin vallankumousta esittelevällä Freedom Trail -kävelyreitillä.

Johdinmuseontoimintaa,kehitinuusianäyttelyitäsekämuseontul-

kinnallistajastrategistasuunnittelua.

KaupunkihistorianesiintuomisenkannaltaBostononongelmalli-

nenpaikka.Yhtäältäseonhyvinhistoriallinenkaupunki.Voisiväit-

tää,ettäYhdysvaltainkaupungeistavainPhiladelphiakilpaileeBos-

toninkanssahistoriallisuudellaan.Bostoniinliitettyhistoriallisuuden

leima tuo kaupunkiin useita miljoonia perinneturisteja joka vuo-

si, seikka jokaaiheuttaa joillekinmuidenkaupunkienmuseokolle-

goillemmesuurtakateutta.ToisaaltaBostoninmainehistoriallisena

kaupunkinajayleisönennakkokäsityksetsiitä,mitähetulevatkau-

pungissakokemaan,pakottavatmeidätkeskittymääntiettyihinsuo-
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sittuihinteemoihin,joistapoikkeamiseenonhyvinvähänmahdolli-

suuksia.

KaupunginmuseotovatsuhteellisenuusiilmiöPohjois-Amerikas-

sa jaEuroopassa. Joissain kaupungeissa, kutenPariisissa jaChica-

gossa paikallishistorian tallentamiseen keskittyneitä instituutioita

perustettiin 1800-luvulla, mutta yleensä ottaen kaupunginmuseot

ovat1900-luvunilmiö.22010-luvunkaupunginmuseoillaonyhäon-

gelmiaosaamisensa jakyvykkyytensä suhteen.Vuosittaisetkävijä-

määrätkaupunginmuseoissaharvoinyltävätsamaankuintaidemu-

seoissa.3Niissäkulttuureissa,joissahistoriakoetaanuseintylsänäja

kuolleena,samaanaikaankunkaupunkejapidetäänhyvinkininnos-

tavinajaelävinä,kaupunkeihinkeskittyneetmuseotovatkehittäneet

itselleenmaineenkaupungindynamismin riistäjinä, tai kuten Jack

Lohmanonasianesittänyt:säilöneetsennäyttelyvitriineihin,kuten

Dublin1800-luvullataiShanghaitänään.4

Muutoksen tuulia voi kuitenkin jo aistia. Artikkelikokoelmassa

CityMuseumsandCityDevelopmentkaupunginmuseoidenammattilai-

2  Eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten kaupunginmuseoiden historiaa koskien, ks. 
Johnson 1995, 4–6 ja Sandweiss 2010, 45–54. Ison-Britannian kaupunginmuseoiden histo-
riaa koskien, ks. Kavanaugh 1998, 3–14.

3 Esimerkiksi vuoden 2007 kävijämäärät: Ateneumin taidemuseo (147 098), Kiasman ny-
kytaiteen museo (183 305), Helsingin kaupungin taidemuseo Tennispalatsissa (140 557) 
ja Helsingin kaupunginmuseo (72 260) (Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 2008, 
21). Vuoden 2008 kävijämääriä Chicagossa: Chicago Art Institute (1 397 258) ja Chica-
go History Museum (201 932) (http://www.chicagobreakingnews.com/2009/01/chicago-
museum-attendance-down----but-just-a-little.html). Kansallinen tutkimus perheiden vie-
railuista Yhdysvaltojen museoissa osoitti historiamuseoiden olevan vähiten suosittuja 
kahdeksan eri museotyypin vertailussa (http://reachadvisors.typepad.com/museum_audi-
ence_insight/2007_enewsletter_articles/). Helsingin kaupunginmuseo alkoi vuonna 2008 
tarjota ilmaista sisäänpääsyä kaikkiin kohteisiinsa, jonka jälkeen kävijämäärät ovat nous-
seet huomattavasti.  Vuonna 2012 Helsingin kaupunginmuseolla oli 156 644 näyttelykävijää. 
(Helsingin kaupunginmuseon toimintakertomus 2012.)

4  Lohman 2010, 61.
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setPortlandistaTaipeihinluovattoivoauudensuunnanjatarkoituk-

senlöytämisestä.Toivoapitääylläkaksikehityssuuntaa.Ensimmäi-

nen on demografinen. Vuonna 2007 uutisoitiin laajasta maailman

populaatiota kohdanneesta tasapainon muutoksesta: ensimmäistä

kertaahistoriassaylipuoletmaapallonasukkaistaasuikaupungeis-

sa.Vuonna2030arvioidaanmelkeinkahdenkolmestamaapallon

asukkaastaasuvankaupungeissa.5Toinenongeopoliittinen.Yhteis-

kuntammejataloutemmejatkaessaglobalisoitumista,osatutkijoista

onhuomauttanutkaupunginpoliittisenmerkityksenlisääntyneenja

lisääntyvändramaattisesti2000-luvulla.Suurimmatkaupungit–eri-

tyisestiglobaalitkaupungit–ovatkeskenäänyhteydessäjatoimivat

maantieteellisinä verkostoina.Yhteydetmaan rajojenulkopuolella

olevienkaupunkienkanssamuodostuvattärkeämmiksikuinyhtey-

detsamanosavaltionkaupunkeihintaijopatärkeämmiksikuinym-

päröivänmaaseudunkanssa.6Nämäkaksisuuntaustaluovattoivoa

siitä,että2000-luvullakaupunginmuseoidenmerkitysolisisuurem-

pikuinkoskaanaiemmin,eikäpelkästäänhistoriansäilyttäjinävaan

vuoropuhelunmahdollistajina,ikonografianluojinajamahdollisesti

jopanykykaupunkienelämäänmuutostatuovina.

Olentoiveikas,vaikkatoisaaltahuolestunutsiitä,mitenpääsem-

me kohdasta A kohtaan B, niin monen kävijämäärältään alhaisen

kaupunginmuseon ollessa vähin resurssein miehitetty ja rahoitettu

näin suuren tehtävänedessä.Haluankinesiintyä toiveikkaanarea-

listina ja löytää keinoja eteenpäin. Tässä artikkelissa kerron ensin

kokemuksistanikaupunkihistorianparissatyöskentelemisestäBosto-

nissajasittenhuomioistaniEuroopanjaPohjois-Amerikankaupun-

ginmuseoissa.Lopuksihahmottelentietätulevaisuuteen.Artikkelis-

saesittelemänimielipiteetovatomiani,jotkaepäilemättäpaljastavat

henkilökohtaisiaennakkoluulojani,onhanhistoriantulkintaturhaut-

5  World Population Highlights 2007, http://www.prb.org/Articles/2007/623Urbanization.aspx.
6  Prevelakis et al. 2010, 20.
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tavansubjektiivista.Toivonkuitenkinvoivaniosallistuarakentavalla

tavallakaupunginmuseoidenroolia2000-luvullakoskevaankeskus-

teluun.

Boston: vallankumouksen kaupunki 

BostontunnetaanAmerikanvallankumouksen7syntypaikkana.1700-

luvunpuolivälissäBostonoliIson-Britannianjasenpohjoisamerikka-

laistensiirtokuntienvälisenkasvavanjännitteenkeskuksessa.Vuosi-

na1775ja1776jännitepurkautuitäysimittaiseksivallankumoukseksi.

Bostonissa ja sen ympäristössä tapahtui lukuisia yhteenottoja, ku-

tenLexingtoninjaConcordin,BunkerHillinjaDorchesterHeight-

sintaistelut.TästäsyystäBostononratkaisevassaosassaamerikka-

laisuudenkertomuksenjamytologiansyntymisessä.Maanjokainen

lapsioppiijoalakoulussaluettelonBostoniinliittyvistätapahtumista

jahenkilöistä:Bostoninverilöyly,Bostoninteekutsut,PaulRevere,

JohnHancockjaJohnAdams.BostonintarinaonAmerikantarina.

Freedom Trail luotiin 1950-luvulla Bostonin keskustaan autta-

maan turisteja löytämään vallankumousajan historialliset muisto-

merkitBostonin tunnetustimutkikkailla jakapeillakaduilla.Polku

kasvoi itsestään vuosien varrella ja tänään se on 2,5 mailin [noin

4km,toim.huom.]pituinen,kuudentoistahistoriallisenmuistomer-

kinryhmittymä.Sekulkeejalkakäytävänpunaisentiiliviivanjahuo-

miotaherättävienmessinkistenmuistolaattojenerottamanakeskus-

tanläpi.Siitäonmuodostunuterittäinvahvatuotemerkki:joshaluaa

kuullavallankumouksenajanBostonista,onFreedomTrailluonteva

kohde.

7  Amerikan vallankumoukseksi (American Revolution) kutsutaan tapahtumia, jotka johtivat 
Amerikan Yhdysvaltojen syntyyn ja joista yksi oli Yhdysvaltain vapaussota (1775–1783) 
[toim. huom.].
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Polun rakenteessa on kuitenkin ongelmia. Nina Zannieri, joka

hallinnoi yhtä polun päämuistomerkeistä, totesi 2003: ”Freedom

Trail suunniteltiin kaupalliseen tarkoitukseen opastamaan ihmisiä

kulkemaanpolkuapitkin,eikäsiinäensisijaisestipyrittyhistorialli-

Bostonin Old State House, joka toimii Bostonian Societyn museon pääraken-
nuksena. Kuva: Rainey Tisdale.
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seentulkintaan.”8Tämänvuoksi,vaikkapolkutarjoaakeinon–kar-

tan, opasviivan,merkin– löytäämuistomerkiltä toiselle, se ei tar-

joakattavaakertomustavallankumouksenBostonista.Polunvarrella

olevat pysähdykset eivät ole kronologisessa järjestyksessä, ajallista

jatkuvuuttaeiolejatärkeitätarinanosiaonjätettymaantieteellisistä

syistäkokonaanpoispolunvarrelta.Monetpolullavierailleettunsi-

vatsaaneensakokemuksensiitä,ettäheovatseisseetpaikassa,jossa

hyvintärkeitäasioitaontapahtunut,hahmottamattasiltitäysin,mitä

ontapahtunutjamiksi.

Kaikesta tästähuolimattakahdestakolmeenmiljoonaan ihmistä

kulkeepolkuapitkin jokavuosi.Perinneturisminpiirissä sitäpide-

täänkansallisenaesimerkkinä.9FreedomTrailinmerkitysonkinkak-

sisuuntainenniille,jotkatyöskenteleväthistorianparissa.Onhienoa,

että miljoonat ihmiset osoittavat ylipäänsä kiinnostusta kaupungin

historiaakohtaan.Samallakiinnostuksenkohdistuessatähänyhteen

kertomukseen se on syrjäyttänyt monta muuta kertomisenarvoista

tarinaa. Onkin muodostunut tilanne, jossa ainoa historia, jolla on

Bostonissatodellistamerkitystä,koskeeAmerikanvallankumousta.

Tämäonjohtanutensinnäkinsiihen,ettävallankumoukseenkes-

kittynyt kaupunkihistorian harjoittaminen on vaikuttanut siihen

kulttuuriseenyhteisöön,jossakaupunkihistorioitsijattyöskentelevät.

AmerikanvallankumousleimasiBostonin1700-luvullahistoriallisek-

sikaupungiksi,jakaupunginasukkaatovattiedostaneetmuistamisen

jasäilyttämisenmerkityksensiitä lähtien. Jo1791alkoimuodostua

instituutioita,jotkatähtäsiväthistoriallistenmuistomerkkienvaalimi-

seentaivallankumoukseenliittyvienesineidenkeräämiseen.Kaikki

halusivatosantästäerityisestähistoriallisestakokonaisuudesta.Sen

sijaanettäolisiolemassavainmuutamahistoriallineninstituutio,tä-

8  Zannieri 2003, 46.
9  The Freedom Trail Foundation arvioi vierailijoiden määriä. (Ks. Berk 2008, http://www.the-

bostonchannel.com/travelgetaways/16558171/detail.html.)
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mänpäivänBostonissaontusinoittainpieniä,yksittäisestihallinnoi-

tuja organisaatioita (ja muutama iso toimija) kilpailemassa resurs-

seista,vierailijoistajahankinnoista.Jokainenpolunvarrellaolevasta

kuudestatoistamuistomerkistäonerikseenhallinnoitu,jolloinhallin-

nointiinosallistuuseitsemänhistoriallistaorganisaatiotajakouralli-

nenei-historiallisiaorganisaatioita.10

Toiseksi, kun puhutaan tällaisista määristä muistomerkkejä, tu-

lee kaupunkihistoriasta varsin kaupallista. Turistit virtaavat Free-

dom Trailin varrelle, otattavat valokuvia siirtomaahenkisiin asui-

hinpukeutuneistaoppaistajaostavatkolmikolkkahattujajaTeaParty

-teetäkotiinviemiseksiIndianapolikseen,SantaFehentaiTokioon.

Tästämuodostuuitseääntoistavakehä:yleisöhaluaakokeavallanku-

mouksensuuruudenjatunteaolevansayhteydessäkeskeisiinmuka-

naolleisiinhenkilöihinsekäseistä”juurisiinäpaikassa”.Tämätuo

ihmisiäjadollareitaBostoniin,jakaupunginhistoriallisetinstituutiot

antavatyleisölle,mitäyleisötahtoo.Koskakyseessäonerittäinkil-

pailuhenkinenkulttuurinenilmapiiri,syntyypainekeksiäjotainuut-

ta, joka tekisi suuruudenkokemisestavieläkin intensiivisempää tai

kaupallisempaa.Jokainenkehitysaskelsaayleisönhaluamaanlisää,

jolloin kehä jatkuu. Muut perinneturismin parissa toimijat – mes-

su-taivierailijakeskukset,kaupunginliike-elämäjahallintosekäpai-

kallisetsäätiöt–ymmärtävät,ettävallankumous”myy”,eivätkävoi

muutakuinvahvistaaomaltaosaltaansiihenkeskittymistä.

Kaupungin historioitsijoiden voi olla vaikea löytää tasapainoa

laadukkaan historiallisen muistomerkin ja turistiansan välillä. Yk-

sipuolisesti Amerikan vallankumoukseen keskittyminen syventää

10  Bostonin seitsemän historiallista organisaatiota ovat Old South Meeting House, Paul Re-
vere Memorial Association, Old North Foundation, USS Constitution Museum, Bostonian 
Society, National Park Service ja Freedom Trail Foundation. Lisäksi muistomerkkejä omis-
tavat Bostonin kaupunki, Massachusettsin kansainyhteisö, Yhdysvaltojen merivoimat ja lu-
kuisat yksityiset organisaatiot. 
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kaupunginasukkaiden ja turistienvälistä juopaa.Muistomerkkien,

kutenBostoninverilöylyn, ympäristöt täyttyvät karttaapitelevistä,

lenkkitossuissa kulkevista vierailijoista, joita paikalliset välttelevät.

Vallankumouksesta tulee erityisesti turisteille tarkoitettu kertomus

paikallistenetsiessämuita tarinoita; sellaisia, joitavainpidempään

kaupungissaasunutvoisituntea.Bostonilaisenkuuleeuseinsanovan,

ettähänkäyFreedomTrailillavain,joshänelläonmuualtatulleita

vieraita.Tämäaiheuttaakaupunkihistorioitsijalledilemman.Keskit-

tääkövaivannäkönsäjatarmonsaturisteihinvaipysyäköuskollisena

paikallisilletarpeille,vaikkasitäkauttaliikevaihtojäävähäisemmäk-

si ja paikallisten erityistarpeisiin on myös vaikeampi vastata? Vai

yrittääkömiellyttääkaikkiajatarjotaniukkuuttatasapuolisesti?

Turistit kuvattavina punaisten 
tiilien muodostamalla Freedom 
Trailillä, joka ohittaa muun 
muassa Paul Reveren talon 
Bostonin North Endissä. Kuva: 
Arianne via Fickr.
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Ensinnäkinmitä tämäkaikkimerkitseeBostonianSocietylle,Bos-

toninhistorialliselleorganisaatiolle?Silläonollutmerkitystäseuran

institutionaalisellekehitykselle.Järjestö,jokaonperustettu1881,on

jäänytsuhteellisenpieneksihenkilöstönmäärältään,budjetiltaanja

statukseltaanverrattunamuidenyhdysvaltalaisten suurkaupunkien

historiallisiinseuroihin.Viimeisenkymmenenvuodenaikanahen-

kilöstönmääräonvaihdellutkymmenenjakahdentoistavälillä,kun

Chicagonhistoriallisessamuseossaonyli sata jaNewYorkinkau-

punginmuseossanoin70työntekijää.11Bostoninruuhkaisenjasirpa-

lemaisenhistoriallisenyhteisönsisälläseon joutunutkilpailemaan

resursseista,kokoelmistajajulkisuudesta,jotkakaikkiolisivatvoineet

edesauttaaseurankasvua.Vallankumouksenmuisteluonpitänytsen

fyysisestikin yhdessä 1700-luvun muistomerkeistä, The Old State

Housessa.Monetmuuthistorialliset seurat rakensivat1900-luvulla

uusiarakennuksiavartavastenkokoelmiaanjanäyttelyitäänsilmäl-

läpitäen.TämäonvaikuttanutmyösBostonianSocietynperustehtä-

väänjapainopistealueisiin.Vaikkaseuraonainapyrkinytkeräämään

jatulkitsemaanmyösmuutaBostoninhistoriaakuinvallankumouk-

senaikaa,1700-lukuonvienytsuurimmanosanseurantoimintatar-

mostasen130-vuotisenolemassaolonajan.Yrityksetkertoamuista

vaiheistakaupunginhistoriassa–esimerkkeinäsuosittujamerkittä-

vänäyttelykaupunkiuudistuksestaBostoninWestEndinkaupungin-

osassasekäseuranvalokuvakokoelmansisältäväverkkokuvapankki

–ovatolleetyksittäisiävoimanponnistuksia,joitaonollutvaikeayl-

läpitää.Seuranjohtokuntahyväksyi2009pitkänharkinnanjälkeen

viisivuotissuunnitelman, jonkamukaisesti sekeskittyyyksinomaan

1700-lukuun.Rajallistenresurssienjataloudellisestivaikeidenaiko-

jenedessäBostonianSocietypäättivalitahelpoimmintoteutettavan

vaihtoehdonsensijaan,ettäolisiyrittänyttehdävähänkaikkeaon-

11  Henkilöstömäärät on saatu instituutioiden viimeisimmistä vuosiraporteista. 
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nistumatta tekemäänmitäänkunnolla.Päätösolivaikea johtokun-

nalle jahenkilökunnalle, joistakumpikaanryhmäeihalunnut luo-

puakaikkeakattavastitarjoavanmuseonajatuksesta.Viidenvuoden

jälkeeninstituutioaikoouudelleenarvioidatoimintansavahvuudet

jaharkitakattavampaanhistoriantulkintaanpalaamista.

Kriittinen katse kaupunginmuseoihin

Edellisestä Bostonia koskevasta kuvauksesta voi saada käsityksen,

että sen kaupunkihistorian tulkinta olisi jotenkin poikkeuksellista.

Bostoneikuitenkaanoleainoakaupunki,jokakeskittyyvahvastiyh-

teenhistorialliseentapahtumaantaiaikakauteen.VierailullaBerliinis-

sähuomasin,mitenintensiivisestihistorioitsijatkeskittyvätBerliinin

muuriin.JosBostonjaBerliiniovatepätyypillisiäesimerkkejä,mikä

ontavallista?Helsinginkaupunginmuseoonmonellatapaatyypilli-

nenesimerkkikaupunginmuseosta2000-luvunvaihteessa.Helsingil-

läontokiollutomathistoriallisethetkensä,muttamikäänyksittäi-

nenaikakausieihallitsekaupunginkollektiivistamuistia.Helsingin

kaupunginmuseokäsitteleekinaiheitakokokaupunginmenneisyy-

denosalta.SadanvuodenolemassaolonsaaikanaHelsinginkaupun-

ginmuseoonkerännythämmästyttävänkokoelman–200000esinet-

täjaylimiljoonavalokuvaa,maalaustajaarkistotyyppistäesinettä.

Museolla on 70 kokoaikaista työntekijää toteuttamassa projekteja.

Setyöskenteleeahkerastilaajentaakseentoimintaansakaupunkiyh-

teisön suuntaan markkinoinnin, asiakaspalvelun ja nykydokumen-

tointihankkeidenavulla. Museontoimenkuvaedustaakattavaalä-

hestymistapaa historiaan, ja siinä keskitytään helsinkiläisen arjen

kuvaamiseenjaotetaanhuomioonkaupunginmenneisyydenvaloi-

satjasynkätpuolet.

Helsingin kaupunginmuseo on haasteiden edessä. Tällä hetkel-

lä museolla on seitsemän historiallista näyttelypaikkaa. Tämä on
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kaupunginmuseolle suurimäärä.Helsinginhistoriallisenkeskustan

kiinteistösaneerauksestajohtuenmuseonpäärakennusjoutuumuut-

tamaan uusiin toimitiloihin muutaman seuraavan vuoden aikana.

Tässäpiileemahdollisuusuudistumiseen,mutta seonmyös suun-

natonlogistinenhaaste.Lisäksi,vaikkapaikallishallintotukeekoh-

tuullisenhyvinmuseotoimintaa(tämäonkäytäntöeurooppalaisilla

museoilla,muttaeiyhdysvaltalaisilla),museotakohdanneetbudjetti-

leikkauksetovatjovaikuttaneetkohteidenmäärään.Tästähuolimat-

taHelsinginkaupunginmuseoylsikolmannellesijallevuonna2006

toteutetussa,kolmeakymmentäviittäkaupunginmuseotaarvioivassa

kyselyssähetiLontoonkaupunginmuseonjaAmsterdaminhistorial-

lisenmuseonjälkeen.KyselynmukaanHelsinginkaupunginmuseo-

tavoipitääesikuvanamuillealantoimijoille.12Setekeeloistavaatyö-

tätaloudellistenjakäytännönrealiteettiensapuitteissa.

Osana tutkimusprojektiani olen tutustunut kaupunginmuseoihin

EuroopassajaPohjois-Amerikassa.Bostononkaupunki,jonkatun-

nenparhaiten,jaHelsinkionkaupunki,jotaopinvierailuniaikana

tuntemaan. Olen hankkeessani tutkinut kaupunginmuseoita myös

Montrealissa, Chicagossa, Pittsburghissa, Berliinissä, Lontoossa,

Tukholmassa,Tampereella jaTallinnassa.OlenvieraillutmyösPa-

riisissa,Barcelonassa,Amsterdamissa,Brysselissä,Kööpenhaminas-

sa,TurussajaPietarissa.Nämätutkimusretketovattarjonneetminul-

le tiivistetyn– joskin rajallisen–katsauksenkaupunginmuseoiden

tämänhetkiseen työhön.Esittelen seuraavaksiniitä seikkoja, jotka

nousivatesiinvierailujeniaikanaliittyenmuseoidentapaankuvata

menneisyyttä.

Tätävalaiseepaikantekemisen(placemaking)käsite.Siinäonkyse

aitojen,kiinnostavien,ainutkertaisten,kauniidenja/taiihmiskeskeis-

tenpaikkojennäkyväksitekemisestä,paikkojen,joitaniitäpäivittäin

12  Mouliou 2010, 177.
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käyttävätihmisetmuistelevat,vaalivatjamuokkaavat.13Kaupungin-

museoidenpitäisiollakaupunkiensapaikantekijöitä.Työalkaasiitä,

ettämuseostaitsestääntehdäänainutkertainenjavierailijoidenmuis-

toihinjääväkokemus.2000-luvullamuseoidenodotetaaneneneväs-

sämäärinlaajentavantoimintaansaoviensaulkopuolellejaottavan

haltuunsa koko kaupunkiympäristön. Kaupunginmuseoita koske-

vassa tarkastelussani tämä on yksi keskeisistä kysymyksistä, jonka

kanssakamppailen:mitenlisätäkaupunginmuseoidenkykyäpaikan

tekemiseen? Edellä mainitsemieni kaupunkien historian tulkintaa

koskevissahuomioissaniolenpannutmerkillejoidenkinkaavamais-

tenpiirteidenesiintymistä.Nämäongelmatovatesteenäkaupungin-

museoidenkehittymisellemerkittäviksipaikan tekijöiksi.Kuvailen

seuraavassakolmeatyypillistäongelmaa.

ITSEÄNSÄ TOISTAVA HISTORIA    

Kun käy useassa kaupunginmuseossa lyhyen ajan sisällä, huomaa

mitensamanlaisianeovatkeskenään.Kävijävoiodottaatiettyämää-

rääitsekehuajakansalaisylpeyttä,kutennäyttelyissäChicago:Cross-

roadsofAmericajaPittsburgh:ATraditionofInnovation.Hänvoiodottaa

näkevänsäsamantyyppisiäesineitäesillelaitettuina:kauppojenkylt-

tejä,arkkitehtonisiapienoismalleja,lintuperspektiivejäjaarkeologi-

sialöytöjä.Luultavastivierailijatuleenäkemäänmyösjonkinlaisen

pysyvännäyttelynkokokaupunginhistoriastakronologisestiesitet-

tynä.Tiettyynpisteeseenastionjärkeenkäypää,ettäkaupunginmu-

seoitayhdistäätietynlainentunnelma–täyttäväthänneomaakult-

tuuristarooliaanjakaupungeissaitsessäänkinonpaljonyhteistä.Jos

kaupunginmuseot olisivat onnistuneet löytämään todella toimivan

lähestymistavanyleisöäänajatellen,tämäsamankaltaisuusvoisiolla

13  Lisätietoa paikan tekemisestä (placemaking) ks. Project for Public Spaces (www.pps.org) 
tai Fleming 2007.
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hyväksyttävää,muttatyydymmeuseimmitentavanomaiseenjatut-

tuuntilanteessa,jokavaatisiriskinottoajayksilöllisyyttä.

Tämäkoskeeerityisestikaupunginmuseoidenpysyviänäyttelyitä.

Nämäovatlähesainakronologisestijärjestettyjä,alkaenesihistoriasta

jaalkuperäisasutuksestajapäättyennoinvuoteen2000.Samatasiat

tulevatkäsitellyiksienemmäntaivähemmänsamassajärjestyksessä:

kolonisaatio,varhainenkaupankäynninkehitys,tulipalot/tulvat/nä-

länhädät, sota, teollinen vallankumous, joukkoliikenne, lisää sotaa

jatuhoa,maahanmuutto,työväenkysymyksetjasosiaalisetepäkoh-

dat(tähänmennessäolemmenoin1800-luvunloppupuolella),mo-

dernisaatio,lisääsotaa,kuuluisatpaikallisettuotteetjaihmiset,maa-

ilmannäyttelyt/olympialaiset sekä lopuksi uusi maahanmuutto ja

monikulttuurisuus.Itsekannatanvalistunuttalähestymistapaa,jossa

ymmärretäänhistorianmonimuotoisuuttajalaajuuttasekäniitäte-

kijöitä,jotkaovatmuovanneetkaupunkejapienistäkauppapaikoista

moderneiksimetropoleiksi.Useinkuitenkinnäenmuseovierailijoi-

denkulkevanlasittunutkatsesilmissäänläpikaupunginkehityksen

jaolenkinalkanutkyseenalaistaasitä,ovatkokaupunginmuseotpar-

haitapaikkojamonimutkaistentarinoidenkertomiseen.

Mielestänikaupunginmuseotovat lankeamassaansaan, jossane

tulkitsevatkaupunkienyleistähistoriaaomankaupunkinsahistori-

an sijasta. Tämä johtaa niiden keskinäiseen samankaltaisuuteen ja

estäätarjoamastamuseovierailleyksilöllisiä,mieleenjääviäjahallit-

tavissa olevia kokemuksia. Ehkä mielenkiintoisinta museokävijälle

eiolekaan se,mikäkaupungillaonyhteistäkaikkienmuidenkau-

punkienkanssa,vaanse,mikätekeeniistäainutlaatuisia.Globalisoi-

tuvassamaailmassakaupunkejauhkaasamanlaisiksimuuttuminen.

Omatyksilöllisethistoriammeovat ratkaisevassaasemassa tehdes-

sämmeeroatoisistamme:paikantekeminen,jostakaupunginidenti-

teetitsyntyvät,ontällöinensiarvoisentärkeää.

VieraillessaniHeinzHistoryCenterissäPittsburghissänautinsuun-

nattomasti lyhyestäaudioesittelystäPittsburghinpaikallismurteista.
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MontrealinMcCord-museonSimplyMontreal -näyttelyssänäin inno-

vatiivisenesityksenMontrealinäärimmäisestätalvi-ilmastosta:esillä

olihistoriallisiaesineitä lumikengistäkarvahattuihin ja sängynläm-

mittimiin.HelsinginkaupunginmuseollaolivierailuniaikanaSeder-

holmintalossamerkittävävaihtuvanäyttelyHelsinginyöstä–erittäin

sopivakaupungille, jotapimeyshallitseevuosittainuseankuukau-

denajan.Tampereella,jossakäytiinvuoden1918kansalaissodanpa-

himmattaistelut,oliesilläprovokatiivinennäyttely,jossakäsiteltiin

yhäselvittämätöntäkollektiivistamuistiavalkoistenjapunaistenkes-

ken.Haluaisinsaadaselville,mitätapahtuisi,joskaupunginmuseot

luopuisivatpysyvistänäyttelyistäänjasensijaankokeilisivatuusilla

luovillatavoillalisätäyksilöllisyyttätulkintaansa:ainutkertaisiaesi-

neitä,paikkaansidottuja teemoja jauusiaesillepanotapoja, joitaei

voisinähdämissäänmuualla.Voisikotällainenlähestymistapatun-

tuamuseokävijästävähemmäntyöläältäjasitenherättääeliniänkes-

tävänkiinnostuksenkaupunkihistoriaan?

KATTAVAN TULKINNAN PUUTE

Yksikeskeisimmistäsyistäsille,ettäkaupunginmuseoteivät1900-lu-

vullaonnistuneetsijoittumaankaupunkielämänkeskipisteeseen,oli

niidenesittämientarinoidensuppeus.Nekäsittivätvainpienenosan

niidenkaupunkienmenneisyydestä,joidenhistoriaamuseotilmoitti-

vatkeräävänsä,säilyttävänsäjatulkitsevansa.Henkilöt,jotkaperusti-

vatjakehittivätkaupunginmuseoita,olivatosavaltakoneistoa,mistä

johtuen1900-luvunkaupunginmuseotolivatsuureltaosinvarakkai-

den ja tunnettujen henkilöiden muistoista kertovia taloja: hienoja

huonekaluja,hienojavaatteitajahienojasukutaustoja.Tämäeikui-

tenkaanvastaaasukkaidenenemmistönelämää–ennentainyt.Tiina

MerisalokysyykinHelsinginkaupunginmuseonkokoelmapolitiikkaa

käsittelevässäartikkelissaan:”Kenenhistoriakuvaamuseoreflektoija
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muovaa?Kenenkaupunkiameedustamme?”14Monettämänpäivän

kaupunginmuseoistapitävätvälttämättömänäesittäähistoriaakatta-

vasti.Nämäinstituutiotlaajoinekokoelmineenjakalliistiylläpidet-

tävine historiallisine rakennuksineen ovat kuitenkin kuin valtame-

riristeilijöitä: suunnan vaihtaminen on iso operaatio. Havaintojeni

mukaankaupunginmuseotnäyttävätyhäkäyvänneuvotteluahisto-

riantulkinnankattavuuteenliittyvienkäytännönhaasteidenkanssa.

Onmuutamiaavainstrategioita,joitamuseoillaonollutkäytössätoi-

mintansalaajentamisessa.Yksiniistäonkokoelmienmonipuolista-

minen.Jotkutkaupunginmuseot,erityisestisuuremmat,ovatkiinnos-

tuneitakattavankeräämisenkonseptistakaupunkiensanykyisyyden

jatulevaisuudentallentamisessa.Näilläinstituutioillatuleetulevina

vuosikymmeninäja-satoinaolemaanlaajaesinekokoelma,jostalöy-

tääesineitämonenlaisiintulkintaavaativiinprojekteihin.Varhaisem-

pienaikakausiendokumentointisitävastoinoneriasia.Useimmat

kaupunginmuseoiden kokoelmat muodostettiin 1900-luvun vaih-

teessa, jolloinhistorialliset instituutiot olivat tyypillisesti kiinnostu-

neitavainetuoikeutettujenhistoriansäilyttämisestä.Voiollaäärim-

mäisen vaikeaa hankkia esineitä ja materiaalia kertomaan tarinaa

kaupungin naisten, etnisten ryhmien tai työväenluokan elämästä

1800-,1700-ja1600-luvulta.Pieniäirrallisiapalasiatarinoistalöytyy

sieltätäältä,muttapääosinnäidenryhmienaineellinenkulttuuriei

olesäilynyt.Tästäsyystä,hyvistäaikomuksistahuolimatta,ontaval-

lista–erityisestikronologisesti järjestettyjenpysyviennäyttelyiden

kohdalla – nähdä vain muutama harva naisiin tai etnisiin vähem-

mistöihin liittyvä kuvaus satunnaisesti dokumentoituna, kun näyt-

telyämuutenhallitseeetuoikeutettujenpiiriinkeskittyväkertomus.

Jotkutkaupunginmuseotovatryhtyneettoteuttamaanprojektejavuo-

rotellenkaupunginerietnistenryhmienkanssa.Tästäesimerkkeinä

14  Merisalo 2005, 49. 
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viimeisenkymmenenvuodenajaltaovatChicagonhistoriamuseon

MyChinaTown jaCatholicChicago -projektitsekäCentred’histoirede

Montréalinkaupunginsyyrialais-libanonilaisia,haitilaisiajaportuga-

lilaisiavähemmistöjäesittelevätnäyttelyt.Tavoitteenaon,ettäetni-

siinryhmiinkuuluvatkohtaisivatomanhistoriansamuseonnäytte-

lyissäjaettätämälisäisiajanmittaanheidänyhteenkuuluvaisuuden

tunnettaanmuseonkanssa,mikä taas johtaisimuseovierailuihin ja

aktiivisempaanosallistumiseenmuseontoimintaan.Projektienvas-

taanottoonollutvaihtelevaa.Jotkutetnistenyhteisöjenjäsenistäovat

olleethyvintyytyväisiäsiihen,ettäheidäntarinansakerrotaanmu-

seossajanähneetseneräänlaisenakulttuurisenatunnustuksena.Toi-

saalta,etnisyyteenkeskittyvätprojektit,vaikkakinhyväätarkoittavi-

na,onvoitukokeaerillisyyttäkorostaviksijakaupunginhallitsevan

historiallisenkertomuksenulkopuolellejääviksi.

Toinen lähestymistapa on monikulttuurisen tulkinnan projekti.

Sen tulisi aina huomioida historiallinen konteksti, vaikka pääpai-

noonuseinnykykulttuurissa tai suullisessahistoriassa.Montrealin

Pointe-á-CallièremuseojärjestääCulturalFeast-nimisenulkoilmafes-

tivaalinjokakevät.Festivaalillaontarjollamonikulttuuristaruokaa,

musiikkiajaoppimiseenkeskittyviäaktiviteetteja.Vuonna2007Hel-

singinkaupunginmuseopystyttiYhtäjuhlaa-näyttelyn,jossatutustut-

tiineritaustoistatulevienhelsinkiläistenperhe-jayhteisöjuhliin.Eh-

käparhaimminononnistunutLontoonkaupunginmuseo,jokaaloitti

tämäntyyppisellälähestymistavallajo1990-luvunalussajärjestämäl-

länäyttelynPeoplingofLondon,jokaoliperusteellinenkuvausmaa-

hanmuutostaLontooseenkokosenpitkänhistorianajalta.Museoon

viimeaikoinajatkanutnäyttelylläBelonging:VoicesofLondon’sRefugees

javerkkosivuillaUntoldLondonjaLondon’sVoices.

Tutkimani kaupunginmuseot ovat vasta puolitiessä matkallaan

kohtikattavampaahistoriaesitystä.Tässämielessänämämuseothei-

jastavat nyky-yhteiskuntaa sen jatkuvassa pyrkimyksessä rakentaa

monipuolisiakulttuuriympäristöjä, joissa jokainen ihminen, identi-
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teettiinkatsomatta,onedustettunakunkinomaaerityisyyttäarvos-

taen.Vaikka tämäonmuseoillevaikeaa,niidenon jatkettavayrit-

tämistäjajopakiristettävätahtia.Kaupunkimme2000-luvullaovat

hyvinmonikulttuurisia,jakattavahistoriaonratkaisevantärkeäosa

kattavaa tulevaisuutta. Kaupunginmuseot eivät voi toivoa olevan-

sakeskeisessäasemassakaupungeissamme,elleivätneaidostiedus-

takaupunkejakaikessamonimuotoisuudessaan.Senkinuhalla,että

suhtautumisenikronologisestijärjestettyihinnäyttelyihinvoikuulos-

taakielteiseltä,haluankysyä,viritämmeköihmisissävääriäodotuk-

sianäyttelyillä,jotkamainostavatitseäänkattavuudella,muttajoissa

tosiasiassa tarjotaan suppeata näkemystä kaupunkien kulttuuriym-

päristöön.

VASTAUS MUUTOKSEEN

Kaupunginmuseoitaonkritisoitu, usein ammattikunnan sisältäkä-

sinsiitä,ettähistoriallistaessaankaupunkejamuseotsamallasulkevat

kaupungitulosmuseosta.Kaupunkielämän sekavuus jamonimuo-

toisuus siivotaan tai järjestellään uusiksi, kaupungeille ominainen

jatkuvamuutoksentilapysäytetäänjamenneisyyserotetaannykyi-

syydestä ja tulevaisuudesta.Ehkähistoriallistenmuistomerkkienei

tarvitsemuuttuakovinkaanpaljon–varsinkinjosnetarjoavatmen-

neestäsyvällisenkokemuksen,jokajohtaaainutlaatuiseenjaautentti-

seenpaikantuntemukseen.Sensijaanhistoriallistenmuseoidentulisi

jatkuvastimuuttua,erityisesti tyydyttääkseenpotentiaalistenuudel-

leenvierailuihinpäätyvienkaupunkilaistentarpeita.Kaupunginmu-

seot2000-luvullatarvitsevatvähemmänhillintääjaenemmänkaaos-

taollakseeneläviätapahtumapaikkojaaikalaisyleisölleen.

Tämäonasia,jossataloudellisillaresursseillajahenkilöstönluku-

määrälläontärkeärooli.Tutkimuksenisuurimmatjaparhaimminra-

hoitetutmuseot–erityisestiLontoonkaupunginmuseojaChicagon

historiallinenyhdistys–pystyvätsäännöllisestitarjoamaantulkinnal-
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lisiaprojekteja,kokeilujauusillalähestymistavoillajaaihealueillase-

kä tuottamaan laajanvalikoimanvaihtuvianäyttelyohjelmia.Tästä

johtuennepystyvät tarkimmin jäljittämäänkaupunkielämää, jossa

onainajotainuuttatarjolla.KaupunginmuseotLontoossajaLiver-

poolissaovatparaikaakokeilemassauusiamenetelmiä,joillaontar-

koitustuottaasäännöllisestivaihtuviasisältöjämyöspysyviinydin-

näyttelyihin.

Vastakohtanaedellämainituillevaikuttavatpienemmät instituu-

tiot usein paikalleen jämähtäneiltä. Tästä esimerkkinä Berliinin

MärkischesMuseum.Museollaonainutlaatuisia javoimakkaastivai-

kuttavia esillepanoja, erityisesti 1800-luvulta peräisin oleva Kaiser

Panorama, jonka panoraamanäköala vangitsi ryhmäni mielenkiin-

nonjopapuoleksitunniksi.Siltijäitunne,etteimuseossaollatehty

paljokaanmuutoksiapitkäänaikaan.Museontoimintamallioli1900-

luvullarakentaakalliita,paikalleenpystytettyjänäyttelyitä,jotkatoi-

sinaanvaativatuseammanvuodenetukäteistutkimus-jasuunnittelu-

työn.Tämäntyyppinen järjestelmäsuosiisuuriamuseoita, joillaon

varaainvestoidalaajoihinprojekteihin.2000-luvulla,jollointietoon

hajanaistajanopeastipäivittyvää,tämätuntuuhankalaltajakömpe-

löltä.Erityisenselväätämäonkaupunginmuseoidenkohdalla,jot-

kaedustavathyvinkompleksistajajatkuvastimuuttuvaakulttuuria.

Olenkiinnostunutnäkemään,avaavatkonykyisen informaatioajan

uudet todellisuudet tietä lyhytkestoisille ja joustaville projekteille,

jotkanojautuisivatosindigitoituunsisältöönjaosinvierailijapalaut-

teeseen.Tämämahdollistaisidynaamisentoiminnanmyöspienten

museoidenbudjettienpuitteissa.

Uusiainteraktiivisiateknologioitaeipidäkuitenkaansekoittaady-

naamisuuteen.Nämäkaksieivätsuljetoisiaanpois,mutteivätmyös-

käänole samaasia.Teknologia teknologianvuoksi eiolekoskaan

suotavaa.BerliininMärkischesMuseumonsaanutkovankilpailijan

TheStory ofBerlin -nimisestäyksityisestäkohteesta, joka1999ava-

siovensaWilmersdorfinasuinalueella.Seylpeileeshokkiarvoatar-



260 Rainey Tisdale

joavallateknologiallaan,muttaeilopultatarjoapaljokaanlaadukas-

tahistoriallistasisältöä.Kumpikaanedellämainituistatoimijoistaei

tunnu palvelevan yleisöään tehokkaasti. Märkisches Museum on

täydenuudelleenjärjestelynkohteenavuonna2013,jaodotaninnol-

lauusiennäyttelyidentarjoavanluovaajadynaamistahistoriaa.

Askeleita eteenpäin

Mitenvoisimmekehittääentistäparempiakaupunginmuseoita?Esit-

telenseuraavaksijoitakinkiinnostaviauusiaprojektejaesimerkkeinä

tavoista,joillakaupunkihistorianharjoittamistajatulkintaavoidaan

2000-luvunmenetelminmuuttaa.

GEOTÄGGÄYS (GEOTAGGING)

1900-luvullakaupunkihistoriaankeskittynytesineidenjamateriaalin

keruusekäsäilyttäminenmerkitsivätniidenkokoamistaympärikau-

punkiajatuomistayhdenkatonalle.Yleisökävinäyttelysaleissatu-

tustumassalasivitriineissäesilläolleeseenkaupunkihistoriaan.Tämä

loitunteenmuseosta,jokaoliirrallaanedustamastaankaupungista.

Kaupunginmuseoissaonkäytyjovuosikausiakeskustelujasiitä,mi-

tentästätunteestapäästäisiineroon.Käytännöntasollamuseotovat

saaneet aikaan kävelykierroksia eri kaupunginosiin, muistomerk-

kiprojekteja janäyttelysaleihinasetettujakaupunkienkarttoja.Teo-

reettisellatasollaonjopaehdotettumuseoitailmanseiniä.Kaikista

yrityksistähuolimattaeivieläoleonnistuttuluomaanoikeitatyöka-

lujahistoriankaduilletuomiseksi.Taiehkäsentäänjotakin.

Viimeaikainengeotäggäyksenteknologinenkehitysvoimahdol-

lisestitarjotamuseoilletavanlähettäämenneisyystakaisinkaupun-

gilleelävänkatuelämänkeskelletekemällänäkyviksipaikkoja,joissa

voiseisoajuurisiinäpaikassa,missä”historiaa”ontapahtunut.Tä-
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mäantaisimahdollisuudenhistorianjapaikanvälisenrikkoutuneen

yhteydenkorjaamiseensekäauttaisiyleisöänäkemäänhistorialliset

kerrostumat nykyisen kaupungin alla. Tästä esimerkkinä Lontoon

kaupunginmuseojaSydneynPowerhouseMuseumovatlanseeranneet

iPhone-sovelluksia,jotkaperustuvatkokoelmiinkuuluvienhistorial-

listenkatunäkymiengeotäggäykseen.Geotäggäämällämaalauksiaja

valokuviakoordinaateilla,jotkaovatmahdollisimmanlähellätaitei-

lijanalkuperäisenkatselunäkymänsijaintia,museovoitarjotamah-

dollisuudenkäyttäjilleseistäkadunkulmassajakokea,miltäLontoo

taiSydneyonnäyttänytsamastapaikastaesimerkiksi1926tai1803

–taivaikkapamolempinavuosina.Olenviimevuosinatyöskennel-

lytBostonissaBostonianSocietynprojektinparissa,jossatavoitteena

on kaikkien Amerikan vallankumouksen ajan ihmisten, paikkojen

jatapahtumiengeotäggäyssekäverkossaettäiPhone-sovelluksessa.

Koska kyse on Bostonista, projekti keskittyy vallankumouksen ai-

kaan,mutta toiveenaon,ettäsevoisiylittää joitainFreedomTrail

-rakenteenrajoituksiajatulkita1700-luvunBostoniapaljonmonita-

hoisemmin–kokokantakaupunginalueellaeikäpelkästäänpunais-

taviivaaseuraten.

Onluontevaanähdähistoriallisiakuviaulkonakaduilla,muttaen-

täkolmiulotteisetesineet?Joskokoelmiemmetietokantoihinlisättäi-

siinkentätmaantieteellisillekoordinaateille,niinmuseotvoisivatvä-

hitellenlisätämyösesineidenvalokuviajonkinkannettavanlaitteen

avullakatseltaviksikaupungillakulkiessa.Eikäajatuksentarvitsejää-

dä ainoastaan valokuvien varaan. Vierailullani Berliinissä Alexan-

derplatzillahuomasin,ettäulkoilmanäyttelyssä, jokakertoipoliitti-

sistamielenosoituksista jaBerliininmuurinmurtumisesta,oliesillä

esineitä erityisissä ulkoilmavitriineissä. Kokoelmanhoitaja minussa

huolestuikallisarvoistenesineidenaltistamisestakirkkaallepäivän-

valolle, turvallisuusriskeille ja äärimmäisille lämpötilanvaihteluille.

Kentiesesittelyvitriiniteknologiankehittyessänäyttelyesineidentuo-

minenkadulleeiolekaanniinvierasajatus.Ehkä2000-luvunkäsitys
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kaupunginmuseostaonollaaidostihajaantunutinstituutio,jossahis-

toriaaonkaikkiallaympärillämme,sensijaanettäsitäpitäisilähteä

etsimäänyhdentietynkatonalta.

MIKROPAIKALLISTA HISTORIAA 

Geotäggäys yhdistettynä koko ajan lisääntyviin mahdollisuuksiin

päästäkäsiksierityyppisiindigitaalisiinaineistoihinvoimyöstasoit-

taatietämikropaikalliseksi(hyper-local)historiaksikutsumalleniil-

miölle.Käsitettämikropaikallinenonkäytettylähinnäjournalismis-

sa ja liikemaailmassapuhuttaessayhteisö- tainaapurustoteemoista.

Kaupunginmuseoillemikropaikallineneitarkoitaainoastaanasuin-

ympäristönhistoriaavaanhistoriaakorttelikorttelilta tai rakennus

rakennukselta.Tämäontärkeää,sillämuseoidenkävijätutkimukset

osoittavat ihmisten reagoivanvahvimminhenkilökohtaiseenhisto-

riaan.15Mikä voisi olla henkilökohtaisempaakuin kerrostalosi his-

toria tai työpaikkasi korttelin historia? Nämä paikat ankkuroivat

meidätsiihenmaailmaan,jossamehuomaammemikrotasonmuu-

tokset–vuodenaikojenvaihtumisen,uudennaapurintairavintolan.

Ostaessaniensimmäisenkotini,vuonna1914rakennetunparitalon

BostoninRoslindalenasuinalueelta,olinviehtynytkaikistaniistäelä-

misenmerkeistä, joita edelliset asukkaat olivat jättäneet jälkeensä:

vanhakirjoituskoneullakolla,pieniavaimetonkassakaappi javuo-

denvarastovanhaamaalia,jonkavärieienäävastannutyläkerran

seinienvärejä.Enoleensimmäinenkodinomistaja,jotaonalkanut

kiinnostaaomamikropaikallinenhistoriansa.1900-luvullaarkistois-

sakäyntijatutkimuksentekoolitavalliselleihmiselleaikaavievääja

hankalaa.Tällähetkellädigitoidaanmuutakinkuinkatunäkymiä.In-

ternetissäontarjollayhäenemmäninformaatiotaalkaenkortteleista

tairakennuksista.Jotkutkaupungitdigitoivatparhaillaan1800-luvun

15  Ks. esim. Rosenzweig & Thelen 2000.
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hakemistojaan,joissakaupunginasukkaidenosoitteetjaammatitlue-

tellaan.Uskon, että ajanmittaanmikropaikallisenhistoriankerää-

minenmuuttuuyhähelpommaksi.Ehkäkaupunginmuseotvoisivat

vallataalaaottamallaaktiivisemmanroolinnäissähyvinhenkilökoh-

taisissakaupunkitarinoissa.Haluaisinnähdäjoitainmikropaikallisia

pilottiprojekteja,jotkamittaisivatsitä,mikävaikutusolisiyhdenta-

vallisen – ei ”historiallisesti merkittävän” – kaupunkikorttelin kyl-

lästämisellähistoriallajamuistoillaerimuodoissa:paneelikeskuste-

luin,audio-javideoesityksin,mobiiliteknologiaajajulkistataidetta

hyödyntäen.Toinen lähestymistapaolisi tutkia yksi asuinrakennus

yksityiskohtaisesti:senjokainenentinenasukas–mistähetulivatja

minnemenivät–suullisenperimätiedon,valokuvienjamahdollises-

tijopaesineidenkautta.

TAITEELLISTA YHTEISTYÖTÄ

Toinen mahdollinen kaupunginmuseoiden kehittämisen kohde on

yhteistyönykytaiteilijoidenkanssa.Uskon,ettänykyisetkaupungin-

museottarvitsevatennenkaikkealuovuuttajauusiatapojatarkastel-

lamenneisyyttä.Meilläonpaljonopittavaanykytaiteenmuseoista,

jotkaovatmeitäparemminonnistuneetluovuudenarvostamisessa,

uusiennäkökulmienvastaanottamisessa ja riskienottamisessa. Itse

asiassamuutamillaviimeaikoinanykytaiteenmuseoissanäkemillä-

ninäyttelyprojekteillaoliaivanyhtäpaljonsanottavaakaupungeista

kuinkaupunginmuseoissanäkemilläninäyttelyillä.

Tästä esimerkkinä oli Helsingin nykytaiteen museon Kiasman

näyttely,jokasisälsiHildaKozárinteoksenAir.Kozáriolivalmista-

nutkolmeakryylikuplaa,jotkaedustivatkolmeakaupunkia:Helsin-

kiä,BudapestiajaPariisia.Hänolityöskennellytyhdessäpariisilai-

senhajuvesisuunnittelijaBertrandDuchaufourinkanssaluodakseen

kullekin kaupungille oman tuoksun, joka sitten siirrettiin kupliin.

Kävijät seisovat kuplien alla haistelemassa. Teos luo tunnetasol-
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la ja aistimuistinkauttayhteydenkaupunki-identiteettiin.Brookly-

ninmuseonClick!-näyttelyssävuonna2008yleisöätaaskehotettiin

luovuttamaanvalokuvia,joissanäkyyBrooklyninmuuttuvatkasvot.

Näyttelyoliyleisönitsensäkuratoima,mikätarkoittisitä,ettäylei-

sövalitsiesillepantavatvalokuvatverkkoäänestysohjelmanavulla.

Kaupunginmuseotvoisivatsäännöllisestikutsuanykytaiteilijoitaluo-

maan installaatioitamuseotiloihinsa.Lontoonkaupunginmuseoon

viimeaikoinatehnytyhteistyötäuseantaiteilijankanssa,mukaanlu-

kienAmritjaRabindraSingh,TomHunter,Thomson&Craighead

jaTheLightSurgeons, jotkaovat tuottaneet teoksiamuseonuusia

näyttelytilojavarten.KiinnostavavalintaChicagonhistorialliseltamu-

seoltaonheidännäyttelynsäGreatChicagoStories.Siinämuseoyh-

distivoimansakirjailijoidenkanssa,jotkatuottivatkaksitoistakuvit-

teellistahistoriallistatekstiäkoululaisille.TekstitsijoittuvatChicagon

asuinalueille, ja niissä kuvataan tärkeitä teemoja kaupungin histo-

riasta,kutensuurtamuuttoa,maailmannäyttelyäjaprogressivismia,

minkälisäksiesilläoliesineitämuseonomistakokoelmista.

Olenmyöskiinnostunutjulkisestataiteesta,jossakäsitelläänkau-

pungin katuja historianäkökulman kautta. Tästä esimerkkinä voi

mainitaStephenBalkenholinveistoksenBalancingActBerliininAxel-

Springer-kadulla.SiinätaiteilijaonsijoittanutBerliininmuurinpääl-

lekävelemääntodellistasuuremmanmieshahmontrapetsitaiteilijan

tavoin tasapainoillen. Vaikutelma on ikonografinen: jokainen joka

vähänkintunteeBerliininhistoriaa,ymmärtääteoksensanomanil-

manmonimutkaisiaselityksiä.Vuonna1976arkkitehditRobertVen-

turi ja Denise Scott Brown loivat uudelleen Benjamin Franklinille

kuuluneentalonrunkokehikonaivanPhiladelphiankeskusta-alueen

tuntumaan. Kummitustalo-lempinimen saanut, mielikuvia herättävä

japalkittu teos tuoFranklinin takaisinsuurestivaikuttamansakau-

punginmaisemaan.

Yhteistyön tekeminennykytaiteilijoidenkanssavoisi olla erityi-

sen hyödyllinen lähestymistapa kaupunginmuseoille, joilla ei ole
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laajojaomiakokoelmia.Historiallisetmuseotluottavatuseinsuures-

tikokoelmiinsa,mikäsinänsäeioleväärin.Tämänpäivänmarkki-

noillavoikattavanjahinta-laatusuhteeltaanmielekkäänkokoelman

luominenkuitenkinollahankalaa.Kaupunginmuseoille, jotkaovat

juuri aloittamassa toimintaansa– tainiille, jotkaeivätolemissään

vaiheessahankkineetsuurtaesinekokoelmaa–näyttelytilantarjoa-

minenkaupunkiakäsittelevilletaiteilijoillevoisihuolellatoteutettu-

naollahyväratkaisutoiminnankehittämiseen.

KAUPUNGINMUSEOT FOORUMEINA

Kaupunkien jatkaessa kasvuaan kaupunginmuseot voisivat harki-

ta suuremmanroolinottoa,eipelkästäänmenneisyyttäkoskevissa

vuoropuheluissa,vaanmyösnykyisyyttäjatulevaisuuttakoskevissa

kysymyksissä.Tällainenlähestymistapatuottaisikaupunginmuseoi-

denkävijöilleentistärikkaammankokemuksen,jokaottaisiparem-

min huomioon kaupunkien kaduilla vaikuttavat historialliset ker-

rostumat.Sydneynkaupunginmuseotakoskevassaartikkelissakaksi

näyttelykuraattoriaCarolineButler-BowdonjaSusanHuntkuvaavat

tulkinnallistamenetelmää,jotahekutsuvat”nykyisyydenajattelemi-

seksihistoriallisesti”.Museontyöntekijätkäyttävätmenneisyyttähy-

väkseenkertoakseenSydneynasukkaidennykyisyydestäjakiinnit-

täväterityistähuomiotanyky-yhteiskunnansosiaalisiinjapoliittisiin

kysymyksiin sekä kaupungin monikulttuurisuuteen. Tavoitteena ei

olepelkästäänvalaistaSydneynhistoriaa,vaanottaakantaajaaset-

taakysymyksiä,jotkaovatajankohtaisiajahyödyllisiätämänpäivän

sydneyläisille.

NäyttelyssäMyCityofSydney(2004–2006)käsiteltiinniitätekijöi-

tä,jotkatekevätSydneystäSydneyn.Kokonaisuuteenkuuluimuseon

tilaama dokumenttifilmi, jossa sydneyläiset ”kertoivat henkilökoh-

taisia tarinoitaheillemerkityksellisistäpaikoista” sekä installaatioi-

tauseiltakaupunginnykytaiteilijoilta.Samaanaikaanonviimeisen
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runsaankymmenenvuodenaikanapidettysarjatieteidenvälisiäsym-

posiumeja,joissaonkäsiteltymoniaajankohtaisiakysymyksiäkau-

punkiuudistuksesta ja kestävästä kehityksestä demografisiin muu-

toksiin jaolympialaisiin.Tämäsymposiumsarjaon tuottanutkaksi

merkittävää julkaisua:Debating theCity:AnAnthology (2001) jaTal-

kingaboutSydney:Population,Community,andCultureinContemporary

Sydney(2006).16

Sydneynkaupunginmuseoeioleainoaajankohtaisistakysymyk-

sistä kiinnostunut museo. Vuosina 2008–2009 New Yorkin kau-

punginmuseo järjestinäyttelynGrowingandGreeningNewYorkyh-

teistyössä kaupunginjohtajan kestävän kehityksen suunnitelman

(PlaNYC2030) kanssa. Näyttely on rakennettu tyypillisen New

Yorkin asukkaan arkipäivää kuvaavaksi. Siinä otettiin huomioon

kuusi merkittävää ympäristöön liittyvää kysymystä: vesi, liikenne,

energia, julkinen tila,maa jaympäristönmuutos.Tukholmankau-

punginmuseossaonpuolestaandokumentoituviimevuosien taan-

tuman aikana työpaikkansa menettäneiden ihmisten kokemuksia.

Uudetvälineetkäyttäjälähtöisensisällönjaosallistumisenluomiseen

lisäävätmyösmuseonkykyätoimiakaupunkiaiheistenkeskustelujen

herättäjänä.MontrealinPointe-à-Callièremuseossaoli1999näytte-

ly Memory Collection. Siinä pyydettiin montrealilaisia äänestämään

esineitä,jotkaparhaitenkuvaavat1900-lukua.Kaksikymmentäkär-

keenpäässyttäesinettäsuljettiinniitäkuvaavienyleisökommenttien

keravuonna2100avattavaanaikakapseliin.MyösAmsterdaminhis-

toriallinenmuseoontehnytyhteistyötäkaupunkinsamurrosikäisten

kanssanäyttelyssä,jokakuvaanuortenelämääjanäkökulmia.

Uskonmuseoidenpystyvänomaksumaansuuremmanroolinkau-

punkilaisten kaupunkilukutaidon kehittämisessä. Kaupunkilukutai-

tosisältääkartoitusta,yhteisestäelintilastaneuvotteluanaapureiden

16  Butler-Bowdon & Hunt 2010, 75–89.
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jatuntemattomienkanssa,kaupunkisuunnitteluajapaikantekemis-

tä, suoraa havainnointia ja rakennustyylien tuntemista, historian

tutkimista, perinteen säilyttämistä ja kansalaistaitoja. New Yorkin

kaupunginmuseo tarjoaa The Grid -nimistä opetusohjelmaa koulu-

laisryhmille. Siinä opetellaan kaupunkisuunnittelun peruskäsitteis-

töäjakerrotaankoululaisilleprosessista,jonkaavullakaupunginosia

NewYorkissarakennetaan.SiihenkuuluumyösNeighborhoodExplo-

rers -ohjelma, joka opettaa lukiolaisille paikan tekemistä. Oppilaat

saavat tietoa arkkitehtuurista ja kaupunkien suunnittelusta, minkä

jälkeenheillä onmahdollisuus ehdottaa konkreettisia parannuksia

EastHarleminkaupunginosaan,jossamuseosijaitsee.

Amsterdaminhistoriallinenmuseoonkehittänytopinto-ohjelmaa

flaamia vieraana kielenään puhuville nuorille. Opintoihin kuuluu

kielenopiskeluajakeskusteluryhmiä,joissakäydäänläpikaupungin

historiaa ja kaupunginosia. Helsingin kaupunginmuseo suunnitteli

yhteistyössäMuséed´HistoiredelaVilledeLuxembourginjaDeutscheAr-

beitschutzausstellunginkanssanäyttelynnimeltäänGoodCitizen,jonka

aiheenaolikansalaisuuteenliittyvätroolitjavastuut,nykypäivänäja

historiassa.

Monissaedelläesitetyistä toimintasuunnitelmissakaupunginmu-

seotlainaavatideoitamuiltakulttuuri-instituutioilta.Nykytaiteenmu-

seoiltanevoivatoppiauusiennäkökulmienkehittämistähistoriaan

jaesteettistenriskienottoa.Olemallaenemmänkirjastojenkaltaisia

nevoisivatkäsitelläsuuriamääriähistoriallistatietoajaasettaasitä

uusilla tavoilla yleisön ulottuville. Tai käyttäytymällä kaupunkiko-

kousten17tavoinnevoisivathyödyntäähistoriaastimuloimaanjake-

hittämäänkeskusteluatärkeistäjaajankohtaisistakaupunkiaiheista.

17  Kaupunkikokouksia (town meetings) on järjestetty Yhdysvalloissa 1600-luvulta lähtien, jol-
loin ne olivat kunnallisen poliittisen vaikuttamisen foorumeita. Nykyään kaupunkikokouksik-
si kutsutaan myös julkisia keskustelutilaisuuksia [toim.huom.]. 
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Myönnettäköön,etteikaikkiaesittämiäniideoitaolevielätestattu

käytännössä. Jotkut lukijoistavarmasti ihmettelevät,mitenmaksai-

simmekaikkiuudettoimintatavat.Kysymyseikuitenkaanolevain

rahasta.

Kaupunginmuseoiden lisähaasteina ovat vielä suhteiden ylläpi-

tokunnallishallintoon,arjensuuretjapienetkriisitsekäkokoelmien

hoitoon liittyvät pulmat. Menestyksekästä, uudistettua kaupungin-

museota ei luoda yhdessä päivässä ja yhtenä suurena projektina.

Luultavastiseeiolisiedestoivottavaa.Tarvitsemmeaikaakokeilui-

hinjatekemiemmemuutostentulosten–hyvientaihuonojen–kir-

jaamiseen.Tämänvuoksityöeteneepalapalaltajaprojektiprojek-

tilta; onkin kyse evoluutiosta, ei vallankumouksesta. Tärkeä viesti

onkuitenkinse,ettäkaupunginmuseoidenon–edespienessämit-

takaavassa – aloitettava kokeilut ja riskienotto nyt, kun kaupungit

elävät muutospaineissa. Jokaisen kaupunginmuseon tulee löytää

omaluova,kiehtovajayksilöllinentapansakertoakaupunkinsata-

rinoita.Silloinkunonvalinnanvaraa, tuleevalitaerikoislaatuinen,

monipuolinenjayksilöllinenvaihtoehto.

BostoninBostonianSocietyonviimevuosinakehittänyttoimin-

taansatähänsuuntaan.OldStateHousessaonpyrittypaikantekemi-

seen,luomaanuudelleensenasemaBostoninmaantieteellisenäkes-

kuksenajatuomaanmuseorakennusosaksiympäröivääasuinaluetta.

MappingRevolutionaryBoston-projektitoivoolisäävänsämonimuotoi-

suuttajaerilaisuutta,lisäämälläesimerkiksigeotäggäyksenFreedom

Trail-kokemukseen.VaikkaolemmekinsidoksissaAmerikanvallan-

kumoukseen,yritämmehyödyntääsitäluodaksemmeainutlaatuisen

bostonilaisenkaupunkihistoriakokemuksen.Työkenttääriittääyhä.

EnglanninkielestäsuomentanutKatriLento
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RAKENNETTU KAUPUNKI MUISTIN JA 
MERKITYSTEN KI INNEKOHTANA
AnjaKervantoNevanlinna

Muisti kaupunkihistoriassa

Kaupunki,senrakennukset,korttelit,kadutjapuistotkertovatmen-

neistäajoistajaihmisistä.Samallanetarjoavatkiinnekohtiamuistille.

Rakennettuakaupunkiajavisuaalisiadokumenttejasiitä–karttoja,

piirustuksia,valokuvia,elokuvia,kuvataidetta–voitutkianäkyvinä

jälkinähistoriasta.

Historiantutkimuksessaarkkitehtuuriajakaupunkitaiteenkohtei-

ta on perinteisesti tarkasteltu poliittisina ja kulttuurisina symbolei-

na.EsimerkiksiHelsinginempirekeskustankorttelit jarakennukset

onesitettySuomensuuriruhtinaskunnankeskeistenpoliittistenins-

tituutioiden ja eurooppalaistenkulttuurivaikutteidenmuovaamaksi

kokonaisuudeksi,kutenMattiKlingeonkuvannutSenaatintorinsa-

nomaa.1 Arkkitehtuurihistoriassa on konventionaalisesti painotettu

rakennuksen tai kaupunginosan suunnitelleen arkkitehti-taiteilijan

intentioitajaniidenkansainvälisiäesikuvia.SenmukaanSenaatinto-

1  Klinge 1986. 
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ria,jonkaasemakaavanolilaatinutJ.A.Ehrenström,ontarkasteltu

ennenmuutaC.L.Engelinarkkitehtonistentavoitteidentoteutukse-

na,kutenesimerkiksiHenrikLiliuksenjaKaleviPöyköntutkimuk-

sissa. Myös modernin arkkitehtuurin tutkimuksessa kohteena ovat

paljoltiolleetarkkitehtienvisiot,siisrakennus-jakaupunkisuunnitte-

lunhistoria;tyypillisiäesimerkkejätästäovattutkimuksetsodanjäl-

keenrakennetuistaasuntoalueista,kutenTapiolasta.2

Lähtökohtanarakennettuunkaupunkiinliittyneessätutkimukses-

saerityisestiarkkitehtuurihistorian,muttaosinmyöshistoriantutki-

muksenpiirissäonollutajatus,jonkamukaankaupunkimiljöönmer-

kityksetovatrakennustenominaisuuksia,syntyvätrakennuttamisen

jasuunnittelunseurauksenasekäsäilyvätniidentodisteinajälkipol-

viavarten.TästänäkökulmastaSenaatintorinmerkityksetovatläh-

töisin Venäjän keisarin päätöksestä perustaa suuriruhtinaskunnan

pääkaupunkiHelsinkiinjaEngelinempirearkkitehtuurista,jokaliitti

hallintokeskuksensymbolisestikeisarilliseenPietariin.Tarkastelussa

onkorostunutkohteensynty,sehetki,jolloinvisiostaontullutkonk-

retiaa.Tutkimukselliseenkatveeseenovatjääneetkaupunginosantai

rakennuksenmyöhemmätvaiheet.

Jos rakennettua kaupunkia sen sijaan tarkastellaan muistamisen

kohteena,perspektiivimuuttuu.Tutkimuksenfokuksessaeiolesuun-

nitelman toteuttamiseenpäättynyt tapahtumaketju,vaansiitäalka-

nutajanjakso,paikanhistoria.Rakennuttajanjataiteilija-arkkitehdin

visioita tärkeämmäksinousee rakennettukaupunkiosanakaupun-

kilaisten elämäntapoja jaheidänkokemuksiaan, joillemyösyhtei-

sen, kollektiivisenmuistinkerrostumatperustuvat.3Niille rakentu-

vatmyöskaupunkilaisyhteisöjeneriaikoinakaupunkitilalleantamat

2  Lilius & Pöykkö 1989; Pöykkö 1990; Tuomi (toim.) 2003, 7–28; kansainvälisestä arkkiteh-
tuuritutkimuksesta, ks. esim. Cohen & Eleb 2004, passim, tutkimusmenetelmästä erityisesti 
446–448.

3  Muistista ryhmien ominaisuutena, kollektiivisena muistina, ks. Halbwachs 1950.
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monenlaisetmerkitykset, jotkaeivät sitenolerakennusten taikau-

punginosien ominaisuuksia, vaan kaupungissa toimivien ryhmien

(osakulttuurien)ominaisuuksia,ryhmienerilaisiasuhteitarakennet-

tuunkaupunkiin.

Rakennettuakaupunkiavoimuistamisennäkökulmastalähestyä

sekäkaikilleyhteistentapahtumienmuistojenettäyksityisten,sub-

jektiivistenkokemustenkohteenailmanettäniidenkeskinäistäarvo-

järjestystäontarpeenmäärittää.Jokaisellakaupunkilaisellaonomia,

erityisiämuistoja liittyenkaupunkinsaeriosiin.Arvottamisesta tu-

lee kuitenkin tärkeää silloin, kun rakennettuun ympäristöön koh-

distuumuutospaineita.Rakennussuojelukysymyksiinonkiteytynyt

se,mitenkaupunkilaistenyhteisöjaerityisestivaltaakäyttävätryh-

mätovatarvostaneettiettyjärakennuksiajakaupunkitilaa.Näkökul-

massapainottuvat uhanalaisenkohteenmerkitykset yhteisölle, siis

määritelmällisestiyhteisönkollektiivinenmuisti– taimonikollises-

ti kollektiiviset muistit, jos lähtökohdaksi otetaan kaupunkiyhteisö

ymmärrettynäuseistaerilaisistakaupunkilaisryhmistä(kulttuurisista

ryhmistä)koostuvanakokonaisuutena, jotkayhdessä tuottavatkul-

loinkinhallitsevia,muttamahdollisestikeskenäänristiriitaisiakinkä-

sityksiäsäilyttämisenarvoisistamuistinkohteista.4

Muistin käsite on viimeistään Italian renessanssin ajoilta yhdis-

tetty rakennettuun kaupunkiin muistomerkkien ja monumenttien

kautta. Muistomerkkiin, konkreettiseen ja visuaalisesti havaittavis-

sa olevaan muotoon, olipa se sitten rakennus, riemukaari, veistos

tai hautakivi, yhteisö kiinnitti muiston menneisyyden tapahtumas-

tataihenkilöstä.Monumentinkäsitesisälsisananmukaisestiajatuk-

4  Kaupunkilaisryhmillä viittaan tässä samassa kaupungissa eläviin ryhmiin, joiden elämän-
tavat eroavat toisistaan ja joita olen kutsunut kulttuurisiksi ryhmiksi (Kervanto Nevanlinna 
1996, 39–41). Urbaaneista (osa)kulttuureista ja omasta kulttuurista yhtenä toisten kulttuu-
rien joukossa, ks. myös Gans 1982 (Revised edition), 24–36; Worsley 1984, 51–60; Ricoeur 
1965, 278.    
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senmuistonherättämisestäelämään,menneisyydentuomisestany-

kyhetkeen.5Kaupunkihistoriassamonumentinkäsiteliittyierityisesti

rakennuksistakoostuvaankulttuuriperintöön.Renessanssiajallaan-

tiikin rakentamisen jälkiä alettiin tarkastella ainutkertaisina todis-

teina menneisyydestä ja sen vuoksi säilyttämisen arvoisina. Uusia

ulottuvuuksiamonumentinideasai1800-luvulla,kunhistorioitsijat

alkoivatnähdävanhatrakennuksetkansallisenhengenkuvaajinaja

vahvistajina,mikämuunmuassaRanskassaohjasirakennussuojelun

varhaisen lainsäädännön ja käytäntöjen muotoutumista.6 Kansalli-

nennäkökulmaonvaikuttanutmyössuomalaisenrakennus-jakau-

punkisuojelunlähtökohtiin.

Monumenttiensuosiokasvoi1800-luvullarinnakkainhistoriatie-

teidenjakansallisuusajattelunkanssa.Kirjassaan”Modernimuisto-

merkkikultti” (DasmoderneDenkmalkultus,1903)AloisRieglerotte-

li toisistaanmuunmuassa ”intentionaaliset”monumentit, jotkaoli

alusta saakka rakennettu muistoarvoja välittäviksi muistomerkeik-

si, jahistoriallisetmonumentit, jotkaoli alkujaan rakennettu käyt-

töä varten mutta jotka historioitsijat asiantuntemuksensa pohjalta

myöhemmin valitsivat monumenteiksi lukuisien rakennusten jou-

kosta niiden sisältämien historiallisten ja/tai taidehistoriallisten ar-

vojenvuoksi.7Monumenttiensuojelutuli1900-luvunkuluessayhä

tärkeämmäksi sitä mukaan kun Euroopan teollistuvien yhteiskun-

tienmodernisoimisenprosessitetenivät.Kaupunkiympäristönhisto-

riallistenmonumenttiensäilyttämisenjakaupunkitilanuudistamisen

ristiriitaantiivistyimuistamisenproblematiikka,jotaTzvetanTodo-

rov on kuvannut muistista poispyyhkimisen (eli tietoisen unohta-

5  Sana viittaa latinan käsitteeseen monumentum, joka on johdettu käsitteestä monere (Choay 
1996, 14–15, 35–36).

6  Choay 1996, 96–97.
7  Riegl 1984, 21, 73–74 et passim.; Choay 1996, 125. Rieglin kriittinen analyysi on ollut poh-

jana rakennussuojelun käytäntöjen kehittämiselle.
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misen) jamuistissa säilyttämisenvuorovaikutuksena.8Rakennettua

kaupunkiavoitarkastellamenneisyydenjälkinäjamuistamisproses-

sienkonkreettisina, visuaalisina esityksinä (representaatioina), jois-

sapuretutrakennuksetkertovathalustaunohtaajasäilytetytvanhat

rakennuksethalustamuistaa.Tältäkannaltarakennustenjakaupun-

ginosien suojelussaonkyseyhteisönkannanotoistamenneisyyden

muistamiseen.

Euroopan muisti

Euroopansodanjälkeinenkaupunkihistoriatarjoaaesimerkkejäkau-

punkiyhteisöjen erilaisista suhteista muistamiseen. Toisessa maail-

mansodassa saksalaiset pommittivat Varsovan vanhaa kaupun-

kia,eikäsenrakennuksistajäänytjäljellemuutakuinrauniot.Vielä

1930-luvulla se oli kantanut jälkiämonista aikakerrostumista, jois-

ta varhaisimmat olivat keskiajalta. Sodan jälkeen alkoi paikan jäl-

leenrakennus.Sensijaanettäpuolalaisetolisivatrakentaneetpaikal-

leuudisrakennuksia,hepäättivätpalauttaatuntemansaaikaisemman

kaupungin.Vanhatjulkisivutjakorttelitrekonstruoitiinsäilyneiden

mittatarkkojen piirustusten, valokuvien ja muistikuvien pohjalta.9

Puolalaisillevanhakaupunkijasenkeskustoriolivattäynnämerki-

tyksiä,joitahetarvitsivatmyöstulevaisuudenrakentamisessa.

VarsovaavoiverrataBerliiniin,Saksanpääkaupunkiin, jokaku-

koisti1800-luvunlopultatoiseenmaailmansotaansaakka.Berliiniin

kiteytyivätmonetmoderninkeskieurooppalaisenkaupunkikulttuu-

rintunnusmerkeistä:rautatiet,raitiovaunut,tavaratalot,kahvilat,ra-

vintolat, teatterit jakonserttitalot,valomainokset ja suurkaupungin

vilkasliike-elämäjakaikenlaisetkaupunkilaiset.Friedrichstrasseoli

8  Todorov 1995, 14.
9  Tung 2001, 81–84.
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kaupungin sydämessä.Toisessamaailmansodassa liittoutuneetpom-

mittivatkeskustaalaajasti.Rakennustenrauniotnäkyivätkaupunkiku-

vassavielä1950-luvullakin.10VoittajatjakoivateivainBerliininvaan

koko Saksan kahteen osaan, ja läntisen Saksan pääkaupungiksi tuli

pieniBonn.FriedrichstrassejäiItä-Berliininpuolelle.Muurinrakenta-

minenerottikaksiBerliiniäsiamilaisiksikaksosiksi,joidenkohtaloksi

tulieläätoisiinsasidottuinayhtäaikaayhdessäjakuitenkinerillään.

KunmuurimurtuijaSaksatyhdistettiin,Berliinistätuliuudelleen

pääkaupunki. Yhdistyneen Saksan pääkaupunki otti entistä muu-

riaympäröineitäalueita, jotkaolivatolleetvuosikymmeniä raken-

tamattomia,uudenliikekeskustanpaikaksi.11Aikaisemmankaupun-

kirakenteen jaaikanaanpommitetun japuretunvanhankeskustan

palauttamistaVarsovanvanhankaupungintapaaneiedesharkittu.

Uudisrakentamista hallitsi visio uudesta Berliinistä, jota kuvastivat

supermodernit Daimler Chrysler Cityn ja Sony Centerin kaltaiset

pilvenpiirtäjäkompleksit.

Sodan aikana Saksan 
armeija tuhosi Varsovan 
kaupungin. Sodan jälkeen 
puolalaiset rekonstruoivat 
sen säilyttääkseen 
kansakunnan identiteetille 
tärkeän paikan. Varsova, 
vanhan kaupungin aukio, 
2007. Kuva: Wikimedia 
Commons. Kuvaaja: MM.

10  McGee 2000, 244–247 et passim.
11  François 1998, 311–319; ks. myös Huyssen 2003.
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PuolalaisetpitivätVarsovanvanhallekaupungilleantamiaanmer-

kityksiäitsestäänselvinäsäilyttämisenkohteinahetisodanjälkeen.

Muistikuvattaisäilyneetkirjallisetjakuvallisetdokumentiteivätriit-

täneetpitämäänelävänäkansalliselleidentiteetillekeskeisiksikoettu-

jamerkityksiä.Berliinissävanhankaupunginpalauttaminenmuurin

murtumisen jälkeen olisi avannut sekä vuosisadan alun kaupunki-

kulttuurinmuistinkerrostumiaettä1930-luvunhistorianedelleenkin

vaikeastihyväksyttäviävaiheita.KahdenSaksanjaniitäerottaneen

muurinvälittämätmerkityksetolivatosinyhteensovittamattomiase-

kätoistensaettäaikaisempienaikojenosalta.Uudisrakentaminentar-

josimahdollisuudenpuhdistaapöytäsamaantapaankuinläntiseen

Berliiniinsodanjälkeenrakennetunuudenliikekeskustankohdalla,

muttavalittutoteutustapajaarkkitehtuuripainottuivatvoimakkaas-

tikansainvälistenrahoittajienkaupallisiin intresseihin.Paikallisten,

berliiniläisten omasta historiasta poimittujen kaupunkikulttuurin

muotojen soveltaminen jäi Marlene Dietrich-aukion kaltaisiin pai-

kannimiin.VarsovanjaBerliininsodanjälkeisenkehityksenvertailu

herättäämyöskysymyksen siitä,keidenmerkityksistäkaupunkira-

kentamisessamilloinkinpuhutaan.

Yhdistyneen Saksan 
pääkaupunki otti käyttöön 
sotaa edeltäneen ajan 
vanhan keskustan alueita, 
jotka olivat jaetussa 
Berliinissä olleet autioina. 
Friedrichstrassen 
varteen rakennetut 
uudet liikekorttelit 
kertovat kansainvälisten 
suuryritysten ja 
globalisoituvan talouden 
merkityksestä. Berliini, 
Friedrichstrasse, 2011. 
Kuva: Anja Kervanto 
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Näitä kahta kaupunkia janiidenmuutoksia voi verrataTukhol-

maan.SodanjälkeinentilanneTukholmassaeiollutyhtäänvähem-

män dramaattinen kuin Varsovassa tai Berliinissä, vaikka Ruotsin

pääkaupunki olikin säästynyt tuhoavilta pommituksilta ja sodalta.

Kaupunginvaltuusto päätti modernisoida keskustassa päärautatie-

aseman ympärillä olevat Klaran ja Norrmalmin kaupunginosat.12

Kortteleiden pieni mittakaava kertoi 1800-luvulta saakka muotou-

tuneesta kaupunkirakenteesta, jossa asunnot, kaupat, toimistot, vi-

rastot, ravintolat, teatterit, teollinen tuotanto jakäsityöpajat sekoit-

tuivat.Alueenpohjoisreunallaoli1920-luvullakorttelienläpiavattu

Kungsgatan.VanhempiapääkatujaolivatGamlaStaninVästerlång-

gataniajatkavaruuhkainenDrottninggatanjasitävaatimattomampi,

vehreänKungsträdgårdeninpohjoisreunaarajaavaHamngatankuu-

luisineNordiskaKompaniet(NK)-tavarataloineen.

Nykyaikaistaminen, jonkayksityiskohtaisia suunnitelmiaalettiin

laatiahetisodanjälkeen1940-luvunlopullajajonkatoteuttaminen

kesti1980-luvulle saakka, tarkoittiviimekädessä satojenvanhojen

rakennusten−jopajoidenkinrakennussuojeltaviksivalittujenkohtei-

den−purkamistajakorvaamistauusillarakennuksilla.Myöskoko-

naisiakatujahävisi,kunliianpieninäpidetyistäkortteleistahaluttiin

suurempia.Tukholmassakymmenettaidehistorioitsijat,julkisuuden

henkilöt jakaupunkilaisetkäyttivätpuheenvuorojavanhankeskei-

senTukholmansäilyttämisenpuolesta.Turhaan.Voittajinapitkästä

taistelustaselvisivätne,jotkakannattivattehokkaampaamaankäyt-

töäjatuottavampaakaupunkitilaa.Kyseeikuitenkaanollutpelkäs-

tään taloudesta. Yhtä tärkeää tukholmalaisille päättäjille oli luoda

kaupunkikuva, joka olisi modernin ajan ilmaisu, välittäisi tulevai-

suuttakohtikurottaviamerkityksiä.

12  Sidenbladh 1985; Gullberg 2001.
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Myösyksittäiset rakennukset voivat kertoahalustamuistaa– ja

unohtaa.ViipurinkirjastovalmistuiAlvarAallonsuunnitelmanpoh-

jalta1936jatoimisuomalaisenakirjastonanormaalistineljätaisodan

poikkeusajatmukaanlukienenintäänkahdeksanvuottaennenkuin

sejäiNeuvostoliitolleluovutetullealueelle.Suomalaisetarkkitehdit

heräsiväthuonokuntoisen rakennuksenkorjaustarpeeseen1990-lu-

vullajakäynnistivätsenrestauroinnin,jotapääasiassasuomalaisetja

yhdysvaltalaisetovat rahoittaneet.Hankkeessa rakennuksenarvon

määritysnäyttääperustuneensiihen,ettäseonluettuAallonvarhais-

kaudentärkeimpiinjakansainvälisestitunnetuimpiintöihin.

Muttakeidenmuistojasuomalaisetpyrkivätrestaurointiprojektil-

laanvieraanvaltionalueellasäilyttämään?Haluavatkoherakentaa

muistomerkkiäsuomalaisilleja1930-luvunviipurilaisillevaikokan-

sainvälisellearkkitehtiyhteisölle?Nationalisminnäkökulmastajotkut

kommentaattoritovatpitäneetsuomalaisiayhäViipurinmoraalisi-

naomistajina,koskaseotettiinmeiltävääryydellä:”--meilleeiole

yhdentekevää,mitä sinne jääneellekulttuuriperinnöllemme tapah-

tuu”;siihenonheidänmielestäännäyttänytperustuvanrestaurointi-

hankekin.Projektinaktiivitovatkiistäneetnationalistisetyhteydetja

Tukholman keskustan 
uudistuksessa 1950–1980-
luvuilla purettiin lukuisia 
vanhoja kortteleita. Niiden 
tilalle rakennettiin moderni 
liikekeskusta virtaviivaisine 
pilvenpiirtäjieen 
osoittamaan kansakunnan 
suuntautumista 
tulevaisuuteen. Tukholma, 
Hötorgscity, 1961.
Kuva: Wikimedia Commons.
Kuvaaja: Oscar Bladh.
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korostaneetrakennuksenarkkitehtonisenarvonpalauttamistaosana

ihmiskunnankulttuuriperintöäjasenkirjastokäytönparantamista.13

Kirjastorakennuksen restaurointihankkeen yhteydessä ei ole käyty

keskusteluasiitä,haluavatkonykyisetviipurilaisetvahvistaakaupun-

kinsasuomalaismuistojataimitkärakennuksettaikaupunginosatoli-

sivatheillehistoriallisinamuistomerkkeinäkirjastonsäilyttämiseen

käytettyjenniukkojenvoimavarojenparempiakohteita.Restaurointi

kertoomyösprojektissaaktiivistenhalustaunohtaaselähespuolen

vuosisadanpituinenjaksokaupunginhistoriasta, jolloinViipurioli

osaNeuvostoliittoa.

Rakennettu kaupunki tekstinä

MerkittävässähistoriateoksessaLesLieuxdemémoire(Muistinpaikat,

1984–1992) sen toimittaja, historioitsija Pierre Nora on kuvannut

kertomustaRanskanjaranskalaistenmenneisyydestämoniääniseksi

historiaksi,jokakyseenalaistaakäsityksenyhtenäisestäkansallisesta

historiankirjoituksesta.Kansallistahistoriaaonperinteisestihallinnut

käsitehistoriallinenkansakunta(lanationhistorique), jonkamukaan

kansakunnan menneisyys on tavoitettavissa tärkeiden paikkojen,

ajankohtien,monumenttienjaritualisoitujenseremonioidenkautta,

siiskohdennettunamenneisyyttäparhaitenedustaviinilmiöihin.Sa-

mallakaikkimuutpaikat,ajanjaksot,rakennuksetjatapahtumaton

voitujättäähuomiotta.Norakorvaatämänkäsitteellämuistinkansa-

kunta(lanationmémorial),jossapäinvastainentuleetodeksi.Asiatja

paikat,joitaaikaisemminpidettiinarkisinataivähäpätöisinä,saavat

nytalkuperäistäkontekstiaanlaajempiamerkityksiä.Ymmärrettynä

13  Viipurin kirjastorakennuksen restauroinnista tarkemmin, Kervanto Nevanlinna 2005, 239–
246; suora lainaus Risto Näätänen: ”Viipurin kirjasto ja suomalaisten toiveet”, Helsingin Sa-
nomat 31.5.2003.
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kansakunnanmuistiksihistoria tuleekeskusteluntai jopaerilaisten

kulttuuristen yhteisöjen vastakkainasettelujen kohteeksi. Historiaa

joudutaannäinjatkuvastiarvioimaanuudelleen.14Kansallistahisto-

riankirjoitustavoiverratakaupunkihistoriankirjoitukseen.

Myöskaupunkienhistorioissamenneisyysonkonventionaalisesti

esitettyyhtenäisenäjavalmiinakuvana.Erityisentyypillistätämäon

ollut pääkaupunkeja koskevallehistoriankirjoitukselle.Tietynkau-

punginSuuriKertomusonuseinkäsitellytsitä,kuinkasenpoliittiset

elimetjahallintojärjestelmäovatyhdessäsaaneetaikaantämänkau-

punkikokonaisuuden eräänlaisena nykyaikaisena monumenttina.

JosNoranesittämääkäsitystäsovelletaanpääkaupunkienhistorian-

kirjoitukseen,yhtäjohdonmukaisestietenevääkertomustataiyhte-

näistäkaupunkihistoriaaeienääolevälttämättämahdollistatuottaa.

Joskaupunginmenneisyysymmärretäänkaupunginmuistiksi,kau-

pungin identiteetti perustuu erilaisten kertojaäänten rinnakkaisuu-

teenjamonenlaisiintulkintoihinmenneisyydestä.Myösrakennettua

kaupunkiajasenhistoriallisiakerrostumiavoidaantutkiaerilaisten

kaupunkilaisryhmienyhdessätuottamanakokonaisuutena.

Rakennettua kaupunkia voidaan tarkastella tekstinä samaan ta-

paankuinkirjallisuudenjafilosofianpiirissä.15Tekstinäkaupunkialä-

hestytäänjälkinämerkityksellisestätoiminnasta.Tällaistatekstiäon

mahdollistatulkita:voidaansanoa,ettärakennettuakaupunkiavoi

lukea.Kunkaupunkiatarkastellaantekstinä,tutkijaeienääetsiyhtä

oikeaalukutapaa,kutenesimerkiksiarkkitehdinvisiotataikatsojan

subjektiivista kokemusta. Sen sijaan lähtökohtana on ajatus, jonka

mukaan tiettyäkaupunkiavoidaan lukeaerilaisin tavoin.Toimies-

saankaupungissamyöserilaisetkaupunkilaistenryhmättulkitsevat

elilukevatkaupunkiaan;toimintasekäedellyttäätulkintaaettätuot-

14  Nora 1997, 4713–4714.
15  Ks. esim. Ricoeur 1981, 197–221; Taylor 1988, 218–219.
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taatulkintoja.Rakennettukaupunkikantaaerilaisiamerkityksiäeri

kaupunkilaisyhteisöille,sen(osa)kulttuureille.

Tarkastelunjalukemisenkohteenaeisiisitseasiassaenääoletiet-

tyfyysinen,konkreettinenkohde,vaansekaupunkielämänkäytän-

töjenverkosto,jokaontuottanutkaupunkitilallemerkityksiäjaedel-

leen jatkaaniidentuottamista.Tässämielessäkaupunkiavoi lukea

jälkinäpaitsimonenlaisistamerkityksistä,myösniistäerilaisistayh-

teisöistä,joillepaikkaoneriaikoinaollutmerkityksellinen.

Eteläsataman arkkitehtuurihistoriaa

Edellä esitettyä näkökulmaa voi soveltaa kaupunkitilan tutkimuk-

seen ja arkkitehtuurihistoriaan, esimerkiksiyhteenSuomen tunne-

tuimmista kaupunkimaisemista, Helsingin ikoniseen näkymään,

merelle päin avautuvaan kuvaan Helsingin historiallisista empire-

kortteleistajaniidentaustallakohoavastaTuomiokirkosta.16Konven-

tionaalisenajattelunmukaan senkulttuurisistamerkityksistäeiole

erimielisyyttä.

Paikanhistoriaonpitkä.Yli350vuodenkuluessaEteläsatamaa

ympäröivät korttelit ovat muuttuneet pääosin pienen kauppakau-

pungin vauraiden porvarisperheiden omistamasta ja yksityisessä

käytössäolevastaranta-alueestaensinsuuriruhtinaskunnanpääkau-

punginhallintokeskustaksijamyöhemminmaansuurimmaksituon-

titavaransatamaksi.Viimevaiheessasiitäontullutvaltiollistenedus-

tustilaisuuksienjakansainvälistenkokoustenympäristöä,modernin

suomalaisenyhteiskunnannäyteikkuna,jonkakuviakäytetäänsekä

HelsinginettäSuomensymboleina.

16  Kervanto Nevanlinna 2002, 21–28. 
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Arkkitehtuurihistoriassapaikantarkasteluaonkuitenkinhallinnut

toinenvaihe,empirekortteleidenrakentaminenSuomensuuriruhti-

naskunnanuudenpääkaupunginhallintokeskustaksi.Ensimmäinen

vaihekauppakaupunginreuna-alueenaonlähespoikkeuksettaohi-

tettu merkityksettömänä, eräänlaisena esivaiheena. Kolmas vaihe

maan tärkeimpänä tuontitavaran satamana ja teollisuuskeskuksena

ontavallisestirajattutarkastelunulkopuolelle.Sensijaanneljättävai-

hetta on pidetty toisen vaiheen esteettisenä laajentumana, esimer-

kiksisilloin,kunvuosisadanvaihteessakerrottiinArkkitehtuurin,ra-

kentamisen jamuotoilun informaatiokeskuksen (ARMIn) jatkavan

empirekortteleidenvaaleaajulkisivulinjaaKatajanokalle;hankeka-

riutuimyöhemmin.

Kulttuuristen merkitysten näkökulmasta erilaisten historiallisten

vaiheidensaamat,toisistaanpoikkeavatpainotuksettarkoittavatsitä,

ettäjotkutpaikanmenneisyyteenkuuluneetkulttuurisetmerkitykset

ontahdottumuistaajakirjataosaksipaikanhistoriaa,kuntaastoiset

merkityksetonhaluttupainaaunohdukseen.Kuntätäpääkaupun-

gintunnetuintakaupunkitilaalukeetänään,voipäätellä,ettäpaikan

historiassatärkeinäonpidettykeskeisimpiävaltiollisiajaHelsingin

kaupungin instituutioita, arvokkaita toimintoja, kuten hallintoa ja

johtavissaasemissaoleviahenkilöitä.Taihiemanabstraktimminil-

maistuna:tärkeitäovatolleetvalta,statusquo,jaolettamusyhtenäi-

sistäarvoista.Näinluettunatämäkaupunkitilavaikeneepaikanteol-

lisuushistoriastajasamallasevaikeneeniistämonenlaisistatavoista

elääkaupunkitilaa,jotkaliittyivätyliseitsemänvuosikymmenenajan

1970-luvullesaakkateollisuudenjasatamantoimintoihin.

Erilaisiakulttuurisiamerkityksiäkantavakaupunkitilaonosajoi-

denkinyhteisöjenarkielämääjasamallaniidenidentiteettiä.Joskau-

punkitilatuhotaan,tuhotaansemateriaalinenkehys, johonidenti-

teettionkiinnittynyt.Tässämielessähävittäminenonmyösperuutta-

matonta.Ne35nosturia,jotkakoristivatEteläsatamanreunojaaina
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1970-luvullesaakka,onhävitettyilmanjulkistakeskustelua.Tämän

alueenvanhatsatama-jateollisuusrakennuksetovatpääosinkuiten-

kinjäljelläjakertovatmenneistäajoista.Osaonkorjattutoisenlaisia

toimintojavarten.KaupunkikuvaahallitsevastaWarranttimakasiinis-

tatehtiinkansainvälinenhotelli,GunnarTaucherinsuunnittelemasta

satamavarastostalauttaterminaali,1960-luvunpuolivälissärakenne-

tusta laiturivarastosta kongressikeskus ja niiden taakse sijoittuneis-

tavanhemmistasatamavarastoista toimisto-,kokoontumis- janäyt-

telytiloja.KatajanokankärjessäsijainneenValmetintelakanalueen

vanhoista rakennuksistapääosapurettiin1970-luvulla.Säilytetyistä

arvokkaimmistarakennuksistaonkorjattuUlkoministeriöntilojaja

asuinalueenpalvelutiloja.Vankilarakennuksissatoimiinykyisinho-

telli.SeKatajanokka, jossa telakan työläiset elivät arkeaan,onka-

donnutlopullisesti.Säilytetytvanhatrakennuksetkantavatkuitenkin

aikaisempienelämänmuotojenmerkityksiä.

Kenelle kulttuuriset merkitykset kuuluvat? 

Kaupunkitilan kulttuuristen merkitysten muodostuminen on hidas

prosessi.Siihenliittyyainatärkeitäyhteisiäkokemuksiapitkänajan

kuluessa.Jotkutovatdramaattisia,kutenjuhlaparaatitjaperinteiset

mielenosoitukset. Toiset ovat arkipäiväisiä mutta toistuvina sitäkin

tärkeämpiä, kuten kotiin, työhön, asiointiin ja kaupungissa liikku-

miseenliittyvättoiminnat.Viimevuosinaolenkiinnittänythuomio-

ta siihen, että ne kulttuuriset merkitykset, jotka ovat kytkeytyneet

helsinkiläisilletärkeisiinkaupunkitiloihin,ovatsaaneetväistyämuun

muassakaupallistenintressientieltä.

UseanakesänäonSenaatintoristatehtymarkkinapaikka(jokase

tokioliollutaikaisemminkinsillointällöinvuoteen1894saakka)lu-

kuisten maakuntaesittelyjen aikana. Vaikka empirekaupunginosan

ytimen muodostava kaupunkitila on historiallisesti nähty nimen-
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omaankansallisenjavaltiollisenvallansymbolina,paikantoiminto-

jahallitseekäytännössäHelsinginkaupunginkiinteistövirasto.Siel-

tä läheskukatahansaonsaanutvuokrata tätäkaupunkitilaahyvin

edullisinehdoin.

Monenatalvena2000-luvunvaihteessaKiinteistövirastoluovutti

torinlumilautakilpailulle,jonkakuvatlevisivättelevisionuutislähe-

tystenjasuurtenpäivälehtienkauttakokokansantietoisuuteen.Kan-

sainvälinenyrityssijoittinuorisollesuunnatuksiurheilutilaisuudeksi

naamioidunurheilujuomanmainoskampanjanavaustilaisuudenSe-

naatintorilletietoisenasiitä,ettäerikoinenyhdistelmäkaikkientunte-

mastapaikastajasuuriarakennelmiavaativastatoiminnastakiinnos-

taisitiedotusvälineitä.Se,ettätapahtumasamallahalvensipaikkaaja

yhteisönkulttuurisiamerkityksiä,eipainanutvaa’alla,kunkaupunki

antoiluvantapahtumanjärjestämiseen.

Julkisetvastalauseeteritahoiltasaivatkaupunginkuitenkinepä-

röimään,kunsamakansainvälinenliikeyrityspyrkiseuraavanavuon-

nasamaankaupunkitilaanmarkkinoimaantuotteitaan.Senaatintoria

ei suostuttuenääantamaan,muttakaupunkiosoittiuudenpaikan,

nytPresidentinlinnanedestä.Voisikoselkeämminilmaistasilloisen

Helsingin 
Eteläsataman 
ikoniseen 
näkymään 
kiteytyy 
kaupunkilaisten 
muistoja ja 
merkityksiä 
monilta 
vuosikymmeniltä. 
Helsingin 
empirejulkisivu, 
1990-luku.
Kuva: Postikortti.
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kaupunginjohdon suhdetta instituutioon, joka valtiollisesti on yksi

tärkeimmistä? Sopivampiakin paikkoja olisi löytynyt, esimerkiksi

Rautatientori,Finlandia-talon itäpuolellaolevaavoinkenttä tai Jo-

hanneksenkirkonkatveessaolevaurheilukenttä,jonkareunoillaon

suuriluonnonkatsomo.Niihineikuitenkaansisällysamaajännitettä

kuin Senaatintoriin tai Presidentinlinnan edustaan. Kansainvälisel-

leurheilujuomayhtiöllekampanjapaikanvalintaolioleellista:sesai

mediassarunsaastiilmaistajulkisuuttajuurikaupunkitilanvahvojen

kulttuuristenmerkitystenavulla.

Presidentinlinnanedustaa jaEteläsataman ikonistanäkymääuh-

kasi lumilautatelineitä pysyvämpi haitta, uudisrakennus Helsingin

historialliseenytimeen.Norjalainenkiinteistösijoittajaolisopinutnyt

eläkkeellesiirtyneenapulaiskaupunginjohtajaPekkaKorpisenkanssa

alustavastatonttivarauksestaKatajanokanlaiturilleentisenArmi-pro-

jektinpaikalle, jonnekiinteistösijoittajahalusirakentaakansainväli-

sen hotellin. Kuvatessaan aikomuksiaan sijoittaja Arthur Buchardt

painottisitä,ettätonttionaivanPresidentinlinnanedessä.17Hotellin

luonnettataiulkomuotoahäneipitänyttarpeellisenaesitellä,ainoas-

taantontinarvostettuasijaintia.HankettavauhdittaakseenBurchardt

tilasisveitsiläiseltäarkkitehtuuritoimistoltadeMeuron&Herzogho-

tellin luonnospiirustukset. Niiden mukaan paikalle olisi rakennettu

lähirakennuksiakorkeampi,suurenristinmuotoinenjaepätasaistala-

simassaamuistuttavillajulkisivuillavarustetturakennus,jokaolisisi-

joittunutaivanvesialueenääreen.SeolisipeittänytPresidentinlinnan

osittainnäkyvistämereltäpäinjahallinnutKatajanokanjaKauppato-

rinrantamaisemaa.Senarkkitehtuuriolisieronnutkaikissasuhteissa

ympäristöstäänjauudisrakennusrikkonutherkänhistoriallisenkau-

punkikuvanpiittaamattomallajaperustelemattomallatavalla.

Kiinteistösijoittaja edellytti tontin saamista omistukseensahotel-

lihankkeensatoteuttamiseksi.Tonttiolikeskelläkansallismaisemaa,

17  ”Norrmannen som älskar hotell”, Restauratören (Sverige), 1.2.2008.
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yhdellämaanhistoriallisestiarvokkaimmistapaikoista.Joskaupun-

kiolisimyynyttontinjasenasemakaavaolisihyväksyttyKaupun-

ginvaltuustossa,osakansallistamerkitysmaailmaaolisisiirtynytpois

kaupunginjakaupunkilaistenmääräysvallastakaupallistenintressi-

enhallitsemaankiinteistösijoittamisenmaailmaan.Kaupunginhalli-

tushyväksyihankkeen22.3.2010hyvinniukallayhdenäänenenem-

mistöllävietäväksiKaupunginvaltuustonkäsittelyyn,muttavaltuusto

päätti7.4.2010hylätäesityksen.

Hotellihankkeenvaiheetherättävätkysymyksiä.Kenellekaupun-

kitilakuuluu?Kenelläonoikeus tehdä tulkintojakaupunkitiloista?

Ovatkovainkiinteistöjenomistajatjavaikutusvaltaisetyrityksetnii-

tä, joita päätöksentekijät kuuntelevat? Mikä paino on kaupunkien

kaavoituksessajarakentamisessaannettukaupunkilaistenjakansa-

laistenkannanotoille?

Rakennettukaupunki,senkorttelit,kadut,puistotjaarkkitehtuu-

riauttavatmeitämuistamaanmenneitäkaupunkielämänkäytäntöjä

jasamallaniihinliittyviäkaupunkilaistenryhmiä.Muistikiinnittyy

konkretiaan.Muttamyöstoisinpäin:kuntiettyjäkaupunkitilojahä-

vitetään,samallahävitetäänmyöspaikanhistoriajajäljetniistäeri-

laisistayhteisöistä,joillepaikkaolimerkityksellinen.Tältäkannalta

rakennetunkaupunginosienhävittämisessäeiolekysepelkästään

tietyn rakennuksen tai rakennusryhmän teknisestä poistamisesta,

vaanjoidenkinkaupunkiyhteisöjenjaniidenkulttuuristenmerkitys-

tenmaailmojenlopullisestatuhoamisesta.

Kaupunkihistorioitsijan näkökulma

Kaupunkieioleminullevaintutkimuskohde,vaanosaidentiteettiä-

ni.MuistanHelsinginvuosikymmenientakaa.Omakaupunginosa-

nioliaikuisuuteenastiMeilahti,muttaolentuntenutmuitakaupun-

ginosiaystävien,sukulaistenjatyöpaikkojenkauttaEirastaTöölöön,
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KulosaarestaLauttasaareen,HietalahdestaHaagaan jaMunkkinie-

mestäKallioon.Arabia,Tapiola,Westend,Kauniainen,Pitäjänmäki

jaLaaksolahtikuuluivatnekinkaupunkiini.Isänioliehdotonurba-

nisti,kotonaansuurkaupunkienkaduilla,kahviloissa,kirjakaupoissa

jakirjastoissa,joissatotuinliikkumaanjopienenä.Tukholmankes-

kustaennensuurta1970-luvunkaupunkiuudistustaonyhäkirkkaana

mielessäni.Siteitäomaankaupunkiiniovatvahvistaneetelämänjak-

sottoisaalla,muunmuassaTampereella,Nairobissa,St.Louisissaja

Pariisissa,joidenkauttahelsinkiläisenkaupunkikulttuurinerityislaa-

tuonavautunutuusistasuunnista.

Kansalaisjärjestöjen toiminnassa kaupunkihistorian tutkija ottaa

kantaa ajankohtaisiin kaupunkikysymyksiin; tässä mielessä tutkija

toimiiyhteiskunnallisesti,poliittisesti.Merkittävästipoliittisempiate-

kojakaupunkihistorioitsijakuitenkintekeetutkijana.Valitessaanai-

hettaanjalähdeaineistoaan,muotoillessaantutkimuskysymyksiään,

päättäessäänhaastateltavistaaikalaisistajahakiessaanselityksiäana-

lysoimilleentapahtumaketjuilletutkijasuuntaakiinnostuksensavalo-

keilanniihinilmiöihin,joitapitääomanmaailmankuvansapuitteissa

yhteiskunnallisesti tärkeinä.18Samalla tutkijankatseenulkopuolelle

jäävätaiheet,kysymyksetjalähteettulevatsivuutetuiksi.

Tutkimuksenkentälläpoliittisiavalintojatekevätmyösmuut,esi-

merkiksi tieteen instituutiot, kun asiantuntijoiden korkeatasoiseksi

arvioimatutkimushankejäätiedepoliittisistasyistävaillerahoitusta.

Päätöksissävaikuttavatmyös tiedepoliittiset rakenteet:perinteisten

tieteenalojentaimuotiteemojenpuitteisiinmahtuvilletutkimushank-

keilleonhelpompisaadatukeakuineritieteenalojenväliinsijoittu-

18  Kuten Paul Ricoeur on todennut, historioitsija on aina osa tutkimuskenttäänsä, näytelmän 
osapuoli, eikä hänen suhteensa tutkimukseen voi koskaan olla puhtaan neutraali. Tässä 
mielessä historiantutkimuksella on myös yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. (Kearney & Dood-
ley (eds) 1999, 16.) Historian tutkimuksen ja poliittisen toiminnan yhdistämisen ongelmista 
historiallisesti ks. Noiriel 2010.
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ville taiuseita tieteenalojayhdistäville,uudenlaisille tutkimuskysy-

myksille,myöskaupunkihistoriassa.Tiedepoliittisillalinjauksillaon

ennaltaohjaavaavaikutustatutkimussuunnitelmiensisältöön.

Rakennetunkaupungintutkimusonperinteisestinähtyarkkiteh-

tuurihistoriana,jossatutkimuskentänkeskeisimmätaiheetovatolleet

merkittävätmonumentit,kuuluisienarkkitehtienvisiotjasuunnitel-

mat,rakennustaiteentyylisuunnatsekäkaupunkikuva.Suomenkau-

punkirakentamisenhistoriassakaupunkisuunnittelu,julkinenraken-

taminen,kaavoitus,kiinteistöpolitiikkajaasuntorakentaminenovat

kuitenkinolleetsuuriayhteiskunnallisiakysymyksiä, joidenmerki-

tyksetulottuvatratkaisevastiperinteisenarkkitehtuurihistorianulko-

puolelle.Kaupunkitutkimuksissaniolenhalunnutkuvatajaymmär-

tääkaupunkienmuutoksiaerityisestipitkienaikajaksojenkuluessaja

eri osapuolien vallankäytön vaikutusta siihen, millaisia kaupunke-

jaonrakentunut.Yhteiskuntahistoriallisessaarkkitehtuurihistoriassa

kontekstualisointilaajeneekaupunkirakentamisentaloudelliseen,so-

siaaliseenjapoliittiseenhistoriaan.

Onetuoikeussaadatyönsäkauttarakentaasekäomaaettätoisten

ymmärrystäsiitä,mistäkaupungeissaonkyse.Minulleeiolisimah-

dollistatutkiakaupunkihistoriaaottamattakantaaniihinmuutoksiin,

jotka mielestäni vaarantavat Helsingin historian jatkuvuutta. Tie-

teellinentyötuottaaargumentteja,joitatutkijaitseyhtähyvinkuin

muut osapuolet voivat käyttää perustelemaan tietyn vaihtoehdon

paremmuuttamuihinvaihtoehtoihinverrattuna.Enkoekaupunki-

historioitsijan asiantuntemukseni tarjoamista kaupunkilaisten käyt-

töönvelvollisuutena,vaanmieluisanajatärkeänäkeinonaosallistua

kansalaisenaomanmaailmanitulevaisuudenmuotoutumiseen.Par-

haimmillaanniin tutkijan työtäkuinkansalaisaktiviteettiakinohjaa

kiinnostus,innostus,jopaintohimoomaakaupunkiajasenelämän-

muotojakohtaan.
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MERKITYKSIN RAKENNETTU VANHA RAUMA
Suomalaisen historiallisen kaupungin varhainen määrittely 
valintoina ja vuoropuheluna 1900–1970

TanjaVahtikari

Vanha Rauma on UNESCO:n valitsema maailmanperintö-

kohde.NäinollenseonsamassaarvojoukossakuinEgyptin

pyramidit,PaavinVatikaanijaIntianTajMahal-temppeli.1

Tänään Vanhana Raumana tuntemamme alue, Rauman kaupun-

ginkeskiaikaisperäinenjavuosisatojensaatossavaltaosinpuustara-

kennettuhistoriallinenkeskusta,valittiinmaailmanperintöluetteloon

vuonna1991.Kansainvälisessä tunnettuudessaanVanhaRaumaei

ylläpyramidien,VatikaanintaiTajMahalinrinnalle,sensijaankan-

sallisenkulttuuriperinnönkaanonissaseonvakiinnuttanutpaikkan-

sasekärakennetunympäristönasiantuntijoidenettäsuurenyleisön

silmissä.Maailmanperintöstatuksellaonollutomatärkeäosansatäs-

sä arvonnousussa, mutta esimerkiksi jo alueelle 1981 hyväksyttyä

säilyttävääasemakaavaapidettiinvalmistumisajankohtanaanasian-

tuntijapiireissäyleisestiedistyksellisenä jamalliesimerkkinämaam-

1  Rauman kaupunki, Rauma-info, http://www.rauma.fi/info/default.htm, luettu 24.3.2010. 
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mevanhojenpuukaupunkienkaavoituksessa.2Vuonna2005julkais-

tussaSuomalaistensymbolit-teoksessaVanhaRaumanostetaanesille

yhtenärakennetunympäristönsuomalaisenasymbolina.3

Maailmanperintöalueen merkityksestä ja tarkoituksesta ei Rau-

mallakaanvallitseyksimielisyyttä–tästäkaupunkiperinnönja-tilan

moniäänisyydestähyväosoitusolivuosina2004–2006käytydebat-

timarketinrakentamisestaLeikari-LampolanalueelleaivanVanhan

Rauman tuntumaan ja maailmanperintöalueen suojavyöhykkeelle.

Useattutkijatpitävätjuurimaailmanperintökohteitaerityisenalttiina

kulttuuriperinnön ja tilan konflikteille siitä yksinkertaisesta syystä,

ettäniidenmäärittelyssä,hallinnassajahoidossaonmukanaenem-

mänosallisiatahojakuinmuissavastaavissaperintökohteissa.4Toi-

saaltamaailmanperintönimeämisenmyötäVanhastaRaumastasäi-

lyttämisen ja suojelun alaisena alueena on tullut Raumalla entistä

laajemmaltijaettumerkitys,jonkaperusperiaatettaeijuurikaanhaas-

tetataiasetetakyseenalaiseksi.VaikkaVanhanRaumanliittämises-

tämaailmanperintöluettelooneiseurannutuusiasuojelumääräyksiä,

nimeäminenalleviivasihistoriallistenjaesteettistenarvojenlegitimi-

teettiäylimuidenpaikallistendiskurssien.

Vanhan Rauman asema suojeltuna maailmanperintökohteena

vaikuttaatämänpäivännäkökulmastaitsestäänselvältä.Tällöinkui-

tenkin jäähelpostihuomaamatta semonimutkainen jamonitahoi-

nenprosessi,jonkatuloksenatietystämenneisyydenpaikastamuo-

vautuu ”historiallinen kaupunki”. Tämän prosessin selittäminen

–VanhanRaumanesimerkinavulla–onartikkelinikeskeinentavoi-

te.Artikkelintoinentavoiteliittyyaikaperspektiivinpidentämiseen.

Suomalaisten puukaupunkien suojeluhistorian esityksissä on tullut

tavaksikorostaa1960-luvunlopultanykypäiväänulottuvaa,sinänsä

2  Ks. esim. Suvanto 1987, 177.
3  Koho 2005, 75.
4  Ks. esim. Graham, Ashworth & Tunbridge 2000.



296 Tanja Vahtikari

hyvinkeskeistäajanjaksoa, jolloinhistoriallisetpuukaupungitnou-

sivat rakennussuojelun valtakunnalliselle agendalle sekä myös yli-

kansallisenhuomionkohteeksipohjoismaisenpuukaupunkiprojek-

tin(1972)myötä.5Tämänartikkelinfokussensijaanon1970-lukua

edeltävässäajassa.Tarkastelunalkupisteenätoimii1800-ja1900-lu-

vuntaite, jolloinmaammekeskiaikaisperäisetkaupungittunnetusti

ensimmäistäkertaa”löydettiin”suojelunkohteiksipienentaiteilija-

jaarkkitehtijoukontoimesta.Tarkastelunpäätepistetaasonmoder-

nin kaupunkiuudistuksen retoriikan hallitsema 1960-luku, jolloin

Raumallakinsuunniteltiinvanhankeskustanuudistamista.Artikke-

lissanipohdin,mitenVanhastaRaumastatuonaaikanamerkityksel-

listettiinerityinenhistoriallinenkaupunki.

Kulttuuriperintötoimiiuseallaspatiaalisellatasolla(heritagescales),

joillaviitataanyhtäältäperintöönkiinnittyviinpaikkaidentiteetteihin

sekä tietoisuuden ja tulkinnan tasoihin, toisaalta kulttuuriperinnön

hoitoon ja hallintaan liittyviin eritasoisiin instituutioihin. Eri tasot

voivatollasekätoisiaantäydentäviäettätoistensakanssaristiriitaisia.

Artikkelissaniolenerityisenkiinnostunutpaikallistenjakansallisten

prosessien ja toimijoiden vuoropuhelusta historiallisen kaupungin

varhaisessamäärittelyssä.

Historiallinen kaupunki nykypäivän valintoina

Kaupunkien muistamisen muodot ovat moninaisia, mutta aivan

erityisellä tavallamuistot jamuistamisenprojektit tiivistyväthisto-

riallisessakaupungissa.6Historiallisenkaupunginperustaonomaan

5  Ks. esim. Kärki 1999.
6  Termiä ”historiallinen kaupunki” (historic city) käytetään yleisesti kuvaamaan tiettyä rajattua 

aluetta kaupungin kokonaisuudessa, yleensä kaupungin keskustassa sijaitsevaa ja uudem-
man kaupunkirakenteen ympäröimää ”vanhaa kaupunkia”. Etenkin englanninkielises-
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aikaamme säilyneissä urbaaneissa rakenteissa, muodoissa ja mate-

riassa,jotkakonkreettisenaaineellisenaperintönämuistuttavatmei-

tämenneisyydenkaupungista.Historiallinenkaupunkieikuitenkaan

koskaanolevalmiinaolemassa,vaanseonainavalintojentulos,ja

jotakin,jokamääritelläänkulloisestakinnykyhetkestä,sentarpeista,

arvostuksista japoliittisista, taloudellisista, sosiaalisista jakulttuuri-

sistaprioriteeteistakäsin.Seinien,katujenjaaukioidenohellajanii-

denkanssavuoropuhelussahistoriallinenkaupunkionmerkityksiä,

arvojajakäytäntöjä.

Sosiologi Jennifer Jordan, joka on tutkinut kansallissosialismin

ajanhirmutekojen javastarinnanmuistamistamuurinmurtumisen

jälkeisessäBerliinissä,korostaaneljäätekijääurbaaninmuistamisen

maiseman (urban memorial landscape) valikoitumisen ja vakiintumi-

sentaustalla.Ensinnätarvitaanpieniaktiivisten”muistinaloitteente-

kijöiden”(memorialentrepreneurs) joukko,jokaalkaatehdäkohdetta

tunnetuksi.Toisessavaiheessaheidänsanomansatuleesaadavasta-

kaikualaajemmanyleisönpiirissä;tämäkannatusvoioperoidayhtä

laillapaikallisella,kansallisellakuinylikansallisellakintasolla.Edel-

leen urbaaniin muistamisen maisemaan liitettävän muistelukäytön

pitää olla yhteensopivaa alueen muun käytön ja maanomistuksen

kanssa.7Jordanintarkastelunkeskiössäovathistoriankerranvaietut

 sä kirjallisuudessa termi ”historic city” on vakiintunut ja paljon käytetty. Suomessa termin 
”historiallinen kaupunki” käyttö on ollut satunnaisempaa. Vakiintuneempia käsitteitä, joiden 
sisällölliset painotukset hieman vaihtelevat, ovat olleet ”vanha kaupunki”, ”vanha kaupun-
ginosa”, ”historiallinen kaupunkikeskusta” ja ”kaupunkien rakennettu perintö”. Termi ”perin-
teinen puukaupunki” puolestaan viittaa siihen tosiasiaan, että suomalaiset kaupungit vain 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta rakennettiin 1960-luvulle saakka lähes yksinomaan 
puusta perinteistä rakentamistapaa noudattaen. Kaikki kaupungit ovat historiallisia siinä 
merkityksessä, että niillä on historia. ”Historiallinen kaupunki” -termi kuitenkin pitää sisäl-
lään ajatuksen tämän resurssin käytöstä eri tarkoituksiin nykypäivän kaupungissa. Englan-
nin kielessä tämä erotus on helpompi tehdä: ”historical city” vrt. ”historic city”.

7  Jordan 2006, 11–14.
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ja uudelleen löydetyt tapahtumapaikat Berliinissä. Valikoitumisen

prosessien ohella hän korostaa unohtamisen prosesseja; miksi jot-

kutpaikatkaupungissapäätetäänvaljastaamuistelulle,kuntaastoi-

setunohdetaan.8

Historiallinenkaupunkirakentuuolennaisestimuistamisen,unoh-

tamisen,valintojenjarajanvetojenkautta.Kävellessämmehistorial-

lisenkaupunginkatujajakatsellessammesenvanhoja(taivanhalta

näyttäviä)rakennuksia, tulemmeehkäharvemminajatelleeksisitä,

minkälaisten moninaisten prosessien tuloksena juuri kyseinen ko-

konaisuus ja siihen liitetytmerkityksetovat syntyneet,mitä tiettyi-

näaikoinaonrajattuhistoriallisenkaupunginulkopuolelletaimitä

vaihtoehtoisiahistoriallisiakaupunkejaitseasiassaonjäänyttoteutu-

matta.9Vaikkanykyaikainenkaupunkisuojeluonvahvastisitoutunut

alueidenhistoriallisenkerroksisuudensäilyttämiseen,valinnanprob-

lematiikka on yhtä kaikki historiallisen kaupungin keskiössä. Pait-

si purkamisen ja säilyttämisen vastakkainasettelun kautta, erilaisia

historiankertomuksiavälitetäänkaupunkitilassaesimerkiksinimen-

annon, rajaamisen, restaurointien ja rekonstruktioidenvälityksellä.

Tietytosatmenneisyydestämyösnostetaanhistoriallisenkaupungin

representaatioidenkohteiksiohitoisten.

Kulttuurimaiseman tutkija Peter Howard muistuttaa siitä sinän-

säitsestäänselvästäasiasta,ettäkaikkiympäristötovathistoriallisia.

Hänjatkaa:”Historioitsijatvoivatkoulukuntansasuppeidenrajojen

puitteissavalitanäistäjotkut,joitakutsuvat’historiallisiksiympäris-

töiksi’,muttaainoaerottavatekijähistoriallisenja’historiallisen’ym-

päristönvälilläonhistorioitsija.”10Howardintekemäeroalleviivaa

asiantuntijoiden asemaa historiallisten ympäristöjen merkityksel-

8  Jordan 2006, 1–2.
9  Ashworth & Tunbridge 2000; Kervanto Nevanlinna 2002.
10 “All environments are equally historical. Historians may select some of them according to 

the very narrow limits of their discipline and call them ‘historic’, but the difference between 
‘historical’ and ‘historic’ is a historian.” (Howard 2009, 51.)
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listämisessä sekä kulttuuriperinnön arvottamisen prosessien sidon-

naisuutta arvottajaan. Myös historiallisen kaupungin määrittelijöi-

näasiantuntijoillajainstituutioillaonollutkeskeinenrooli.Toisaalta

historiallistakaupunkiaei tulisinähdäyksinomaanerilaisiinsuoje-

lu-jasuunnittelustatuksiinrajoittuvanakategoriana,silläsentärkei-

tämäärittelijöitä ovatmyös alueenkäyttäjät, asukkaat, siellä työtä

tekevättaialueelleulkopuoleltatulevatvierailijat.ArkkitehtiJukka

Jokilehdonmukaanhistoriallisenkaupunkialueenhistoriallisuus il-

meneekinjuuripaikallisenyhteisönjakamanaarvonajaarvostuksen

jatkuvuutena.11

Heräävä muisti

Suomalaisten keskiaikaisperäisten kaupunkien tapauksessamuistin

aloitteentekijät–pienijoukkoarkkitehteja,taiteilijoitajakotiseutu-

aktiiveja – toimivat useiden muiden Euroopan maiden tapaan vi-

rallisenmuinaismuistohallinnonulkopuolella.VanhanPorvoonpuo-

lestatoimivatnäkyvimminensin1800-luvunlopullataiteilija,kreivi

LouisSparrejahiemanmyöhemminarkkitehtiGustafNyström.Tu-

runLuostarinmäensäilyttämisestäkirjoittitaidemaalariAxelHaart-

man,Naantalissavastaavansisältöisenkirjoituksenlaatijapuolestaan

on jäänyt tuntemattomaksi.12 Vanhan Rauman keskiaikaisperäisen

kaupunkirakenteenkohtalostaajankohtaisenruutukaavoituksenpai-

neessahuolestuivatarkkitehtiArmasLindgrenjataidemaalariAxel

Gallén. Lindgren vieraili Raumalla alkuvuodesta 1905 ja tutustui

11 Jokilehto 2007, 31. Käsitteenä historiallinen kaupunki on läheinen viimeaikaisessa huma-
nistis-yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa paljon käytetyille kulttuuriperinnön (heritage), 
tilan (space), paikan (place) ja maiseman (landscape) käsitteille. Kaikki edellä mainitut voi-
daan nähdä sosiaalisten suhteiden kautta nykyhetkestä käsin rakentuvina prosesseina.

12 Louis Sparren kuuluisa pamfletti Det gamla Borgå on vuodelta 1898. Lilius 1978; Härö 1984, 
146; Koponen 2006, 41.
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tuolloinkaupungissavireilläolleisiinruutukaavasuunnitelmiin.Vie-

railunsamotivoimanahänjulkaisiuudelleenkaavoitustavastustavan

puheenvuoron helsinkiläisessä Måndagen-viikkolehdessä otsikolla

RäddaRaumo.13

Taidehistorioitsija Ville Lukkarinen on analysoinut vuosisadan-

vaihteen suomalaisten maisemataiteilijoiden luontosuhdetta ja tuo

mielenkiintoisellatavallaesille,kuinkamonimerkityksinentuosuh-

deolijakuinkaseolennaisellatavallamäärittyimodernista,urbaa-

nista, ”turistisesta” ja nostalgian värittämästä näkökulmasta käsin.

Moderninelämäntunkeutuminenluonnontilaisiinmetsiinmetsäte-

ollisuudennopeanekspansionmyötä1870-luvultalähtiensaikriiti-

koitaetenkinkulttuuri- ja taide-elämänpiiristä.Erämaaluontoa in-

noituttiinkuvaamaansilloin,kunsenhuomattiinolevankatoamassa.

Samoin”turmeltumatonta”erämaatajamaaseutuaetsittiinjaihail-

tiin kontrastina taiteilijoiden normaalille urbaanille elämänpiirille.

Erämaan kokemisen lähtökohtana oli kuitenkin aina se samainen

modernikaupunki,jostamatkoillelähdettiinjajonneyleensäsyksyn

koittaessamieluustipalattiin.Useinerämaassaoleiltaessakin jasitä

kuvattaessakaivattiinmerkkejäihmisasutuksestajaviljelyksestä.14

Historiallistenkaupunkienvarhainenarvostusnäyttäytyymonel-

la tapaaanalogisenaedelläkuvatulle taiteilijoiden luontosuhteelle.

Paitsiettäsuojelijoidentaustatolivatmolemmissatapauksissapitkäl-

tiyhteneväiset,myöshistoriallistenkaupunkien”löytämistä”väritti

olennaisestinostalginen,moderninkokemuksenleimaamajaulko-

puolinen katse. Vaatimukset suojelusta heräsivät, kun koettiin, et-

täkeskiaikaisperäisetkaupungitolivatkatoamassaedistyksentieltä.

Niinkuinhakkuutmetsiin,tunkeutuivatruutukaavattasapäistävinä

perinteiseenkaupunkistruktuuriin.ArmasLindgrenkirjoitti: ”Men

nukommertillvårakännedomattdetgamlapittoreskaRaumomed

13 ”Rädda Raumo!”, Måndagen 27.3.1905, Nr. 2. 
14 Lukkarinen 2004, 48–81.
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sinhärligagamlaklosterkyrka,sinaidylliskagårdar,sinatrefligt,ef-

terterrängenskraftslingrandegatorhotasafsammaöde,somnyli-

genhöllpåattöfvergå’gamla’Borgå.Ennystadsplantordefinnas

iberedskap–blottenstoreäldsvåda,ochRaumoärenvanligprosa-

isksmåstad,likatråkigsomdeflestaandra.”15AxelGállenmatkusti

RaumalleLindgreninkirjoitukseninnoittamanakatsomaanvieläjäl-

jelläolevaavanhaakaupunkiajamaalaamaanraumalaisiakaupun-

kinäkymiä,”ennenkuinuusiasema-jarakennuskaavahävittäisitä-

mänkinasumiskulttuurinmuistomerkinmenneiltäajoilta”.16

Eurooppalainen historiallinen kaupunki tuotettiin 1800-luvun

kuluessa suhteessa siihen tilalliseen muutokseen, joka leimasi voi-

makkaasti teollistuneen jamodernisoituneenmaanosankaupunke-

ja. Vastustamattoman urbaanin muutoksen keskellä historiallinen

kaupunki edusti pysyvyyttä, vuosisataista perinnettä, nykyaikaisen

kaupunginturvallista jamuuttumatontatoista.MyösRaumanvan-

hakaupunginosalöydettiin,nimettiinjatuotettiinsuhteessa’uuteen

kaupunkiin’,jokahaastoivanhankaupunginolemassaolonniinfyysi-

senätodellisuutenakuinmerkityksellisestikin.AxelGallénillejaAr-

masLindgrenillekiivaanurbaaninmuutoksenkokemus liittyivar-

mastiyhtäpaljon, jolleienemmän,niihinsuurkaupunkeihin, joissa

taiteilijatolivatasuneetjajoissaheolivatvierailleet,kuinRaumaan,

15  ”Rädda Raumo!”, Måndagen 27.3.1905, Nr. 2. 
16  Gallen-Kallela, Aivi 1983: Naulamäen kissa. Teoksessa Juhla-Kanteletar. Toimittanut  Aivi 

Gallen-Kallela. WSOY, Porvoo, 877. Lainattu teoksesta Gallen-Kallela-Sirén 2001, 323. Ks. 
myös ”Axel Gallén och Raumo”, Måndagen 17.4.1905, Nr. 5. Gallénin Raumalla tekemiä 
tussipiirroksia ja akvarelleja julkaistiin kuvituksena Måndagen-lehdessä. ”Bilder från Rau-
mo!”, Måndagen 24.4.1905, Nr. 6. On muistettava, että vuosisadan vaihteen arkkitehtien 
mielenkiinto menneisyyden kaupunkia kohtaan oli myös vahvasti nykypäivän tavoitteista kä-
sin motivoitunutta: keskiaikaisperäisten kaupunkien katuverkoissa nähtiin toteutuvan nyky-
aikaisen kaupunkisuunnittelun ihanteet. Suomalaisten arkkitehtien, erityisesti Lars Sonckin 
itävaltalaiselta Camillo Sitteltä tässä asiassa omaksumat vaikutteet ovat tunnettu tosiasia. 
(Lilius 1978; Rauman osalta ks. ”Bilder från Raumo!”, Måndagen 24.4.1905, Nr. 6. Sitten 
vastaanotosta Suomessa ks. Nikula 1981, 89–98.)
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jotaheolivatsuojelemassa.Vaikkamaammekeskiaikaisperäisetkau-

pungitolivaturbaanejamiljöitä,pikkukaupunkeinanemuodostivat

kontrastin suojelijoidensa omalle helsinkiläiselle tai pariisilaiselle

elämänpiirille.

Onkuitenkinsyytätunnistaaurbaaninmuutoksenkokemusmyös

raumalaisessa1800-ja1900-luvuntaitteenkontekstissa,vaikkaRau-

mavoidaankinlukeayhdeksiniistäsuomalaisistakaupungeista,jotka

suhteellisenpitkäänsäilyttivätagraarinkauppakaupunginperusluon-

teensa.17Varhainenteollistuminenolituolloinjohyvässävauhdissa:

kaupungin ensimmäinen moderni teollisuuslaitos Rauman Nahka-

tehdasoliperustettu1874.18Rautatienrakentaminen1896oliRau-

mallakinmerkkitapaus.Kaupunkilaajeniperinteistenrajojensayli,

kun 1860-luvulla ensimmäisen kerran kaavoitettu kaupungin uu-

si osa alkoi toden teolla rakentua ja alettiin rakentaa ensimmäisiä

teollisuudentyöväestölletarkoitettujaasuinalueita.19Vaikkakaupun-

gissavuosisadantaitteessakoettutaloudellinennousukausivieläliit-

tyi menneen ajan elinkeinoon, kauppapurjehdukseen, sitä seurasi

voimakasuudis- jakorjausrakentaminen, jokamuuttimerkittävästi

myöskaupunginvanhanosanilmiasua.

Kasvavankaupungin kontekstissa entisen tulliaidanympäröimä

alueeienääollutkokokaupunki,vaanyksikaupunginosamuiden

joukossa,joskinkeskusta-alueenasenasemakorostuiyhä.Vertailus-

sauuteenkaupunkiintulimyöstarpeelliseksinimetä”vanhakaupun-

ki”.Raumallavanhakaupunki-nimitysilmestyierilaisiinkaupungin

17  Agraareista kauppakaupungeista ks. Lilius 1983, 155.
18  Rauman Nahkatehtaan rakennukset pystytettiin Raumanjoen varrelle ja aivan keskiaikai-

sen Pyhän Ristin kirkon läheisyyteen, nykyisen Vanhan Rauman laidalle. Varsinaisen suur-
teollisuuden alkuna Raumalla on pidetty Vuojoki Gods Oy:n (myöhempi Rauma Wood Ltd ja 
Rauma-Repola Oy) tehtaiden perustamista 1910-luvun alkupuolella. Rauman varhaisesta 
teollistumisesta ks. Heino 2002, 59–65, 277–284.

19  Rauman kaupungin rakentumisesta ja asemakaavallisesta kehityksestä ks. Köykkä (toim.) 
2000.
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virallisiindokumentteihin jasanomalehtikirjoituksiin–sekäoletet-

tavastimyöskaupunkilaistenpäivittäisiinkeskusteluihin–hiljalleen

1800-luvunlopultalähtien.20RaumaltaTurkuun1910lähetettyposti-

kortti”TervehdysRaumalta.Täälläsitänytolemme’VanhassaRau-

massa’”-teksteineenosoittaa,ettänimitys’VanhaRauma’jotuolloin

olimuodostunutkäsitteeksi ja levinnytsuhteellisenlaajojenpiirien

käyttöön.21Nimityksetkentiesalkoivatneutraalinaerottelunaaikai-

semminjamyöhemminrakennetunvälillä,muttavarsinpianniihin

liitettiinmerkityserityisestähistoriallisestakaupungista,jonkatietty-

jämenneisyyteenviittaaviapiirteitätulivaalia.

Naulamäen erikoislaatuisuus huomattiin jo varhain. Isomalminkadulla vuonna 1905. 
Kuvaaja Ludvig Nordberg. Kuva: Rauman museon kokoelmat.

20  Rauman kaupungin valtuusmiehet vv. 1876–1908, 2–3, 77, 80, 121, 130; ”Vanhan Rauman 
puolesta”, Rauman Lehti 6.4.1905; ”Vanha Rauma”, Rauman Lehti 29.4.1905.

21  Nurmi-Nielsen 1989, 76.
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KulttuurimaantieteilijäGregAshworthontodennut,kuinkapieni
ulkopuolineneliitti olennaisesti tuotti eurooppalaisenhistoriallisen
kaupungin.22Arkkitehtienjataiteilijoidenkampanjatosoittavat,että
myösSuomessa jaRaumallaulkopuolistenroolihistoriallisenkau-
punginvarhaisinamäärittelijöinäolimerkittävä.Raumankaupun-
ginvaltuustonpäätöskeväällä1905laatiakeskiaikaisenkatuverkon
pääpiirteissäänsäilyttäväasemakaavaVanhalleRaumallesyntyiai-
nakinosittainreaktionanimekkäidentaiteilijoidenkampanjoinnille.
Yksipuolinentulkintahistoriallisenkaupunginvarhaisestamääritte-
lystäyksinomaanulkopuolisenkansallisenkulttuurieliitinkampan-
joimanahankkeenasensijaanonsyytäkyseenalaistaa.Jovuosikym-
menennenMåndagen-lehdenkirjoituksialaatikirjailija,toimittajaja
raumalaisenpappisperheentytärEvaLjungbergensimmäisenRau-
maakäsittelevänmatkaoppaan,Raumo:handbok  förresande (1895).
Hänentekstissään,jokaheijasteleemoderninkokemukselleleimal-
lista reaktioiden ristiriitaisuutta23 – yhtäältä muutoksen vääjäämät-
tömyyttä, ehkä toivottavuuttakin uudenlaisen järjestyksen tuojana,
toisaaltaarvostustajahaikeuttaolemassaolevaakohtaan–kuvastuu
orastavapaikallinenkiinnostusvanhaakaupunkiakohtaan:

Kaupunkionhyvinvanha,eiolerakennettuminkäänmäärä-
tyn asemapiirustuksen mukaan, jonka tähden matkustavais-
tenonkinhyvinvaikealöytääeritaloja,etenkinkoskatalojen
numeroteivät tässäsuhteessaolemihinkäänavuksi,sentäh-
den että niissä ei ole mitään varmaa järjestystä. Ns. Naula-
mäkionomituinenryhmäpieniämataliaristiinrastiinraken-
nettuja taloja.V.1878vahvistetunuudenasemapiirustuksen
mukaanmuuttuukaupunkiajankuluessahyvinkintoisennä-

22 Ashworth 1998, 267.
23 Lukkarinen 2004, 65; modernin kokemuksesta ks. Berman 1982, 15–36. 
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köiseksi,jonkatähdennyt,jolloinmuutosontoimeenpantava,
monetomituisuudettulevatesiinuusiatalojarakennettaessa.
Semmoinenkunkaupunkinykyäänonkapeinemutkikkaine
katuineenjamatalinepuurakennuksineennäyttääsekuiten-
kinintressantiltajavanhanaikaiselta.24

SamoinjoVanhanRaumansuojelukysymyksenareenanatoimineen
Måndagenin arviooli, että”flesta raumensareälskadock singamla
stadockärovarmtfästadeviddessminnen”.25Helsinkiläisenviik-
kolehdenVanhaaRaumaakoskevaakirjoitteluasekäAxelGállenin
vierailua kaupungissa seurattiin Raumallakin suurella mielenkiin-
nolla.RaumanLehtikirjoitti,kuinka”ääntävanhanRaumanpuoles-
ta,säilyttämäänmitäsenulkomuodossaonomituista,historiallistaja
arvokasta”olinoussutyhtälaillaRaumalla,jajopahelsinkiläisiäark-
kitehti-jataiteilijapiirejäaikaisemmin:”Eitäälläkäänenäänollatyy-
tyväisiä siihen ’ruutujärjestelmään’, jokavanhastakaupunginosasta
laadittiinnoin30vuottatakaperin.”26ValmistuessaanLarsSonckin
tekemä luonnos alueen uudeksi asemakaavaksi saavutti kaupunki-
laistenlaajanhyväksynnän.27

VanhaRaumahistoriallisenakaupunkinaeitätenollutvaillapai-
kallisiamerkityksiä,eikäsitä tuotettupelkästäänulkopuolisten toi-
mestataiulkopuolisiavarten,olkoonkin,ettävarhaisintapaikallista
suojeluintoamotivoiRaumallaosaltaankäytännönläheinenjatalou-
dellinennäkökulma,haluvälttääkalliitauudelleenjärjestelyitä.On
selvää,ettähistoriallinenkonnotaatioolivainyksikaupunkilaisten
alueeseenliittämistämonistamerkityksistä.VanhaRaumaoliasumi-

24  Ljungberg 1895, 6.
25 ”Axel Gallén och Raumo”, Måndagen 17.4.1905, Nr. 5.
26 ”Vanhan Rauman puolesta”, Rauman Lehti 6.4.1905.
27 Rauman kaupungin kunnalliskertomus 1909, 4; ”Vanhan kaupunginosan uusi asemakaava 

hyväksyttiin valtuustossa”, Rauman Lehti 16.3.1912.
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sen,työn,kaupankäynninjajulkisenelämänpaikka.Historiallisena
kaupunkinasiitätulimyösurbaanimuistamisenmaisema.

1800- ja 1900-lukujen taitteen historiallinen kaupunki sai myös
kansallis-patrioottisiamerkityksiä.LouisSparrelleVanhanPorvoon
muistojen suojelu näyttäytyi kansallisena asiana.28 Myös Armas
Lindgren kysyi Vanhan Rauman suojelua koskevassa kirjoitukses-
saan:”Äroickedefåhistoriskaminnenvihahelalandetsegendom,
somickefåförstorasafoförståndiganydanare?”29Lindgreninargu-
menttipitisisälläänajatuksenperintöönliitettävästäylipaikallisesta
omistajuudesta ja vastuusta: Vanha Rauma oli koko kansakunnan
yhteistäomaisuuttaeikäpäätäntävaltasitäkoskevissaasioissaollut
enää yksin raumalaisilla. Vuosisadan vaihteessa historiallisen kau-
punginsisältötiivistyiviittauksissakeskiaikaisuuteen(asemakaavaan
jakeskiaikaiseenkirkkoon), josta tuonaaikanaoliainakin lukevan
väestönosanparissa tullutarvokkaanapidettyasia.30Eioleyllättä-
vää,ettätässäkeskiaikaisuuttaarvostaneessailmapiirissämyöskes-
kiaikaisperäisetkaupungitnousivat laajemmanhuomionkohteiksi.
Vaikkavirallinenmuinaismuistohallintoeivieläosoittanutkiinnos-
tustavanhojenkaupunkiensuojeluakohtaan,31nämäolivatluonteva
lisäkeskiaikaistenkirkkojenjalinnojenmuodostamaan,sisällöltään
varsinrajattuunkansallisenkulttuuriperinnönkokonaisuuteen.

Vahvistuvat paikalliset merkitykset syrjässä 
kansalliselta katseelta 

Kansallisen muistamistyön perimmäinen tarkoitus on paitsi legiti-
moida menneisyyden avulla kansakunnan oikeutusta, myös luoda

28  Valkeapää 2004, 230–231.
29  ”Axel Gallén och Raumo”, Måndagen 17.4.1905, Nr. 5. 
30  Valkeapää 1998, 197. Armas Lindgrenin osalta ks. Nikula 1988, 17.
31  Härö 1984, 146.
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luontevajatkumomenneisyyden,nykyisyydenjatulevaisuudenvä-
lille.Kulttuuriperinnönkauttakansakuntavoidaan”löytää”janime-
tä,senavullavoidaanosoittaakansakunnalle”luonnolliset”alueel-
lisetrajat,jakansakunnanolemassaolonjovakiinnuttuakansallinen
kulttuuriperintö toimii välineenä hallita kansallisen yhtenäisyyden
narratiivista poikkeavia alakertomuksia.32 Ajatukseen kansallisesta
kulttuuriperinnöstäliittyysisäänrakennettunahierarkkisuus:suppea-
tajoukkoakansallisestimerkittäviäavainkohteitataustoittaalaajem-
pi ryhmäkansallisesti,maakunnallisesti japaikallisesti arvokkaiksi
luokiteltujakohteita.Varhaisenkaupunkisuojelunkontekstissa,kun
huomio kohdistui kaupungin asemakaavan keskiaikaisiin piirtei-
siin,myösVanhallaRaumallaolikansallistamielenkiintoa.Sensi-
jaansotienväliselläajalla, jolloinkeskiaikaisperäisenasemakaavan
säilymistäpidettiinjoturvattunajamielenkiintoasiantuntijapiireissä
olialkanutsiirtyäkaupunkienvanhaanrakennuskantaan,33kansalli-
nenkatsekääntyipoispäinRaumasta,jonkavanhankaupungintaloja
olilaajamittaisestiuusittu1800-ja1900-luvuntaitteessa.Seuraavas-
saselvitänVanhanRaumanhienoistamarginalisoitumista1920-lu-
vunarkkitehtuurikeskustelunkontekstissakahdenesimerkinavulla.
NäistäensimmäinenonarkkitehtijataidefilosofiGustafStrengellin
vuonna1922ilmestynytStadensomkonstverk(suomeksivuonna1923
Kaupunkitaideluomana),toinentaasviipurilaisenarkkitehdinJuhani
VikstedtinSuomenkaupunkienvanhaarakennustaidettavuodelta1926.

Taidehistorioitsija Riitta Nikula on kutsunut Strengellin kirjaa
”1920-luvullaheränneensuomalaisenurbaaninharrastuksenkeskei-
simmäksiteokseksi”.34Kirjoituksenpäällimmäinentavoiteoliosoit-

32  Ks. esim. Koshar 1998, 8–11; Graham, Ashworth & Tunbridge 2000, 187–190.
33  Esimerkiksi vuonna 1922 perustetun, mutta lyhytikäiseksi jääneen Suomen kaupunkiraken-

tajaliiton eräs julkilausuttu tavoite oli historiallisesti huomattavien rakennusten, katujen ja 
maisemakuvien säilyttäminen. (Nikula 1981, 155–156; Salmela 2005, 57–58.)

34  Nikula 1981, 131.
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taayhtenäisyydenmerkityskaupunkirakennustaiteenkorkeimpana
arvona. Strengell ihaili varsinkin 1600- ja 1700-luvun ranskalaista
kaupunkirakentamista, mutta löysi yhtenäisyyttä synnyttäneitä te-
kijöitämyösmuiltaaikakausilta.Negatiivisessasävyssänousiesille
toistuvastivainempire,jotaStrengellpititilavaikutelmaltaanköyhä-
näjayhtenäisyydenihanteenliialliseensäännönmukaisuuteenvievä-
nätyylikautena.35LaajastatekstiosuudestaanhuolimattaStadensom

konstverkolitekijänsämukaanpääasiallisestikuvateos.Kuvituksessa,
kutentekstissäkin,keskieurooppalaisetesimerkitolivatvallitsevina,
muttaStrengellsisällyttiteokseenmyössuomalaisiakaupunkinäky-
miä (yhteensä 35 kuvaa) Turusta, Helsingistä, Porvoosta, Viipuris-
ta,Kristiinankaupungista,LoviisastajaNaantalista.VarsinkinTurun
jaVanhanPorvoonnäkymätpalvelivatmonilukuisestiesimerkkeinä
onnistuneestajaharmonisestarakennustaiteesta,kuntaasHelsingin
Senaatintorin ympäristö sai pääasiassa kuvittaa empiren kielteisiä
vaikutuksiakaupunkienrakentamiselle.SensijaanVanhaaRaumaa
Strengell ei ollut sisällyttänyt aineistoonsa.Tuoreine julkisivumuu-
toksineenalueeiistunuttypologiaan1700-luvunkaupungista.

Sama pohjavire on luettavissa myös Juhani Vikstedtin Suomen

kaupunkien vanhaa rakennustaidetta -teoksessa, joka Strengellin kir-
joitusta suorasanaisemmin puhui nimenomaan kaupunkisuojelun
puolestajajokanimensämukaisestipyrkiosoittamaansuomalaisten
kaupunkienvanhanrakennuskannanarvonkokomaanmittakaavas-
sa.VaikkaVikstedtsaattoilöytääRaumaltakinvieläjoitakin”tunnel-
mallisiatienoita”,tarkastelunsävyolikuitenkinenemmänmenetet-
tyäkuinjälkipolvillesäilytettäväähistoriallistakaupunkiakuvaava:
”Tuskinpayhdellekääntoisellehistoriallisistamuistoistarikkaalleja
tyylikauniillekaupungilleonkohtaloollutniinkovakuinvanhalle

35 Strengell 1923, 265–266; Nikula 1981, 133–134.
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Raumalle.Tuskinmissäänmuuallaonvaltaanpäässytuudistushul-
luussiinämäärinvallannutihmistenmieletkuinjuuritäällä.”36

Asetelma näyttää pitkälti samanlaiselta tarkasteltaessa Vanhan
Raumanrooliakansallisessamaisemakuvastossa.MaunuHäyrynen
ontutkinutpopulaarienmaisemajulkaisujenvälityksellämuotoutu-
nutta suomalais-kansallistamaisemakuvastoa, kielellisendiskurssin
kaltaistamahdollistavaajarajoittavaarakennelmaa,jokaolemassa-
olollaan pyrkii rakentamaan kansakunnan tilallista ulottuvuutta.37
Yleisestitunnistettavatmaisemakohteetjavakiintuneetmaisematyy-
pitmuodostavatkansallisenmaisemakuvastonytimen,symbolisten
avainkohteidenympärilleryhmittyvänkaanonin,muttasiihenkuu-
luumyösvaihtuvampaaainesta.38Häyrysen tutkimuksessaRauma
ei esiinny merkittävien tai keskeisten maisemakohteiden joukossa
sotienväliselläajalla,kuteneimyöskäänautonomiantaisotienjäl-
keisellä(1960-luvullesaakka)ajalla.39Muutamaasotienvälisenajan
populaariamaisemajulkaisualähemmintarkastelemallakäyilmi,et-
täRaumataisenvanhakaupunkieivätesiinnyniissälainkaan,huo-
limattasiitä,ettähistoriallistenkohteidenosuusonjulkaisuissaedel-
leenmerkittäväjavaikkaesimerkiksiPorvoonjaNaantalinvanhat

36 Vikstedt 1926, 64–65.
37 Häyrysen mukaan populaareiksi maisemajulkaisuiksi voidaan lukea muun muassa erilaiset 

kuvateokset, kuvitetut tietoteokset, matkaoppaat sekä oppikirjat. Niiden ensisijaisena pyrki-
myksenä on kuvata kohdettaan, kulloinkin Suomeksi miellettyä aluetta, visuaalisen maise-
makuvauksen keinoin, mutta niihin on saattanut liittyä myös laajoja tekstiosuuksia. Häyry-
sen tutkimuksen aineistokorpus käsittää yhteensä 70 koti- ja ulkomaista julkaisua aikaväliltä 
1716–1967. (Häyrynen 2005, 67–71.)

38 Häyrynen 2005, 60–64. Osin sisällössä ja esitystavoissa tapahtuneisiin muutoksiin poh-
jautuen Häyrynen jakaa suomalaisen kansallisen maisemakuvaston pitkän aikavälin muo-
toutumisen kolmeen ajanjaksoon: autonomian aika, aika itsenäistymisestä toiseen maail-
mansotaan (sotien välinen aika) sekä toisen maailmansodan jälkeinen aika 1960-luvulle. 
(Häyrynen 2005, 70–71.)

39 Häyrynen 2005, 71–75.
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kaupungitovatjulkaisujenvakioainesta.40Sotienjälkeiselläajallahis-
toriallinenRaumajälleenpalaaosaksipopulaariamaisemakuvausta,
ensinmenneidenpurjelaivojen,pitsinnypläyksen jaNortamonjaa-
ritustenkaupunkina, jahiemanmyöhemmin, todennäköisesti osin
ajankohtaisenvanhaksikaupungiksijulistamisen(1952)myötä,myös
kaupunkirakentamisenja-elämänmuistomerkkinä.41

Rauman ja Vanhan Rauman näkymättömyyttä sotien välisen
ajanmaisemajulkaisuissa todennäköisesti edesauttoi edelläkuvattu
alueenmarginaalisuusarkkitehtuurikeskustelun jakansallisenkult-
tuuriperinnönkentässä,silläkansallisenmaisemakuvastonsisältöon
jatkuvastimuovautunutvuorovaikutuksessainstitutionalisoidunkult-
tuuriperinnön suojelun ja taidehistoriallisen tutkimuksen kanssa.42
ToinenRaumaamaisemakuvastossamarginalisoinuttekijäoliepäi-
lemättäkaupunginsijoittuminensyrjäänmaanpäämatkailureiteiltä.
KolmanneksiRaumallaeiollutsamanlaistamenneisyyttäkansallisen
tapahtuma-jasuurmieshistorianpaikkanakuinesimerkiksiVanhalla
Porvoolla,jonkaasemakansallisenasymbolikohteenarakentuikes-
keisestiviittauksissakansalliseentapahtumahistoriaanvuoden1809
maapäiviennäyttämönä.43NeljänneksiVanhanRaumanvarhainen
tunnettuus oli aivan toista luokkaa kuin Vanhan Porvoon, jota oli
vuosikymmentenkuluessakuvattu lukuistenkuvallisten jakirjallis-
tenrepresentaatioidenkautta.Kunsuomalainenkeskiaikaisperäinen
kaupunkivuosisadanvaihteessa tunnistettiin suojelukohteena,Por-
voonasemaosanakansallistamaisemankuvastoaolijovakiintunut.

40  Inha 1925; Finland Suomi 1925; Schoenichen 1929; Jonasson 1934 [1929]; Suomi Finland 
1931; Sandberg & Viherjuuri (toim.) 1934; Sketches of Finland 1939. Inhan teos painottui 
vahvasti luonnonmaiseman kuvaukseen. Siinä historiallista kaupunkia edustivat Turku ja 
Viipuri.

41 Ks. esim. Suova 1947; Aho 1948; Poutvaara 1961 [1952]; Poutvaara 1958.
42 Ks. Häyrynen 2005, 145, joka toteaa, että ”kaiken aikaa menneisyyden esittämistä maise-

makuvastossa on muokannut institutionaalinen tieto”.
43 Valkeapää 2004, 230.
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AxelGalléninRauman-matkallaantekemätpiirroksetjamaalaukset,
jotkaMåndagen-lehtijulkaisisivuillaan,olivatpaitsimanifestisuoje-
lunpuolestamyöspyrkimysdokumentoidajaesitellähelsinkiläisille
piireillevieläsuhteellisentuntematontaRaumaajasenvanhaakau-
punkia.

1940-luvullaVanhaRaumayhdessäuseidenmuidensuomalaisten
puukaupunkienkanssaotettiinorastavan,kansalliseltataholtaorga-
nisoidun,puukaupunkejakoskevantutkimuksenkohteeksi.Ensim-
mäisenVanhaaRaumaakoskevaninventoinnintekiLarsPettersson
Museoliitontoimeksiannostaalkukesällä1941.Inventointioliluon-
teeltaankvalitatiivinen,muutamiintiettyihinavainkohteisiin(Pinna-
la,Kirsti,Kruuk)keskittyvä”tyyli-inventointi”.Näistärakennuksista
Petterssonlaatiyksityiskohtaisetselvitykset.Petterssonintapaamista
VanhanRaumanasukkaistauseatnäyttävätolleenmyönteisiähank-
keelle;heantoivatauliistitietojajalahjoittivatesineitäRaumanmu-
seon kokoelmiin. Petterssonin oppaana Vanhassa Raumassa toimi
kaupunginmuseon johtaja, taiteilija Jalmari Karhula. Toki tutkija
kohtasimyösepäluuloa.Sunintalosta,jossavierailijaakiinnostihy-
vin säilynytmyöhäisbarokkinen sisustus,hän raportoi seuraavasti:
”Pikainenkäynti.Emäntäeilaisinkaanlaskesisälletutkijoitajamui-
taheihinverrattavaaväkeä.Onnistuinolemaantuvassajakamarissa
n.½tuntia.”44OlennainenosaPetterssonintyötäRaumallaolipuret-
tavan ja toisaalle siirrettävänniinkutsutunKaffemyllynrakennuk-
sendokumentointiennenpurkutöitäjaniidenaikana–kuvaavaesi-
merkkiajanrakennussuojeluntehtävänasettelustajarajoituksista.

Paikallisessa katsannossa tulkinta Vanhasta Raumasta erityisenä
historiallisenakaupunkinanäyttäytyykatkeamattomana.Kunkau-
pungissa–jälleenkerran–vuonna1938aloitettiinuudenasemakaa-
van laatiminen ensimmäiselle kaupunginosalle, määriteltiin vanha

44 Pettersson 1941. Inventoinnit, Rauma. Museoviraston arkisto (MVA).
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kaupunki vuoden 1931 asemakaavalain mukaiseksi erillisalueeksi,
jolle tuli saada aikaan ”vielä säilynyttähistoriallistamuotoa ja lei-
maa” säilyttävä asemakaava.45Valtakunnallisenmallinohella van-
haksi kaupunginosaksi julistamisen voidaan katsoa nivoutuneen
kiinteästi 1930-luvulla kukoistaneeseen kotiseututoimintaan ja pai-
kallishistoriaharrastukseen, joka Raumalla sai useita muitakin il-
mauksia:kahdenkotiseutuhenkeäjaperinteitäylläpitävänyhdistyk-
sen, Nortamo Seoran ja Rauman Killan perustaminen, Aina Läh-
teenojankirjoittamanmoniosaisenRaumanhistorianjulkaiseminen
sekävanhanraatihuoneenrakennuksenluovuttaminenkaupungin-
museonkäyttöön.46

Myös varhainen turismi ja kaupunkimarkkinointi tukeutuivat
VanhaanRaumaankokokaupunginhistoriallisenidentiteetinilmen-
täjänä.Niinkaupunginmyötävaikutuksella 1938 laaditussaRauma

–Retkeilijä -teoksessakuinSatakunnanmatkailijayhdistyksen1952
laatimassa matkaoppaassakin Vanha Rauma nostettiin esille paitsi
yksittäistennähtävyyksiensä(PyhänRistinkirkko,Pyhänkolminai-
suuden kirkon rauniot ja raatihuone) kautta myös omaleimaisena
javierailemisenarvoisenakokonaisuutena.VanhaaRaumaaesitel-
tiinyksityiskohtaisenkatukadultalaaditunkävelyreitinmuodossa.47
Raumallatiedostettiinjovarhain,ettälaajaltisäästynytvanhakau-
punki oli Raumaa suuresta osasta suomalaisia kaupunkeja erotta-

45 Kaupunginhallituksen pk 11.4.1938, 160§ ja Liite A: Kaupunginjohtajan kirje kaupunginhalli-
tukselle 11.4.1938. Cb: 9. KV/KH/KK. Rauman kaupunginarkisto (RKA); Asemakaavatoimi-
kunnan pk 3.6.1938. Hab: 3. TEKLA. RKA. Berndt Aminoffin ko. toimeksiannon perusteella 
alueelle laatima asemakaavaehdotus valmistui 1954. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 
kokouksessaan 31.1.1957, mutta sitä ei koskaan vahvistettu sisäasiainministeriössä. (Rau-
man kaupungin kunnalliskertomus 1957, 36–44.)

46 Nortamo-Seor perustettiin 1930 ja Rauman Kilta 1934. Aina Lähteenoja kirjoitti Rauman 
kaupungin historian kolme osaa vuosina 1932–1939. Kaupunginmuseosta ks. Rauman kau-
pungin kunnalliskertomus 1931, 19–22.

47  Rauma. Retkeilijä. No. 5. 1938; Satakunta. Matkaopas. Guide 1952.
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vapiirre,eivähitensiksi,ettäseolipystynytedelleensäilyttämään
paikkansamyöskaupungin liikekeskuksena.Historiallista kaupun-
kia ja liikekeskustaa ei 1930-luvulla nähty toisilleen vastakkaisina,
vaanpikemminkintoisiaantäydentävinätoimintoina,kutenkäyilmi
RaumankaupunginjohtajanAlfonsTammivaaransanoista:

Ihmeellisellä tavalla on vanha, historiallinen kaupunginosa
kapeine, mutkikkaine katuineen ja vaihtelevine, idyllisine
kaupunkikuvineen säilynyt suuremmilta tulipaloiltavuosisa-
tojenaikana.Yhtämerkillistämyöson,ettäjuurivanhakau-
punginosa ainoana poikkeuksena maassamme on pystynyt
säilyttämäänasemansakaupunginliikekeskuksena,seikka,jo-
ka monine probleemeineen antaa nykyoloissa paljon pään-
vaivaakaupunkisuunnittelijalle,muttaontehtävänäsitämie-
lenkiintoisempi.48

Julkisen muistelun paikka ja modernin kaupungin ’toinen’ 

1960-luvulle tultaessa modernistista kaupunkisuunnittelua leiman-
nutmuutokseneetoskonkretisoituimaassammelaajamittaisiksipur-
kamisiksi ja taloudellisen kasvun odotuksiin perustuviksi visioiksi
vanhojenkaupunkikeskustojenuudelleenrakentamisesta.Myöskään
Raumajasenvanhakeskustaeivät jääneetsyrjäännäistävisioista,
vaanetenkinkaupunginvirka-jaluottamusmiestensekätontinomis-
tajien voimin suunniteltiin historiallisen keskustan radikaalia uu-
distamista kerrostalolinjalla.49 Hanketta perusteltiin heikkoina pi-

48  Tammivaara, A. B: Rauma – piirteitä sen kehityksestä ja uusista suunnitteluista. Rauma. 
Retkeilijä. No. 5. 1938, 76.

49  1960-luvun alun radikaaleista uudistusvaihtoehdoista ks. ”Pöytäkirja ns. vanhan eli I kau-
punginosan saneerauksesta Rauman kaupungin edustajien ja mainitun kaupunginosan ta-
lon- ja tontinomistajien välillä” 22.3.1961, Cff: 3. KV/KH/KK. RKA.
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dettyjen asumisolojen parantamisella, nykyaikaisen liikekeskustan
tarpeilla,tonttientehokkaammallakäytölläsekäylipäänsänykyajan
vaatimuksilla.50 Näkemys rakennussuojelusta alkuperäisen raken-
teenjamonumenttiensuojelunasekäpuukaupunginominaispiirre,
puukatoavanarakennusmateriaalina,tarjosivatosaltaanperustelun
muutokselle:”Kunkorjauksiakumminkintehdään,niinkaupunki-
kuvammemuuttuu joka tapauksessaeikäns.vanhaa leimaavoida
säilyttääsiinäkäänmielessä,ettäsilläolisiedesjoltinenhistoriallinen
merkityksensä.”51Hankkeentaustallavaikuttimyöspuhdastaloudel-
linenvoitontavoittelu.

KaikistaradikaaleinuudistusintojäiRaumallakuitenkinlyhyek-
si välivaiheeksi.Vuonna1961esitettiin jopakolmen7-kerroksisen
asuintalonrakentamistaalueelle,muttajo1964järjestettykeskusta-
kilpailusekäsenpohjaltakäynnistettyVanhanRaumankaavarungon
valmistelu asettivat tavoitteekseen vanhankaupungin yleisilmeen,
mittakaavan ja katuverkon säilyttävän uudistamisen. 1960-luvulla
Raumallakäytykeskustelumoderninjavanhankaupunginsuhtees-
taoli laaja, jasenkontekstissahistoriallinenkaupunkipyrittiinpit-
kältimäärittelemäänuudelleen.Tässäyhteydessähaluantuodaesille
kolmekeskeistäteemaatuostakeskustelusta.

EnsinnähistoriallinenkaupunkioliRaumallakinilmiselvästijota-
kin,johonhaluttiinottaaetäisyyttäjajokapyrittiinesittämäänvas-
takohtaisenamodernillemuuttuvallekaupungille.Modernikerros-
taloarkkitehtuurinähtiinuudendynaamisen,kehittyvänjateollisen
Rauman ilmentäjänä – ”uuden Rauman”, joka paikallislehden sa-

50 Vertailussa ajanmukaisiin aravanormeihin asumisen taso historiallisessa keskustassa oli 
vaatimattomampi ja alueen sosiaalinen rakenne poikkesi muun kaupungin vastaavasta. 
Mutta kuten toisaalla olen todennut, ei siltikään ole syytä liioitella Vanhan Rauman tuolloista 
’rappiotilaa’ tai alueen laajamittaista uudistusta kaikkien alueella asuneiden jakamana ker-
tomuksena. (Vahtikari 2007, 103.)

51 ”Vanhan kaupungin ’saneerauskokous’ sai koolle satakunta tontinomistajaa”, Länsi Suomi 
23.3.1961.
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noinoli”olennaisesti toisenlainenkuinseRauma, jotavanhakau-
punginosa pyrkii kuvaamaan. [Vanhassa kaupunginosassa] raken-
nukset ovat matalia ja kadut kapeita. Uutta Raumaa ilmentävät
torni- ja muut kerrostalot ja mahtavat teollisuuslaitokset”.52 Tällä
vastakohtaisuudenalleviivaamisellavoidaankuitenkinnähdäolleen
myöskäänteinenulottuvuus.Myösmodernikaupunkitarvitsihisto-
riallistakaupunkia.PerinteentutkijaPerttiAnttonenontuonutesille,
ettävaikkasitoutuminenperinteeseenonlähtökohtaisestitaaksepäin
katsovaajaantimodernistista,traditiotoimiimyöskriteerinämoder-
niudelle.53Historiallisenkaupunginolemassaolotekinäkyväksikau-
pungin jatkuvuuden, kehityksen ja muutoksen, tai kuten kaupun-
kihistorioitsijaAnjaKervantoNevanlinnaon todennut, se”osoitti,
mitenpaljonvaikuttavampiomanajankaupungistasiihenverrattu-
naolitullut”.54Uusikaupunkiolinykyaikainenjatkumossamennei-
syyttävasten.

Tällöintuli tärkeäksirajatahistoriallinenkaupunki jaeriyttääse
omaksi toiminnalliseksi vyöhykkeekseen modernistisen kaupunki-
suunnittelunperiaatteidenmukaisesti.Rajaaminen, samalla tavalla
kuinnimenanto,luojavahvistaatiettyjäkaupunkitypologioita.Usein
esimerkiksikaupunginsäilyneettaijopuretutkeskiaikaisetkaupun-
ginmuurit toimivat historiallisen kaupungin kuin itsestään selvänä
rajaajana, vaikka monissa tapauksissa tietyt muurien ulkopuolella
sijaitsevatkaupunkialueetvoisivatolennaisesti rikastuttaahistorial-
lisen kaupungin tulkintaa. 1960-luvulla Vanha Rauma puolestaan
pyrittiin rajaamaan aikaisempaan nähden suppeammalle alueelle
syrjään liikekeskustan ja liikenteen tarpeilta erottamallakäsitteelli-
sesti ja toiminnallisesti kaupallinenVanhaRauma jahistoriallinen
VanhaRaumatoisistaan.Vuoden1964keskustanasemakaavakilpai-

52 ”Rauma eilen ja tänään”, Länsi Suomi 10.10.1962.
53  Anttonen 2000, 14–17.
54 Kervanto Nevanlinna 2002, 147–48.
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lunyhteydessäerästavoiteoli”varsinaisenvanhankaupunginosan”,
TurunLuostarinmäenkaltaisenmuseoalueenmuodostaminenNau-
lamäelle.55Myöhemmässäkaavarungossaajatusolijalostunutsiten,
että säilytettävistä rakennuksista haluttiin muodostaa yhtenäinen
vyöhyke, alueen keskustan kiertävä kulttuurihistoriallinen museo-
reitti. Modernistisen kaupunkisuunnittelun diskurssissa museoimi-
nen-termin kielteinen sisältö yhdistettiin itseisarvoiseen suojelemi-
seen,muttamuseoiminensinänsäsallittiinkyllä,jossenvaikutukset
rajoittuivattiettyihin”oikeasti”museoitaviinrakennuksiinjaraken-
nusten ryhmiin.56VanhanRaumankohdalla tällaisenoikeastimu-
seoitavanalueenlöytäminenolisuhteellisenhelppoa,silläjovarhain
oli kaupunginosan eteläosassa sijaitsevasta ja katuverkoltaan epä-
säännöllisestä ja kallioisen maaston muotoja noudattelevasta Nau-
lamäestä hahmottunut Vanhan Rauman sisällä erityisalue; monet
Naulamäentalotolivatvanhahtavia,vaatimattomiajasellaisia,joissa
1800- ja1900-luvuntaitteessaeiollut laajalti toteutettuajallemuo-
dikastauusrenessanssivuorausta.Kaupunkiuudistusdiskurssinsisällä
olitärkeätätehdäselväksi,että”aidoinVanhaRauma”kaarsitoria
idästä.57NäinnähdenKauppatoriaympäröivätkortteliteivätoikeas-
taankoskaanolleetkuuluneetkaanosaksihistoriallistakaupunkia.

Toiseksi, 1960-luvun määrittelyssä historiallinen kaupunki pel-
kistettiinmoneltaosinabstraktiontasolle,kunsilleannettiinpikem-
minkin rituaalinenkuinpedagoginen tehtäväurbaanin jakansalli-
senmuistinilmentäjänä–autenttisensubstanssinsijastahistoriallista
kaupunkiahaluttiinvaalia julkisenmuistelunpaikkana.Historialli-
senkaupunginsisältöoliviittauksissavanhankaupungin”henkeen”,

55  Muinaistieteellinen toimikunta Rauman kaupunginhallitukselle 29.1.1964, N:o 273. Cff: 3. 
KV/KH/KK. RKA; Muinaistieteellinen toimikunta Rauman keskustan asemakaavakilpailun 
palkintolautakunnalle 20.2.1964, N:o 387. Cff: 3. KV/KH/KK. RKA; Koivula et al. 1992, 26.

56  Ks. myös Tuominen 2004.
57  ”Kaavarunko ohje suunnittelulle”, Länsi Suomi 6.3.1973.
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”yleisleimaan”,”puoleensavetäväänluonteeseen”ja”mittakaavaan”,
jotka säilyisivät,vaikka rakennuksetuudistuisivatkin.Suhtautumis-
taVanhaanRaumaanleimasiambivalenttisuus.Yhtäältäkorostettiin
alueenkulttuurihistoriallisiaarvojajaniidensäilyttämisentarpeelli-
suutta,jopakansallistamerkittävyyttä,toisaaltapainotettiintulevai-
suuden kehityksen edellytysten turvaamista sekä rakennuskannan
välttämätöntäuusiutumista.Onkuvaavaa,ettäsamanavuonna,kun
vanhankaupungin”saneerauskokouksessa”suunniteltiinkeskustan
laajamittaistauudistamista,käynnistettiinHj.Nortamonsyntymäko-
distaJokelastauusiennimikilpienkiinnittäminenvanhankaupungin
talojenseiniin,projekti, jollakatsottiin luotavan”pohjakaupungin
vanhojenkulttuuriarvojensäilyttämiselle”.58

Kolmanneksionkuitenkinsyytäkorostaa jatkuvuuttahistorialli-
senkaupunginmerkityksissäjopamodernistisenkaupunkisuunnitte-
luideaalinhallitsemalla1960-luvulla.Vaikkahistoriallinenkeskusta
pyrittiinkinrajaamaanaikaisempaannähdensuppeammallealueel-
le tai vielä abstraktimpiin viittauksiin vanhankaupungin ”henges-
tä”,VanhaRaumahistoriallisenakaupunkinaeimenettänytkoskaan
kokonaan merkitystään. Kansallisen suojeludiskurssin mukainen
siirtymä olemassa olevan rakennuskannan laajalti säilyttäviin kaa-
voitusperiaatteisiin tapahtui Vanhan Rauman osalta melkein huo-
maamatta.ToisinkuinesimerkiksiHelsinginKäpyläntapauksessa,59
Raumallaei1960-ja1970-luvuntaitteessajuurikaanjulkisestiväitel-
tyVanhanRaumankohtalosta.Debatinvähäisyyskertoovarmasti
raumalaisestakeskustelukulttuurista,muttamyössiitä,ettähistorial-
linenkaupunki-puheestaolivuosikymmentenkuluessamuodostu-
nutyksijaainakinperiaatteentasollahyväksyttäväVanhaaRaumaa

58  ”Uudet nimikilvet Rauman vanhojen talojen seiniin – Nortamon syntymäkoti sai eilen oman-
sa”, Länsi Suomi 21.6.1961.

59  Kolbe 2000; Niemi 2006.
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koskevayhteisöllinentulkinta.60Historiallinenkaupunki-puheenva-
kiintuneisuudestakertooosaltaanmyösse,ettämonissa1960-luvun
Rauma-kuvauksissanähtiintarpeelliseksipyrkiäkumoamaanmieli-
kuvaakaupungistamenneisyyteensuuntautuneena:”Mielikuvapit-
siensäkeskelläuinuvastapikkukaupungistaonväärä.Asukaslukuun-
saverrattunaRaumaonmaammetoiseksiteollistuneinkaupunkija
kehitysjatkuu.”61

Lopuksi

VanhaRaumasai1960-luvunpuolivälissäuudenkansallisellatasol-
la toimivan muistin aloitteentekijän, Muinaistieteellisen toimikun-
nantutkijanPekkaKärjen,jokatoiesillelaajallafoorumillaVanhan
Raumanmerkitystäkansallisessajakansallisenylittävässäkinkatsan-
nossa.621960-luvunpuolivälioliaikaa,jolloinhistoriallisetpuukau-
pungit kaikkinensa nousivat uudella tavalla suomalaisen suojelun
agendallejakaupunkisuojelustatuliaikaisempaasystemaattisempaa
tieteellisineinventointeineensekäselkeämminlausuttuinetavoittei-
neen.Tässäkatsannossa suojelunäyttäytyyhelpostipelkästäänyl-
häältäalaspäinorganisoitunauutuutena.Kutenedelläolenpyrkinyt
osoittamaan,VanhanRaumantapauksessaajatuksellaalueestahisto-
riallisenakaupunkinaolikuitenkintuolloinjopitkänajankuluessaja
etenkinpaikallisestivakiintunutmerkitys.

60  Ks. myös Vahtikari 2007.
61  Rauma 1967. Ks. myös ”Rauma eilen ja tänään”, Länsi-Suomi 10.10.1962.
62 Ks. esim. Pekka Kärjen kirjoitukset Länsi-Suomi -lehdessä 8.8.1966, ”Rauman vanhan kau-

punginosan kaupunkikuva yksitoikkoinen – rakennusten vuoraustyyli liian kaavamainen”; 
7.9.1966, ”Rauman vanhakaupunki ja sen uudistaminen”; 18.11.1967, ”Rauman vanhakau-
punki – menneisyyttä ja nykyisyyttä”, osa 1; 19.11.1967, ”Rauman vanhakaupunki – men-
neisyyttä ja nykyisyyttä”, osa 2. Pekka Kärki laati Vanhan Rauman inventoinnin vuosina 
1966–1967.
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Useattutkijatovattodenneet,kuinkakansallinentulkintakehikko
onhistoriallisestiollut–jaedelleenon–hallitsevinkulttuuriperin-
nöntulkinnassa,myösesimerkiksiyleismaailmallisuuttakorostavis-
samaailmanperinnöndiskursseissa.63Tämäkansallisenkulttuuripe-
rinnönensisijaisuusonliittynytpaitsikansakunnankonstruoimisen
projekteihinmyössiihentosiseikkaan,ettäsuuriosakulttuuriperin-
nön suojeluun liittyvistä instituutioistaon syntynytkansallisvaltion
viitekehyksessäjasentarpeitavarten.Tämänartikkelintavoitteena
onollut tuoda esillehistoriallisenkaupunginmerkitysten rakentu-
mineneri tasojenvälisenävuorovaikutteisenaprosessina–proses-
sina, johonosallistuivatsekäulkopuolisetettäpaikallisetvoimat ja
toimijat.

Nykyisellä globalisaation aikakaudella historiallisen kaupungin
määrittely tapahtuu yhä useammin myös ylikansallisella tasolla.
1960-luvulta lähtien kulttuuriperinnön suojelun alalla on perustet-
tulukuisiakansainvälisiäinstituutioita.EräsesimerkkionUnescon
maailmanperintösopimus(1972) jasenpohjaltaluotumaailmanpe-
rintöluettelo, jonka kohteilta edellytetään yleismaailmallista mer-
kittävyyttä (outstanding universal value). Myös nykypäivän suojellun
historiallisenkaupunginolemassaoloaenitenuhkaavatvoimatovat
monestiluonteeltaanglobaaleja,esimerkkeinäkansainvälistensuur-
sijoittajienrakennushankkeetjapaikastapiittaamatonwau-arkkiteh-
tuuri.Toisaaltamyösmuistinaloitteentekijättoimivatyhäuseammin
kansainvälisellätasollajaovatlaajaltiverkottuneita:jossakintietys-
sä kohteessa tapahtuva määrittelykamppailu vertautuu heti tapah-
tumiinjakokemuksiintoisaalla.Esimerkiksikysymysautosillanra-
kentamisestaDresdeninElbe-joenlaaksonmaailmanperintöalueelle
nostattikiivaandebatinkansainvälisenmedianjainternetinvälityk-
sellä.Ontuskinliioiteltuaolettaa,ettätämämediahuomioosaltaan

63 Ks. esim. Ashworth & van der Aa 2006.
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johtisiihen,ettämaailmanperintökomiteapäätti2009poistaaDres-
deninmaailmanperintöluettelosta.Kansainvälinenkatse,kutenkan-
sallinenkin, tosin toimii valikoivasti. Tässä mielessä jotkut kohteet
ovatenemmänmaailmanperintöäkuintoiset.
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KUINKA MENNYT MERKITYKSELLISTYY 
KAUPUNKIPUHUNNOISSA? 
Narratiivisia tulkintoja jyväskyläläisestä kaupunkiympäristöstä

Tiina-RiittaLappi

Kaupunki julkisten ja yksityisten puhuntojen kohteena

Kaupungit ovat ajallisesti, tilallisesti ja sosiaalisesti kerrostuneita
merkitysympäristöjä.Niitävoidaan tarkastella tiloina japaikkoina,
joidenmerkitysrakentuuihmistenkokemustenjainhimillistentul-
kintojenkautta.Kaupunkitilat,moninaiset kaupunginpaikat ja ra-
kennuksetsekämuutrakennetunympäristönelementitkonstruoivat
jakannattelevatkaupunginidentiteettiäjahistoriaasekämateriaali-
senmuotonsaettätoiminnallisensisältönsäkautta.Nemuistuttavat
menneistäajoistajatapahtumista,muttasamallaniihinkiinnittyyuu-
siamerkityksiäjaniidenmerkitystäkaupunkirakenteessajakaupun-
kikulttuurissaarvioidaan jatkuvastiuudelleennykyajassa.Kaupun-
ginhistoriallinenkestävyys ja senaina läsnäolevaepätäydellisyys
ovatseuraustamenneidenjanykyistenvaikutteidenpäällekkäisyy-
destä,1vanhanjauudenyhteenkietoutumisistajairtaantumisistaeri-

1  Beauregard & Haila 1997.
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laisissa jatkuvuuden ja muutoksen prosesseissa. Artikkelissa esitte-
lenkolmenJyväskyläänsijoittuvanesimerkinkautta,kuinkamennyt
merkityksellistyy kaupunkilaisten ja suunnittelijoiden tuottamissa
tulkinnoissajakäsityksissäkaupunkiympäristöstä.2Kuinkakaupun-
ginhistorianouseeosaksinykykaupunginarkea,kaupunkikulttuuria
jakaupunginidentiteettiä?Mitenmenneestäpuhutaan,kunsuunni-
tellaantulevaa?Millainenonkaupunkilaistenmuistojenkaupunki?
Kuinka kaupunkilaisten muistot ja arjen historiat kiinnittyvät kau-
punginmateriaaliseentodellisuuteenjanykypäiväntilallisiinkäytän-
töihin?

Kaupunki on paitsi materiaalinen ympäristö myös diskursiivi-
sesti tuotettu narratiivinen objekti ja representaation kohde.3 Tätä
kaupungindiskursiivista tasoaolenavannut julkisina jayksityisinä
puhuntoina,joissanarratiivisestirakennetaankäsityksiäjatulkinto-
jamateriaalisenjasosiaalisenympäristönsuhteestakaupunkimaise-
massa.4Julkisetjaarkielämänkertomuksetasettuvatlähtökohtaisesti
erilaisiintulkinnallisiinjauseinmyöstemaattisestitoisistaanpoikkea-
viinviitekehyksiin.Kaupungintilallisuuteenkohdistuvajasitämää-
ritteleväjulkinenpuhuntaonvahvastisuunnitteluorientoitunuttaja
asiantuntijatietoon sitoutuvaa. Kaupunkisuunnittelun ja -politiikan
diskursiivisentasonvoiajatellaviittaavanyleisluontoisiinkaupungin
käsittämisentapoihinjaniidenkauttamäärittyviinkaupunginhallit-
semisenjakehittämisenkeinoihin,menetelmiinjatavoitteisiin.5Jul-
kinenpuhuntatässäyhteydessämuotoutuuniistätarinoistajakerto-
muksista,joitasuunnittelijat,virkamiehetjamediainstitutionaalisina
kertojina kollektiivisesti rakentavat ja ylläpitävät kaupungin iden-

2  Teksti on kirjoitettu Suomen Akatemian rahoittamassa Vieraita idästä -hankkeessa nro 
128401.

3  Beauregard 1993a, 1.
4  Lappi 2007.
5  Mäenpää 2005, 304.
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titeetin vahvistamiseksi ja houkuttelevan imagon luomiseksi. Kau-
punkitilan tuottamisessa kulttuuristen symbolien ja yrityspääoman
yhteen kietoutumisesta on tullut yhä näkyvämpää ja symbolisen
talouden rooli kaupunkien rakenteen jamuodonmuokkaajanaon
vahvistunut. Kaupunkien ulkonäkö ja tunnelma heijastelevat niitä
päätöksiäjavalintoja,joillamääritellään,minkäjakeidentulisinä-
kyäkaupungissajaminkäpuolestaantulisiollanäkymätöntä.6

Arkielämänpuhunnatpuolestaannousevatarkitiedon,kokemuk-
sellisuudenjaeletyntilallisuudenkontekstista.Kertomallajakuun-
telemalla tarinoita ihmiset sijoittavat itseään ja omaa elämäänsä
kaupunkiympäristöönsekäsosiaalisestiettäfyysisesti.7Yksityisetpu-
hunnatperustuvatennenkaikkeakokemukselliseentietoonjaarki-
tietoon,jotkakiinnittyvätpaitsijokapäiväisenelämänkulkuunmyös
muistumiin ja kokemuksiin siitä, mitä on aiemmin ollut tai miten
mennytsuhteutuunykyiseenjatulevaan.Kokemukselliseksimääri-
teltytaiymmärrettytietovoiollaomakohtaista,välitöntäjayksityis-
tätaitraditioidenjamuistamisenkauttavälittynyttä,kollektiivisesti
jaettuajajulkista.8Kokemuksellinentietoonkonteksti-jatilannesi-
donnaistasekämaantieteellisestiettähistoriallisesti.9Yksityisistäpu-
hunnoistavälittyysellainenkokemuksellinen jaajallinenmerkitys-
tenkerrostuneisuus,jokamuutenvoisiollavaikeastitavoitettavissa.

Artikkelissaesittelemänipuhunnatkiinnittyvät2000-luvunvaih-
teen molemmin puolin käynnissä olleisiin Jyväskylän kaupungin
kehittämishankkeisiin ja suunnitelmiin sekä samana ajankohtana
tekemiini haastatteluihin. Haastattelujen lisäksi olen käyttänyt tut-
kimusaineistonasanomalehtiartikkeleita,mielipidekirjoituksia,kau-
pungin kehittämistä käsitteleviä suunnitelmia ja niiden selostuksia

6  Zukin 1995, 7−8.
7  Adams 1999, 180.
8  Lash 1999, 147.
9  Thrift 1985, 373.
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sekäkirjoituksiaJyväskylänkaupunkipolitiikasta.Ensimmäinenesit-
telemistäniesimerkeistärakentuukaupunkilaistenhenkilökohtaisis-
takokemuksistajaeletyntilallisuudentulkinnoista.Toisenaesimerk-
kinäonJyväsjärvenrannanmuutos,jollaonpyritty”vahvistamaan
Jyväskylää elinvoimaisena kaupunkikeskuksena niin näkyvin kuin
symbolisinkinmittarein”.10Kolmasesimerkki,Lutakontanssisali,on
kuvaus tilanteesta, jossa julkiseen kertomukseen tulee uusi juonne
taisivujuoni,kunihmisetasettuvatpuolustamaanpurettavaksisuun-
niteltuarakennustajaennenkaikkeasentiloissatapahtuvaatoimin-
taa.Artikkelissaolenkäyttänytaikamuotonaosittainpreesensiävii-
tatessanitekstuaalisiinaineistoihin, joidensisällöteivätmuutuajan
myötä toisin kuinkonkreettiset paikat jamateriaalinenympäristö.
Julkinenpuhuntakonstruoituuyleensävarsinyhtenäisenä,tietoises-
tirakennettunakaupunkikertomuksena.Siinäovatkeskiössänepai-
kat,alueetjateemat,joidenavullaJyväskylänimagoajatoivottavaa
tulevaisuuttaonhaluttuesittääjamuokata.Yksityisetpuhunnatovat
luonteeltaantoisenlaisiajakiinnittyvätensisijaisestiihmistensubjek-
tiivisiintodellisuuksiinjaarjenelettyihinsijainteihin.Niideneitar-
vitsenoudattaayhdenmukaisuudenvaatimuksiajanevoivatkonst-
ruoituaeritavoineritilanteissa.

Kaupunginjakaupunkilaistenkertomukseteivätoleirrallaantoi-
sistaaneivätkänemuodostamitäänselvärajaisiakategorioita.Yksi-
tyisetkerronnatosaltaanmuokkaavatjaettuja,julkisiakertomuksia,
jajulkisetkertomuksetvastaavastimuodostavatosanyksityistenker-
tomustenkonteksteista.11Yksityisissäkaupunkipuhunnoissaihmiset
kiinnittävätomiaelämiäänkaupunginhistoriaanjasentilallisestija
sosiaalisestimoninaisiintoimintaympäristöihin.Elämäkaupungissa
konkretisoituuerilaisissakaupunkitiloissa,sosiaalisissatoiminnoissa

10  Huovasta hiukkaskiihdyttimeen – Jyväsjärven ranta takapihasta julkisivuksi. Jyväskylän eh-
dotus kansalliseen kaupunkiohjelmaan, 1.2.1999.

11  Johnstone 1990.
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jaarkielämänkäytännöissä.Sekäasukkaatettäsuunnittelijatosallis-
tuvat tilallistenkäytäntöjen luomiseen jaylläpitämiseenomien ru-
tiiniensajakonkreettisentoimintansakautta.Materiaalistenolosuh-
teiden ja puhuntojen suhteen voi ymmärtää niin, että kaupungin
materiaalisuus,senfyysinenympäristö,antaaaineksiatodellisuusku-
vauksille,joistakielenjapuhunnankauttatuleesosiaalisenrakentu-
misenkohteita.12

Kokemuksen tasolla eriaikaiset kaupungit limittyvät kaupunki-
laistenarjessajaelämäntavoissasekäkaupunkiakoskevissakäsityk-
sissä ja tulkinnoissa.Yksityisissäpuhunnoissakaupunkiympäristön
ajallisuusnäyttäytyyesimerkiksipuheenajostainsellaisesta,jotama-
teriaalisena ei enää ole olemassa. Fyysisen ympäristön muutosten
kauttaviitataanyleensämyösjonkinlaisiinsosiaalisiinjatoiminnal-
lisiinmuutoksiin,kaupunkiinnimenomaanelettynätilana.Kaupun-
ginsuunnittelutähtäätulevaisuuteen,muttasiinäkintaustallavaikut-
tavat erilaiset historialliset tapahtumat ja kehityskulut. Eri aikoina
suunnittelu on hyödyntänyt historiaa eri tavoin painottaen joitain
seikkoja ja unohtaen toiset. Julkisissa puhunnoissa ajallisuus näyt-
täytyyuseinniin,ettähistoriastahaetaanperustelujauudistustenja
muutostenvälttämättömyydelle.

Arjen eletty tilallisuus

Yksityisillepuhunnoilleominaistaonajan,paikanjakertojanerityi-
syys – kertojanomakohtainen ja yksilöllinenkokemuskaupungis-
ta.Yksityisissäpuhunnoissakaupunkiaonlähestyttykertojanomien
positioidenkautta, jotkamäärittyvätesimerkiksiasumisen, toimin-
ta-alueiden tai muiden elettyjen ympäristöjen kautta. Elettyjen ti-

12  Beauregard 1993b, 36.
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lojenlähteetovatsekäyksilöidenettäryhmienhistorioissajaniillä
onainajokinaffektiivinenkeskus,kutenkokijaitse,huone,asumus,
puistotaivaikkapahautausmaa.13Yksityisissäpuhunnoissakaupun-
kiajasenpaikkojatarkastellaanitsestäkäsin,jolloinkatseensuunta
jakohteetovaterilaisiakuinvakiintuneissakaupunginkatsomisen
jakerronnankonventioissa.Kaupunkilaistenkertomuksissalimitty-
vätmyösmittakaavoiltaanvaihtelevattilallisuudet,joidenkauttapai-
kattulevatvälillälähellejasittentaastoisessatilanteessaloitontuvat.
Tärkeätoiminnantaimuistojenpaikkaonvoinutollavaikkapayk-
sittäinenkivitaipihapuu:

Meiänpihassayleensäkävi lapset leikkimässä,koska tuossa
naapurissaolisemmonenpariskunta,jollaolivuokralaisiaja
niilläeiollu itellä lapsia,niin sinnepihaanei saanumennä
leikkimään,neeivälittäny.Samatensittentuossatoisellapuo-
lella,siinäolikanssasemmonensokkeloinensepiha,ettäsii-
näeiollusitäsemmoistatilaa.Ettäyleensäsittentässämeiän
pihassakävi,ettämeleikittiintässä.Talonympärikierrettiin
jatuopuu,mikäontuossasaunanvieressä,niinseolisemi-
hinlyötiinomatnimetkirjoissajasittenetittiin,ettäseolise
piilopuusillonjo.14

Yksityisetkertomuksettekevätnäkyväksiyksilönaktiivisenatoimi-
jana, jokahavainnoi, antaamerkityksiä jamuodostaakäsityksiä ja
arvostuksia.Kaupungintilajamateriaalisuuseivätitsessäänmääritä
kaupunkilaistenkäyttäytymistätaitoimintatapoja,vaansemillainen
sisäinen suhde ihmisellä on ympäristöönsä. Seuraavissa sitaateissa
1937syntynytmiesmuisteleeensinlapsuudenasuinpaikkaansa,jo-

13  Lefebvre 1991, 41−42.
14  Haastattelut (TL/h):12.11.1997, N1941.
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kavaatimattomuudestaanhuolimattaonolluthänellemyöhemmäs-
säelämässäkintärkeäkiintopistejamuistojenpaikka.Lapsuudenko-
dinlähellerakennettiin1970-luvullalähiö,jonnemiesmuuttiäitinsä
kanssa. Ikäväaiempaanasuinpaikkaanvaivasipitkään,vaikkauu-
siasunto, jossamiesedelleenhaastattelunaikaanasui, sijaitsivain
muutaman kilometrin päässä lapsuudenkodista. Mentaalinen etäi-
syysnäidenkahdenpaikanvälilläonolluthuomattavastipidempi
kuinniidenmaantieteellinenvälimatka:

Muttakylläharakanpesäänjou’uttiin,voimahoton.--Jasit-
ten se [asuintalo]menikertakaikkiaanniinhataraks.Muis-
tankuäiteekiistukerrankisitten,silläolitossutjalassasängyn
reunallajasesanomulle,ettäkatoppastuota,mitentäällätuu-
lee,pitivillalankaanäin[roikkumassakohtilattiaa]nimiten
seheilu.Nokylläsevälistäoliki,kuoliniin,ettäaamullakun
heräs,nieiollukukymmenenastettalämmintäenää.15

Määmuistansitäaikaa,kunkuultiinettätäälläalkaanytker-
rostaloja, tähän tekemään tällealueelle.Silloinminä sanoin
äitillekin,ettänythänmevoiaansaahakinasunto,ettämieluis-
taaluetta.Ettäeituonnekeskikaupungilleihanviittimennä,
sielläniinautojenkäryätuleehirveestijasemmosta,ettäsitä
onoppinuttäälläsivussaasumaanparemmin.--Tuttuaaluet-
ta,minäoonkulkenunämämettättäällä,kolistellujamenny,
sillonpoikienkanssamentiinjakierreltiinnämäjasittemar-
jastanunämäalueet.Neonniintuttujaalueitajamelkosella
alueellavielä.16

15  TL/h: 31.1.2000, M1937.
16  Ibid.
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Ensinalkujaanseol,ettäainakaipasvaansinneSeppälänkan-
kaalle.Vaikkaseeiollu,kunmeparivuottaasuttiintässä[uu-
dessaasunnossa],sehänonyksiLeppäveeltä,jokatulijapur-
kisen[talonSeppälänkankaalta]javeipolttopuiks.Sittensen
jälkeensuunnilleenviisvuotta tässäoliasuttu,niinminäkin
aloinviimeinniinkuoppimaan,tuntemaanvähänparemmin
täänasumisalueeks.--Ettäseoliensinalkujaan,kylläsetuntu
ainavetävänvaansinneentisiinvanhoihinpaikkoihin.17

Kertoessaanomastaelämästäänmiesavaahienollatavallanäkymän
oman lähiympäristönsä ajalliseen ja tilalliseen kerrostuneisuuteen.
Nykyinenasuinpaikkaeikerronnassanäyttäydyensisijaisestilähiö-
nä,vaanerilaistenajallistenkerrostumienjanäihinerikerroksiinliit-
tyvienmuistojenpaikkana.Kertojaeiarvotamennyttä janykyistä
toistensasuhteenhuonompanataiparempana.Uudenalueenraken-
tamisenmyötäkertojasaiäitinsäkanssauudenviihtyisänasunnon
tutustaympäristöstä.Häneiarvostelelähiönrakentamistatailapsuu-
den januoruudenmaisemienmuuttumista,vaankohdistaakritiik-
kinsäsiihen,ettäalueenaiempihistoriaonunohdettu,siirrettysyr-
jäänuudentieltä.Useimpiinmuutoksiinjakaupunginkehittymiseen
hänonsuhtautunutpositiivisesti,koskaneovathelpottaneetelämää
monintavoin.Urbaanitarjenpaikatovatuseinluonteeltaanjokapäi-
väisiä, tavanomaisia jayhäuudelleenjauudelleenkäytettyjä.Siksi
niidenhistoriallistataiyhteiskunnallistamerkitystäeijuurihuomioi-
dakaupunginjulkisessakertomuksessa.18

Vanhempien ihmisten taihyvinkauansamassapaikassaasunei-
denihmistenkerronnassakorostuusekäfyysisenettäsosiaalisenym-
päristönlaajajavarsinyksityiskohtainentietämysjasamallasekäyl-

17  TL/h: 31.1.2000, M1937.
18  Vrt. Hayden 1995, 47.
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peysettätietoisuustästätietämisestä.Kaupunkilaistentilallisuuteen
liittyvätietoaktuaalistuujatehdääntiettäväksiuseinlähinnäniissä
tilanteissa,joissaesimerkiksiomaaasuinympäristöäollaantavallatai
toisellamuuttamassataikehittämässä.Seuraavasitaattiliittyyuuden
asuinalueenkaavoittamiseenjasennimeämiseensuunnitelmassase-
käkertojanmielestäalueenhistorianepätarkkaantulkintaan:

Just tostapyykkituvan luota, onhan se vieläkin siinä,mutta
siitäpalvelutalonsiitäsinnepäinonKivistöjasitolAholaita
erikseen,mikäonsiellämäelläollu.JaHolstionolluerikseen
jaTuohimutkaterikseenjanämä,kyllänääonniinerillisinä
ollu,niinettäeihänhyvänenaika,minustaseonväärin,että
minkätakiasittennämäpäättäjäteiotaparemminselvää,että
missämikinpaikkaon.19

Vuonna1929syntynytnainenonasunutkokoikänsäsamassatalos-
sa,jostaeihänenkertomansamukaanlähdettypakoonedessotatal-
vena,vaikkamuutmenivät”maillejamuualle”.20Naisenkokoelämä
jakaikkisenmerkittävättapahtumatsitoutuvathänenisänsäraken-
tamaantaloonjasenlähiympäristöön.Jatkuvuusnäyttäytyyelämän
mittaisenasekähenkisenäettäkonkreettisenakiinnittymisenäkoti-
paikkaan.Senäyttäytyymyösomienjatoistenkanssajaettujenkoke-
mustenjaeletynelämänmyötäsaavutettunatietonajatietämyksenä
koskien kaupunkia ja omaa asuinseutua. Kaupunkilaisen elämän-
tavan ja kaupunkiympäristön muutoksesta kertoo kuvaus pienellä
alueellasijainneen14pikkukaupanvähittäisestähäviämisestä:

Täämaailmaalkomennäsiihenmalliin,ettäesimerkiksKes-
kuksenkauppasemmonenkunoli,siinäolituossaAlakeskus

19  TL/h: 29.9.1999, N1929.
20  Ibid.
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jasittenoliYläkeskus,niitäsanottiinnäinvaan,niinsefirma
loppusittentotaalisesti.SittentämäMäki-Matti,sanottiinpie-
neksMäki-MatiksjaAittokylänMäki-Matti,niinnehäipyai-
kanaansittenkanssapois.Vaajalaoli,seoliSOK:nomistama,
sehäipytostamäeltäpois.Vuoriloppusiitäsitten,kunheiltä
loppu,eiollupitäjätäennääjaKivistöltäsittenseKoskelamyi
NiemellejaNiemetlopettisensitten.Kemppaisetlopettivan-
huuventakiajaniitäonmontasemmostaloppunusittenvan-
huuventakia.Itikkalopettituostasitten,sehänoliseItikka-
firma,olkoseSeinäjoella.Ettäneonloppunuihansillälailla,
ettänytontuossatuoSiwatuollamäellä,ettäniinkunMäki-
MattiavastaistavallaansejasittentuossahanoliseHalssari,
muttasehänmenikonkurssiinsitten.21

Oman alueen kauppojen häviämisen myötä asiointiin oleellisena
osanakuulunut sosiaalistensuhteidenylläpitoon jäänytpois.”Lä-
hikauppiaspitihyväähuoltaasiakkaistaan,muttaisoissamarketeis-
saeisaakontaktiamihinkään.”22Kaupunkimuistoissasosiaalinenja
materiaalinenkietoutuvattoisiinsakonstruoidensekäfyysistäpaik-
kaaettäsiinäelettyäelämää.Neljätoistakauppaapäätienvarrellaki-
lometrinmatkallaovatväistämättä tehneetalueen julkisesta tilasta
eloisanmahdollistaenihmistenspontaanitkohtaamiset.Kunympä-
ristötairakennettumiljöömuuttuu,semuuttaauseinsosiaalistaym-
päristöä(japäinvastoin)javähitellenmyöskaupunkilaistaelämän-
tapaa. Alueen pienten kauppojen häviämisen myötä myös alueen
julkisentilanluonneonmerkittävästimuuttunut.Yksityisissäpuhun-
noissakorostuukuitenkinjatkuvuusmuutoksistahuolimatta.Elämä
nähdäänjatkumona,jonkaosaksierilaisetmuutokset,sekäpositiivi-
setettänegatiiviset,vähitellenasettuvat.

21  TL/h: 29.9.1999, N1929.
22  Ibid.
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Michel de Certeau luonnehtii paikkoja fragmentaarisiksi ja sul-
keutuneiksi ajallisuuksiksi, joita eivät voi lukea ne, jotka eivät ole
olleetläsnä.23Aikojenkerrostumiavoidaanpurkaaauki,muttasilti
nepysyvät ihmisessäikäänkuinvarastossaolevina,arvoituksellisi-
nakertomuksina.Ohimenevinähetkinänepilkahtavatesiin tilalli-
sissakäytännöissäesimerkiksitunteena,että”täälläminunonhyvä
olla”.Muuttuneenakinjokinmenneenajantärkeäpaikkataiympä-
ristövoipalauttaaihmisenmieleennetunnelmat,tilanteetjamuis-
tot, jotkaovat tehneetpaikastaerityisenmerkityksellisen.Paikoilla
onmenneisyys jahistoria, joidenkauttane ilmentävät jatkuvuutta
japysyvyyttä:

Kyllmäoonhuomannukans,ettäjossainvaiheessatulitar-
vemennäkäveleeihannoinrentoutuakseensinne,tonneIl-
marisen- jaYrjönkadulle,missmäoon lapsenaollu. Joskus
jokuvetääsinnevaanjamäedelleensielläniittiettyjäpuita
näänjamätiedäntiettyjäikkunoita,kukasielläasuujamikä
onsentalonhistoriaollujamikätaloolituossa.Ettniissäoli
jollaintavallasemmosiaonnellisialapsuusvuosia,ettnääelä-
mäntodellisuudeteiolluvielävaljennujasaivainelääsitä,
ajaamopolla ja tehdäkaikkeemukavaa. Jollain tavalla tun-
tuu,ettäniihinpaikkoihin liittyy semmosta levollisuutta, jo-
tainmukavaa.24

Henkilökohtainenmuistelukoostuusekäomistaettätoistenkanssa
jaetuistakokemuksista.Näinyksilöllinenjayhteinenmuistikietoutu-
vatkiinnostavallatavallatoisiinsaosoittaensamalla,ettähenkilökoh-
tainenmuistikinonsosiaalisestiorganisoitunut.Paikoilleonominais-
taniidenmerkityksellisyysjamerkitystenajallinenjatkuvuus,mikä

23  de Certeau 1984, 108.
24  TL/h: 9.6.1999, M1942.
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näyttäytyy sekä yhteisöllisissä että yksilöllisissä traditioissa samoin
kuinpaikkaankuulumisentunteena.

Muistaminenpalautuutilanmateriaalisuuteen, johonmuistotsi-
toutuvatmonineritavoin.Näinpaikatovatjatkuvastiliikkeessäsekä
ajassaettätilassa.25Eletyissätiloissa,jotkaovatluonteeltaanavoimia,
fragmentoituneitajarajoittamattomia,yhdistyvätobjektiivinen,ma-
teriaalinentilajasubjektiivinen,mentaalinentilatehdeneletyistäti-
loistajotainenemmändikotomiansijaan.

Jyväsjärven ranta takapihasta julkisivuksi – irti menneestä

JulkisenpuhunnanolenkiinnittänytHenriLefebvren26esitetyntilan
käsitteeseen, joka muodostuu suunnittelun tilaa organisoivista tie-
donmuodoista jakäytännöistä.Esitetyillätiloillaonuseinstrategi-
siajapäämääräsuuntautuneitakäyttötarkoituksiajasiksiniidenvoi
ajatellatoimivanajallisestitulevaisuuteensuuntautuvinahallinnanja
suunnittelunvälineinä.27VuosituhannenvaihteenJyväskylänkehit-
tämisessäkorostuipyrkimysvahvistaakaupunginjälkiteollistaima-
goa,jokaperustuisiaiemmastateollisestaperinnöstäirtautumiseen.
UudenJyväskylänkertomuksessaJyväsjärvirantoineenjaLutakon
aluesenjatkonasymboloivatmuutosta,jossataantuvastateollisuus-
kaupungistaonhaluttutehdäuudenosaamisenjainformaatiotekno-
logiankeskusta.Jyväsjärvenluonnehdintaennenmuutostatuoesiin
alueenhistoriannegatiivisiapuolia.Jyväskylänehdotuksessakansal-
liseenkaupunkiohjelmaan28onkerrottu,että”vielä1970-luvullajärvi

25  Hetherington 1997, 197.
26  Lefebvre 1991, 11.
27  Franzén 2004, 55.
28  Huovasta hiukkaskiihdyttimeen – Jyväsjärven ranta takapihasta julkisivuksi. Jyväskylän eh-

dotus kansalliseen kaupunkiohjelmaan, 1.2.1999.
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olipaperitehtaanjaasujaimistonkaatoallas.Lutakossavaneritehdas
päästelihaju-jamuitahaittojaanniinjärveenkuinilmaankin.Matti-
lanniemenpäässäkaatopaikkaolijolopettanuttoimintansajarata-
pihanlaajennuseristijärvenasumiseltajaelämiseltäentistäkauem-
maksi”.

Uutta suunnitelmaa käsitelleessä kirjoituksessa29 alueen kehitty-
misenkaupungintakapihaksikatsottiinalkaneenjo1896valmistu-
neenrautatienmyötä,koskaselogistisistasyistäsijoitettiintuolloin
lähelle Lutakossa sijainnutta satamaa. Kaupungin tiedotuslehden
mukaanvastaavanlaisia,aikaansasidoksissaolleita,muttanykyajas-
taarvioitunatäydellisiävirheratkaisujaonJyväsjärvenrannoillateh-
tymyöhemminkinuseita.TulevaisuudessaJyväsjärvenrannastaon
senhistoriastahuolimattamahdollisuustehdätoiminnallinenkoko-
naisuusjakaupunkikuvallisestiupeaalue,todetaanlehdessä.Tiedon
kaupungissateollisuuskaupunginjättämätjäljethalutaanhävittääja
luodaniiden tilalleesteettisesti ja intellektuaalisestivetovoimainen
kaupunki.30

Muutoksenmyötätakapihastaonhaluttutehdäjulkisivujasamal-
la likaisesta tulee puhdasta. Industrialistisen menneisyyden perin-
tönämonetkaupunkienliepeilläolevatvesialueetsaastuivat,mutta
nyt niistä on muodostunut keskeinen osa uutta kaupunkidiskurs-
sia.31”1990-luvun lopullaJyväsjärvenvesionuimakelpoista,vane-
ritehdas on lopettanut toimintansa ja entisen kaatopaikan alueella
on komea puistikko, yliopiston laajennusalue ja suosittu uimaran-
ta.”32Vesistöjenpuhtauttakorostamallaonilmennettypuhdistautu-
mistamenneestä ja samallaonvahvistettupaikanuudelleenmuo-

29  Jyväskylä. Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti 5/98.
30  Amin & Thrift 2002, 62−63.
31  Short 1996, 431.
32  Huovasta hiukkaskiihdyttimeen – Jyväsjärven ranta takapihasta julkisivuksi. Jyväskylän eh-

dotus kansalliseen kaupunkiohjelmaan, 1.2.1999.



337KUINKA MENNYT MERKITYKSELLISTYY KAUPUNKIPUHUNNOISSA? 

toutumista. Teollisen ajan kaupunkiin on liitetty sellaisia määreitä
kuinmennyt,vanha,työ,tuotantojasaasteet.Jälkiteollinenpuoles-
taanyhdistetäänuuteen,tulevaisuuteen,puhtaaseen,kulutukseenja
vaihdantaan,nautintoon työn sijasta.33Maankäytönuudistamisella
ontaloudellisentoiminnanedistämisenlisäksisymbolinenmerkitys,
kun teollisestamenneisyydestäpyritään irtautumaan jakaupungil-
le rakennetaan uutta imagoa. James Holstonin mukaan modernin
suunnittelun tavoitteenaonmuuttaa epämieluisaamenneisyyttä ja
nykyisyyttäkuvitelluntulevaisuudenavulla.Muutoksentaustallaon
dikotomia,jossavanhaedustaayksiselitteisestihuonoajaei-toivotta-
vaajauusipuolestaanonsentäydellinenvastakohta.Nykyistäkehi-
tystä ja tulossaoleviauudistushankkeitapidetäänvälttämättöminä,
koskaniidenvaihtoehtonanähdäänvaintaantumus.Erilaisistamah-
dollisistakehityksensuunnistataivaihtoehdoistaeioleedeskeskus-
teltu.34

Kaupunginkehittämisessämennytedustaataantumaajaseonesi-
tetty taakkana, jonka merkitys halutaan minimoida ja tehdä mah-
dollisimman näkymättömäksi. Irtaantuminen menneestä symboloi
dynaamisuutta,eteenpäinmenoajapyrkimystäaktiivisestimuuttaa
vanhaa olemusta. Kaupungin aiemmasta maalaismaisesta leimasta
onpyrittyeroonrakennetunympäristönmuokkaamisellaurbaanim-
man imagon mukaiseksi. Maaseutumaisuus, ruraali, edustaa julki-
sessapuhunnassamenneisyyttä jakaupunkimaisuus,urbaani,puo-
lestaan nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Näin muutosta luonnehdittiin
Keskisuomalaisenpääkirjoituksessa27.5.2001:

Jyväskylä ei voi jättäytyä velton uinuvaksi maalaiskaupun-
giksi,vaanurbaaniusedellyttäärohkeaa,aloitteellistajaava-

33  Short 1996, 439–440.
34  Holston 1998, 46.
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raaajattelua.SiitäerinomainenesimerkkionJyväsjärventie-
noo.Järventuntumaanonkehkeytymässäkokonaisuus,joka
sykkii kaupunkirytmiikkaa, on arkkitehtonisesti kiihottavan
upea,tarjoaatyöpaikkoja,virkistystäjaraikkautta.Aiempien
sukupolvien linjoituksissa sivurooliinpainuneen Jyväsjärven
tekeminenurbaaniksi järveksikomistaajakorostaaJyväsky-
lää.Tässäkehityksessätunnepaloilleeiolejätettysijaa.

Lutakon tanssisali – mahdollisuus narratiiviselle 
tilallisuudelle 

Lutakon suunnittelu on ollut keskeinen osa Jyväsjärven rantojen
uudistamisen kokonaissuunnitelmaa. Alueen suunnittelupuhuntaa
2000-luvunvaihteessahallitsi15-kerroksisentietotorninrakentami-
nenkaupunginuudeksisymboliksi.Rakennuksestaolitulossakau-
punginkorkein,koskaJyväskylä”haluaateknoilmeensänäkyvän”.35
Suunnitteilla olleen tietotornin lähellä sijainnut 1950-luvun alussa
OsuuskauppaMäki-Matinleipomoksi javarastoksirakennettutalo
olitarkoituspurkaauudenrakentamisenalta.Jyhkeässä,punatiilises-
särakennuksessaon1990-luvunalkupuoleltalähtientoiminutJyväs-
kylänelävänmusiikinyhdistyksen,Jelmun,pääasiassatalkoovoimin
ylläpitämärock-klubi.Taloontarjonnuttyötilojamyösmuilletaitei-
lijoille.36KaupunkisuunnittelutoimistostaLutakontanssisalinpurka-
mistaperusteltiinsensopimattomuudellakaupunkikuvaanjaalueen

35  Keskisuomalainen (KSML) 26.2.2000.
36  Lutakon alueen suunnittelemiseksi järjestetyssä arkkitehtikilpailussa, joka ratkaistiin vuon-

na 1990, lähdettiin siitä, että rakennuksesta ei tarvitse välittää. Kilpailun voittaneessa työssä 
entistä leipomorakennusta ei huomioitu. Leipomo ei kuulunut myöskään niihin rakennuksiin, 
joiden säilyttämisestä Keski-Suomen museo oli antanut lausunnon vuonna 1988. Lutakon 
tanssisalin vaiheista purkutuomiosta säilytyspäätökseen ks. Päivänsalo 2009, 216−230.
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kokonaissuunnitelmaan, jota ei tule ”poukkoillen muutella”. Van-

haleipomorakennuseiollutasiantuntijoidenmukaankulttuurihisto-

riallisestitairakennustaiteellisestiarvokaseikäsenkatsottusopivan

kaupunginpysyväksimaamerkiksi.Rakennustensäilyttämisessäha-

luttiinkeskittyäniihin,jotkaasiantuntijatolivatluokitelleetsenarvoi-

siksi.37Kaupunkikuvaanvedottiinmyöskaupunkilaistenesittämissä

perusteluissatanssisalinsäilyttämiseksi,muttaargumentointiinsisäl-

lytettiinvisuaalistenominaisuuksienohellamyössosiaalisiajaraken-

nuksenmerkityksiin liittyviäominaisuuksia.Niihinviitattiinpuhu-

malla esimerkiksi kaupunkiympäristön ajallisen kerroksellisuuden

tärkeydestäjaviehätyksestätaikorostamallapaikanhenkeä.”Luta-

Etualalla Lutakon tanssisali, taustalla  Innova-torni. Kuva: Tiina-Riitta Lappi, 2007.

37  KSML 27.12.2002, 15.4.2003.
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konleipomorakennusonkaruudessaankauniskäsinmuurattukoko-

naisuus,jonkaomaperäisyydestätulisiollaylpeä.Miksiseolisikau-

punkikuvallinenvirhe?”,kysyieräskirjoittaja.38

Sanomalehti Keskisuomalaisessa ilmestyi poikkeuksellisen paljon

yleisönosastokirjoituksia, joissa otettiin kantaa 1950-luvulla raken-

netunLutakonvanhanleipomorakennuksensäilyttämisenpuolesta.

Talonsäilyttämistäsinänsäpidettiintärkeänä,vaikkasetoiminnoil-

taanjollaintavoinmuuttuisitulevinavuosina.39Yhtenämerkittävänä

perusteenaesitettiineräässäkannanotossa,että”kaupunkilaisillaon

oikeusomaanhistoriaansa”,jokatoteutuumuunmuassavanhaara-

kennuskantaasäilyttämällä.40”Yhteistämuistiaonkaupungistamuu-

tenkinjotuhottuniinpaljon,ettäenempääneiolisienäävaraa.”41Jos

talosaisilisäaikaa,saatettaisiinmyöspäättäjienkeskuudessaymmär-

täätalonarvojanäinsesäilyisikaupunkilaistenkäytössä.42Säilyttä-

misentärkeyttäperusteltiinmyöstalonvankallakunnollajamennei-

denvuosienrakentamisenlaadulla,johonnykyisenrakentamisenei

useinkatsotayltävän.”Vanhaajahyvääeiolesyytäpurkaa.”43Säily-

tystaistelunaikanaLutakontanssisalinousiuseassapuheenvuorossa

symboliksi,jokajollaintavointuntuiedustavankaikkiakaupungista

purettujavanhojarakennuksia.

Lutakon tanssisalionnoussutsuomalaistenrock-klubieneliittiin

nuorten loistavan työpanoksen vuoksi, mutta myös talon itsensä

vuoksi,kirjoittierästalonsäilyttämistäpuolustanutkaupunkilainen.44

Yleisönosastokirjoituksessatalonsäilyttämistäjakunnostamistatoi-

vottiinkintunnustuksenaJelmuntekemällearvokkaallenuorisotyöl-

38  KSML 23.1.2003.
39  KSML 18.6.2003.
40  KSML 3.3.1999, 13.4.1999.
41  KSML 12.3.1999.
42  KSML 25.3.2003.
43  KSML 3.3.1999.
44  KSML 19.4.2003.
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le.Samallarakennusvoisikirjoittajanmielestätoimiamuistomerk-

kinä Jyväskylässä aikanaan vahvasti vaikuttaneen Osuuskauppa

Mäki-Matintoiminnasta.Lopuksikirjoittajaehdotti,ettärakennuk-

senperustanaolevateräslaattaainakinjätettäisiinpaikalleen,josra-

kennuspuretaan.Siihenvoitaisiinkaivertaakaikkienniidenhenki-

löidennimet,jotkaovatvastuussakorvaamattomastatuhotyöstä.45

Kaupunki oli antanut luvan toiminnan jatkamiselle Lutakossa,

kunnes tilalle löydettäisiin jokin toinenpaikka.Korvaavien tilojen

etsimineneituottanuttuloksia,jaLutakontanssisalinsäilyttäminen

alkoimonienmielestänäyttääainoaltamahdollisuudeltajatkaaJel-

munylläpitämän rock-klubin toimintaa.Toukokuussa2005 raken-

nuspäätettiinmonienvaiheidenjälkeenjaaktiivisenkansalaisvaikut-

tamisentuloksenasäilyttää.Kaupunkiluovuttileipomokiinteistönja

sentontinJelmun,KaukoSorjosensäätiönjaYouthAgainstDrugs

ry:n muodostamalle kiinteistöyhtiölle. Sanomalehti Keskisuomalai-

nenuutisoi”kolmejapuolituntiavaltuustosalintakaosassalopullista

päätöstähievahtamattaodottaneistanuorista,jotkaviimeisennuijan-

kopautuksenjälkeenosoittivatsuosiotaanjapoistuivatpaikaltahy-

myssäsuin”.46”Pöljänehdotuksenmuuttumistakolmessavuodessa

hyväksiideaksi”kehuttiinjärjenvoitoksijopaHelsinginSanomissa.47

Paitsi järjenvoitto,kyseessäolimyöstunteenvoitto.Jotainerityis-

täjamahdotontasiirrettäväksimuualleolioltavatalossa,jonkakor-

jaustöissäseuraavankesänmittaanahersipalkattatoistasataatalkoo-

laista.

Kaupunginmuistiavoisäilyttäämyösrakennustentoiminnallises-

sakerroksellisuudessa.Kunvanhojajajoosittainkäytöstäpoistettuja

tilojatairakennuksiaotetaanuuteenkäyttöön,niidenkauttasäilyy

yhteysaiempiinkäyttöihinjatoimintoihin.Näintapahtuusiitähuo-

45  KSML 15.3.2003.
46  KSML 17.5.2005.
47  Helsingin Sanomat 15.9.2005.
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limatta,ettätoiminnallistenmuutostenmyötämyösrakennustenja

paikkojenmerkityksellistämisenkontekstitmuuttuvat.RichardSen-

nett kutsuu narratiiviseksi tilaksi sellaista paikkaa, jolle aika antaa

uusiaominaisuuksiajamerkityksiäalunperinsuunniteltujenkäyttö-

jenväistyessäjamuuttuessa.Muutoksiasallivansuunnittelunmyötä

avautuumahdollisuusnarratiiviselle tilallisuudelle, jokaon edelly-

tyksenäajallisellekerrostuneisuudelle,uusillealuille jayllätykselli-

syydelleurbaanissaympäristössä.Rakennetunympäristönsisällönja

muodonvälineneritahtisuusluokaupunkikulttuuriinja-maisemaan

kiinnostavaaeriaikaisuuttajatoiminnallistamonimuotoisuutta.48

Kunpurkamisestajasäilyttämisestäkeskustellaan,kyseeioleai-

noastaan rakennuksista tai esimerkiksi niiden sopivuudesta tai so-

pimattomuudestakaupunkikuvaan.Useinnäyttäisiolevankysesii-

tä,mitärakennuksetjapaikatihmisilleedustavat,mitenneliittyvät

kaupunkilaistenarkielämäänjamitennekoetaanosaksikaupungin

historiaa.TanssisaliLutakkoinnostieri-ikäisiäjaerilaisiaihmisiävai-

kuttamaanyhdessäsiihen,ettärakennussäilytettiinjatoimintasiel-

lä jatkuu tulevaisuudessakin. Rakennuksen peruskorjaus valmistui

2005.Jelmunylläpitämänrock-klubinlisäksirakennuksessaonhar-

joittelutilojabändeille,näyttämöLutakkoharjoitustilanatanssijoille

jateatterintekijöillesekäYouthAgainstDrugs-järjestöntiloja.Vanha

leipomorakennusyhdistääeriaikaisiakaupunkilaisuuksiajakulttuu-

risia maailmoja asettumalla vakaasti uutta informaatioteknologian

aikakauttajarakentamistaedustavanLutakonalueentoisenlaiseksi

maamerkiksi.Näinmennytmerkityksellistyysekäkollektiivisentoi-

minnanettämoniarvoisenjainnovatiivisenkaupunkikulttuurinedis-

täjänäjavahvistajana.

48  Sennett 1990, 190−196.
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Kaupunki ajallis-tilallisena mosaiikkina

Nykyajankaupungissapaikatovatyleensärakennettujajasuunnitel-

tujaympäristöjä.Kunetukäteenajatelluttilallisetratkaisutsaatetaan

materiaaliseenmuotoon,esitetyttilatmuuttuvatosaksitilallisiakäy-

täntöjä.Suunnittelunkauttaeikuitenkaanvoida lopullisestimääri-

tellätaipäättääsitä,mitkäjamillaisetkäytännötkussakinpaikassaja

tilassatulevatominaisiksitaivallitseviksi.Siihenvaikuttavatratkai-

sevastiihmistenyksilöllisetjakollektiivisetkokemukset,käsityksetja

mielikuvat, jotkaviimekädessätekevättilastaerityisenpaikan.Ih-

misetjättävätjälkensäkaupunkiinjasamallakaupunkijättääjälken-

sä ihmisiin.Kertoessaaneletyistä tiloista ihmisetsamalla jatkuvasti

konstruoivatkaupunginhistoriaajamuistojenkaupunkia,jokapuo-

lestaanmuuttuu jatkuvasti,kunsitä tulkitaan jamuistellaanuudel-

leenvaihtelevanajallisenjasosiaalisenetäisyydenpäästä.

Jatkuvuusyksityisessäkerronnassanäyttäytyyerityisestimuisto-

jenkautta,koskaneantavatpaikoillejaniihinliittyvilletapahtumil-

lejaasioilleajallistasyvyyttäjakerroksellisuutta.Paikkatairaken-

nettuympäristöeisaamerkityksiäänainoastaansiitä,mikänyton

nähtävissä,vaansentakanatairinnallavaikuttavataiempienaiko-

jenfyysisetjasosiaalisetympäristötmerkityksineen.Nämäajallisesti

eriaikaisetmerkityksetmyösmerkityksellistyvätyhäuudelleen,kun

niitätulkitaanajallisesti,yhteiskunnallisestijakulttuurisestierilaisissa

konteksteissa.Tilat,paikatjaympäristötnäyttäytyvätihmisilleaina

väistämättömästi eriaikaisuuksienpäällekkäisyytenä ja samanaikai-

suutena.Kaupunginmuistinmetaforassayhdistyvätkaupungintoi-

minnotjakaupunkilaistenkokemukset,joitauseintarkastellaaneril-

lään.Elämääkaupungissamäärittävät ennenkaikkeanykyhetki ja

asioiden ja ilmiöiden ajankohtaisuus, mutta kaupunkilaisten koke-

muksetjamuistotliittävättulevanmenneeseen.49

49  van der Ree 2000.
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Julkistenpuhuntojenajallisuusonhuomattavastisuoraviivaisem-

paa.Kehitystä, jamuutostaeiesitetäniinkään jatkuvuudenkautta,

vaaneräänlaisenakatkeamanasuhteessasiihen,mitäaiemminonol-

lut.JyväsjärveäjaLutakkoarepresentoivissajulkisissapuhunnoissa

tuodaankaupunginhistoriaajamennyttäaikaajopajossainmäärin

korostetusti esiin.Kuitenkin se varsinkin suunnittelunpuhunnassa

lähinnätehostaataiperusteleeuudenjasuunnitellunrakentamisen

välttämättömyyttä. Ajallisuus näyttäytyy tässä kontekstissa ennen

kaikkeakatkostenjamurrostenkautta.

Rakennusten sijoittelu ja asettaminen kaupunkiympäristöön on

luonteeltaan jossain mielessä konservatiivista ja jatkuvuutta ylläpi-

tävää.Jonaintiettynäaikanapystytetytrakennuksetjaniidensuhde

ympäröiväänkaupunkiinikäänkuinlukitseetilan,jokailmentääai-

kaansa.Sitäeivoihelpostiohittaataijättäähuomiotta,kunuudetsu-

kupolvetjaheidännäkemyksensäkaupungistasaavatsijaa.Kaupun-

gissakohtaavatvanhajauusi,mennytjanykyinenjokorinnakkain

tai erilaisina ajallisinakerrostumina.Kaupunkion tilallinenmosa-

iikki, jossayhdistyvätaikojenkuluessafyysiseenympäristöönliite-

tytkäsityksetjaniidenmaterialisoituneetilmaisut.50Syrjäänjääneet,

jätetyt taiunohdetut tilat tai rakennuksetvoivat toimiamyös luki-

tuntilanavaajinajatoisenlaistentulevaisuuksienmahdollistajina.Ne

voivatsynnyttäätaiedesauttaasellaistatoimintaa,jotasuunnitteluei

kykenesisällyttämäänosaksiomaakertomustansa.Lutakon tanssi-

salinasettuminenosaksiJyväskylänjulkistakaupunkikertomustail-

mentääsuunnittelussahelpostivaillehuomiotajäävien,spontaanisti

syntyvientilallistenkäytäntöjenmerkitystäosanamonimuotoistaja

moniarvoistakaupunkiympäristöäjakaupunkikulttuuria.

Laaja-alainenkaupunkikäsitys,kaupunginymmärtäminenjasen

esittäminenPatsyHealyn tapaanaktiivisena jauutta luovana,kol-

50  Badersten 2002, 184.
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lektiivisena voimavarana, edellyttää jatkuvasti käynnissä olevaa

kaupungin lukemista, mahdollisuuksien, toimintavaihtoehtojen ja

uhkien kuvittelua sekä näiden lukemisten ja niiden synnyttämien

mielikuvienkritiikkiäjauudelleenarviointia.51Kaupunkistrategioita

ja-ohjelmiaeitulisinähdäensisijaisestisuunnittelunjarakentamisen

konkreettisinaohjeistuksina.Sensijaanniidenkauttavoisivatvälit-

tyänekaupunkilaistenmentaliteetitjaidentiteetit,jotkavaikuttavat

siihen,kuinkaheitsensä,omaturbaanitpaikkansajaniissätapahtu-

vattoiminnatkokevatjaymmärtävät.

Michel de Certeau viittaa paikkojen monikerroksisuuteen tode-

tessaan,ettäpaikat, jossaihmisetasuvat jaelävätovatkuinerilais-

tenpoissaolojenläsnäoloja.52Tätäkaupunginjasenpaikkojenmo-

nikerroksisuutta on lähes mahdoton tavoittaa edes jossain määrin

muutenkuin ihmistenkertomien tarinoiden jamuistumienkautta.

Joshaluammetodellakuulla,mitäkaupunkimeillekertoo,huomio

on kohdistettava urbaaniin kokemuksellisuuteen ja elettyyn kau-

punkiin.53Kaupunkimaisemaeiolevainluettavaksitarkoitettuteks-

ti,vaankaikkeaverbaalistailmaisuarikkaampijamoniulotteisempi

muistojenjatulkintojenkokoelmajakiinnittymispiste.Rakennukset

jamuutfyysisenympäristönelementitovatkonkreettinenperustaja

samallamyösperustelusille,kuinkamennyttämuistetaan jamuis-

tellaan.Paikkojenvoima,niidenkykyvaalia javahvistaa ihmisten

kollektiivistamuistia,jäähyödyntämättä,kunnesparemminymmär-

retäänyhteydethistorian,paikkasidonnaisenmuistinjaihmisilletär-

keidenkaupunkiympäristöjenvaalimisenvälillä.54

51  Healey 2002, 1789.
52  de Certeau 1984, 108.
53  Ledrut 1986, 120.
54  Hayden 1995, 227.
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ESTETISOITUJA MUISTOJA
Taide, kulttuuriteollisuus ja teollinen rakennusperintö 
jälkiteollisen kaupungin kehittämisessä

HannaMattila&TuomasIlmavirta

Länsimaiset teollisuuskaupungit ovat jo vuosikymmenien ajan

kamppailleetrakennemuutostenkourissateollisentuotannonjatyö-

paikkojen siirtyessä muualle edullisempien tuotantokustannusten

perässä. Monien taantuvien teollisuuskaupunkien syöksykierre on

kuitenkin onnistuttu katkaisemaan korvaamalla perinteinen teolli-

suus kulttuuriteollisuudella ja nostamalla kulttuuri- ja taidetoimijat

keskeiseenasemaankaupunkienkehittämisessä.Perinteisesti itseis-

arvoisena,autonomisenajajopasysteemikriittisenäpidettytaide-ja

kulttuuritoimintaonsiissaanutuudenvälineellisentehtäväntalou-

dellisenkehityksenveturina.

Kulttuuriteollisuudenyksitaloudellisestimerkittävistäosa-alueis-

taon”muistoteollisuus”.Tästäkertooesimerkiksimuseoidenjatku-

vastikasvavamerkityskaupungeille.Turisteihin jamaksukykyisiin

kaupunkilaisiinvetoavanmuseotarjonnanvanavedessäkaupunkien

keskustoissamenestyvätmyösmuutpalvelut,esimerkiksigalleriat,

ravintolat ja kahvilat. Kulttuuristen muistojen kaupallisesta poten-

tiaalistatodistaamyösrakennusperinnönkeskeisyyskaupunkitilojen

vetovoimaistamisessa.Etenkinteollisuudenjasiihenliittyvänlogistii-
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kankäytöstävapautuneitakiinteistöjäuusiokäytetäänahkerastikult-

tuurintuottamisenjakuluttamisentiloina.Tästätunnettujaesimerk-

kejäHelsingissäovatmuidenmuassaKaapelitehdasRuoholahdessa,

VR:n konepaja ja veturitallit Pasilassa, osittain tuhoutuneet VR:n

makasiinitTöölönlahdella,Ruoholahdessasijainnut,nyt jopurettu

”Lepakkoluola” sekä Suvilahden alue. Jälkimodernin ja jälkiteolli-

senkaupunginkulttuuritoimintaonsiiskääntänytkatseensamennei-

syyteen, jakaupunkikehittämisen retoriikassakaupunkiinviitataan

useinyhteisön”kollektiivisenamuistina”.Muutosonmerkittävämo-

dernistisensuunnittelunvaltakauteennähden.Vielätuolloinestetiik-

ka ja taide kiinnittyivät uuden etsimiseen ja tulevaisuussuuntautu-

neeseenutopismiin, ja erityisesti teollisuuskaupunkienmenneisyys

koettiintaakaksi,jostahaluttiinirtautua.

Maailmalla taiteen ja teollisen kulttuuriperinnön merkitys kau-

punkialueidenelvyttämisessähavaittiin jomuutamavuosikymmen

sitten. Yhdysvalloissa tunnettu kulttuurisen kaupunkikehittämisen

lippulaivaonollutNewYorkinSoHo,jonkamuutosteollisuusvaltai-

sestaalueestakulttuurintuottamisenjakuluttamisenalueeksikäyn-

nistyijo1960-luvulla.SoHossaalunperinruohonjuuritasoltaponnis-

tanutkulttuuritoimintamuuttialueenluonnettavähitellenrosoisesta

pienteollisuusalueesta varakkaampia väestönosia ja kiinteistösijoit-

tajia houkuttelevaksi kulttuurin ja taiteen sävyttämäksi urbaaniksi

ympäristöksi. Iso-Britanniassa tunnettuja esimerkkejä kulttuuria ja

historiaahyödyntävästäkaupunkikehittämisestäovatmuunmuassa

LontoonDocklandsinentisen satama-alueenkehittämisprojekti se-

kä vanhat teollisuuskaupungit kutenManchester,Glasgow jaCar-

diff, joissa kulttuurin tuotannon ja kulutuksen varaan rakentuvaa

kulttuuritaloutta on hyödynnetty suunnitelmallisesti koko kaupun-

ginkehittämisessä.MuuallaEuroopassaesimerkiksiRuhrinalueja

Bilbaoovatetsineetuuttataloudellistakukoistustakulttuuriteollisuu-

desta.Esimerkkieninnoittaminaläheskaikkikaupungitympärilän-

tisenmaailmanhuomioivatnykyäänkehittämisstrategioissaan”kult-
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tuurivetoisenkaupunkikehittämisen”ja”kulttuurisensuunnittelun”,

joissa keskeisenä ajatuksena on paitsi edistää kulttuuriteollisuuden

hyödykkeiden tuotantoa ja kulutusta myös kehittää kaupunkitilaa

kokonaisvaltaisestikuluttamisenareenanajakulutuksenkohteena.

Kulttuurivetoisenjahistoriaahyödyntävänkaupunkikehittämisen

onnähtypalvelevanristiriidattomastikaikkiatoimijaryhmiä.Perin-

teisesti resurssien niukkuudesta kärsineille taide- ja kulttuuritoimi-

joille taloudellistenedellytystenkoheneminenon tärkeäkannuste.

Yrityksetpuolestaantukevatmielellääntaidettajakulttuurianiiden

tuottamanimagohyödyntakia.Julkishallinnontoimintaankulttuuri-

nenkehittäminensopiisenyleishyödyllistenpäämäärientakia.Sen

lisäksi, että kulttuuriarvojen edistäminen ja yhteisön kollektiivisen

muistinvaaliminenkoetaantyypillisestiyhteisenäjayhteisöjäyhdis-

tävänähankkeena,kulttuurinenkehittäminennäyttääkäyvänhyvin

yksiinmyösesimerkiksiekologiseenkestävyyteenliittyvienarvojen

kanssa. Kulttuurin kuluttaminen on ainakin osittain aineetonta, ja

kulttuuriteollisuutta– toisinkuinperinteistä teollisuutta–on luon-

tevaa sijoittaa eheyttävästi olemassa olevan kaupunkirakenteen si-

sään.

Taidettajateollisuuskaupunginkulttuuriperintöähyödyntäväkau-

punkikehittämineneikuitenkaanoleniinristiriidatontakuinusein

oletetaan: Rakennetaanko säilytettävillä historiallisilla elementeil-

läautenttistasuhdettahistoriaanvaiovatkohistoriallisetmuistumat

tärkeitävainhetkellistenelämystenlähteinä,kaupunkitilankoristei-

najakulttuuritaloudenstimulantteina?Ovatkoteollinenhistoriaja

sensosiaalisetmerkityksetmuistamisenarvoisiameillejälkiteollisen

kaupunginasukkaillevaisuojelemmekovainteollisuuskiinteistöjen

fasadeja?Entäkenenhistoriaakulttuurisessakaupunkikehittämises-

säoikeastaanollaansuojelemassajaketävarten?

Muistin ja historiatietoisuuden vaaliminen eivät välttämättä ole

kulttuurisenkaupunkikehittämisenensisijaisiapäämääriä,vaanke-

hittämiselläsaatetaanmyös”estetisoida”historiaajahämärtääkol-
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lektiivisiamuistojamme.Silloinkunkaupunkikuvassa taikulttuuri-

laitoksissasäilytettävätmenneisyydenmerkitnostetaanensisijaisesti

esiinaistimellisenkokemuksenkohteina,elämyksellisyysjaaistimel-

linenmiellyttävyyspikemminkinpeittävätkuinpaljastavatniidenal-

kuperäisetmerkitykset.Estetiikallaonsiisparadoksaalinenkaksois-

rooli:esteettisetobjektitsaattavatnostaaesillehistoriallisiasisältöjä,

mutta sellaisessa muodossa, että sisältöjen esittäminen edistää itse

asiassahistoriallistenmerkitystenunohtamista.

Estetiikanjamuistamisenambivalenttisuhdekäyilmijotaiteel-

leperinteisestikeskeisestäesittämisenelirepresentaationkäsitteestä:

representaatioperustuuyhtäältäainamuistamiselle,muttatoisaalta

seonmyössananmukaisestire-presentaatiotaelijälkeenpäintapah-

tuvaamieleenpalauttamista, jossakohdettaeivoidamuistaaperi-

aatteessakaansellaisenaantaitehdäsitäläsnäolevaksi.1Esteettisessä

ajattelussa huomio onkin perinteisesti kohdistunut representaation

kohteenalkuperänsijastaesteettisenkohteenalkuperäisyyteenjaau-

tenttisuuteen, jonka lähdeonyksilön taiteellisessa ilmaisussa ja jo-

kailmeneeWalterBenjaminintermeinesteettisenkohteen”auraatti-

suutena”,senainutkertaisuutena,erityisyytenäjaillusorisuutena.2

Nykyinenhistoriaajakulttuuriperintöäkorostavaestetisoivakau-

punkikehittäminen hyödyntää estetiikan kaksoisroolia: estetisoiva

esittämistapaantaakohteille todellisuudesta erillisen, autonomisen

olemassaolonirrottaenkohteettiedollistenjamoraalistenmerkitys-

tenmaailmasta.Tämämahdollistaapaitsiniihinalunperinliittynei-

denhistoriallisten,poliittistenjamoraalistenmerkitystenunohtami-

sen tai valikoivanmuistamisen,myösniidenmerkitysten tietoisen

muokkaamisen,jokanykyäänilmeneeesimerkiksikaupunkienima-

gonrakentamisenajaalueiden”brändäämisenä”.Kaupunkienbrän-

däämistä harvoin palvelee esimerkiksi teollisuuskaupungin histo-

1  Huyssen 1995, 2–3.
2  Benjamin 1989 [1935], 142.
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riaan kuuluvien kielteisten kokemusten, kuten köyhyyden, sosiaa-

lisenepätasa-arvonjakelvottomienasuinolojenaidonmuistamisen

ylläpitäminen, varsinkin kun vastaavat kokemukset ovat edelleen

ajankohtaisia jälkimoderneissa kaupungeissa. Teolliseen kaupun-

kiin–etenkinsenmyöhäiseenvaiheeseen–liittyykuitenkinmyös

myönteisiämuistoja,esimerkiksiuskokehityksenvakauteenjatyön

kauttasaavutettavaanhyväänelämään.Näidenpiirteidennähdään

toisinaanjälkiteollisessakaupungissakorvautuneensosiaalisenfrag-

mentoitumisenjaturvattomuudentunteella.3Osittainnäidennostal-

gia-arvojen takiakaupunkien teollistamenneisyyttähyödynnetään

kaupunkibrändienrakentamisessa,muttavalikoidenjajalostaenhis-

toriaaestetisoiduiksitarinoiksitaiesineistetyiksinäyttelyobjekteiksi.

Tarkastelemmeartikkelissamme,kuinkaestetisoivakaupunkike-

hittäminenvääristäätaivalikoikollektiivistenmuistojemmesisältö-

jä jamuuttaakaupunginsosiaalistatodellisuutta.Pohdimmemyös,

kuinka kulttuuri ja taide voivat edistää aitoa ja kriittistä historian

muistamistajasamallaviitoittaatietäsosiaalisestioikeudenmukaisen

kaupunginkehittämiselle.Tarkastelummeviitekehyksenäonsekäfi-

losofinenestetiikkaettäyhteiskuntatieteellinenkaupunkitutkimus.

Aloitamme tarkastelumme tutkimalla estetisoitumisen taustoja

ja luonnetta japohdimmemuunmuassaFrankfurtinkoulukunnan

kriittisenteorianvalossa,millätavoinmodernisoituvassamaailmas-

satapahtunuttaiteenkaupallistuminenjasiitäseurannutautonomian

jaauraattisuudenmurtuminenovatvaikuttaneettaiteenjakriittisen

muistamisensuhteisiin:onkosetuonuttaiteelleuuttakriittistäpoten-

tiaalia, kuten modernisoituvien suurkaupunkien kulutusestetiikasta

1900-luvunalkupuolellainnoittunutWalterBenjamintoivoi,vaion-

koselatistanuttaiteenkritiikittömäksi,kaikkiallesamuuttajayhden-

mukaisuutta tuottavaksi kulttuuriteollisuudeksi, kuten kolmannen

valtakunnanestetisoitunuttapoliittistapropagandaajasotienjälkeis-

3  Zukin 1991, 3.
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tä yhdysvaltalaista viihdeteollisuutta analysoinut Theodor Adorno

uskoi.Adornonfilosofianjakulttuuriteollisuuskritiikinkauttanousee

esiinmyöskysymys siitä, voiko aitomuistaminen– erityisesti yh-

teiskunnallistenvääryyksien ja inhimillisenkärsimyksenmuistami-

nen–lainkaanperustuaesteettiseenrepresentaatioonjasymbolisiin

merkityksiin.

Filosofisen ja esteettisen näkökulman vastinparina käytämme

yhteiskuntatieteellistä ja kaupunkitutkimuksellista lähestymista-

paa, jostakäsinpaljastuuAdornonkaihtamien taiteensymbolisten

merkitysten sosiaalinen funktio ja taloudellinenarvo.Yhteiskunta-

tieteellisestänäkökulmastakulttuuriteollisuudentuotteidenesteetti-

senarvonsijastakulttuurintuottamisenjakuluttamisenkäytännöissä

näyttävätkorostuvantuotteisiinlatautuvattaiteelleulkoisetsymboli-

setmerkitykset,kutenjoAdornoennakoi.Edesvaikea,esittävyyttä

jasymbolisiamerkityksiävälttelevätaideeinäytäpystyvänpakene-

maankulttuurintuotannonjakulutuksenytimeenulottuviataloudel-

lisiatarkoitusperiä.

Lopuksi tarkastelemme,kuinka sekä taidettaettäkulttuuriteolli-

suutta hyödyntävä symbolitalous heijastuu kaupunkien fyysiseen

tilaan ja sosiaalisiin rakenteisiin. Kaupunkitilan kehitys voidaan

nähdäkaupunkisosiologiSharonZukinintermeinjatkuvanadialek-

tiikkanapaikallistakokemusta,muistiajauseinmyöskriittisiäkult-

tuurintuotannon käytäntöjä edustavan ”vernakulaarin” kaupungin

jaglobaalitaloudensekäpoliittisenjärjestelmänmuokkaaman”val-

lanmaiseman”välillä.Esimerkkinä symbolitalouteenperustuvasta

kaupunkikehityksestäjasamallavernakulaarinkaupunginjavallan

maisemandialektiikastaesittelemmeZukininomantapaustutkimus-

kohteen,NewYorkinSoHon, jonkamaine ja vetovoimaperustui-

vatZukininmukaan teollisenhistorianestetisoimiseenniin taiteen

kuinkulttuuriteollisuudenkinvälityksellä. Sekä teollisuus että kult-

tuuritoimijatovatmyöhemminjoutuneetväistymäänalueeltatalou-

dellisestivahvempientoimijoidentieltä.Siltisekäteollisenhistorian
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ettätaiteenmerkitovatestetisoituneinamuistoinaedelleenolennai-

siakaupunginosanimagolle,brändillejapaikkamarkkinoille.Luom-

me katsauksen myös kulttuuriseen kaupunkikehittämiseen Helsin-

gissäkäyttäenesimerkkinäPasilankonepaja-alueensuunnittelua ja

rakentamista.

Kaupungin ”pintaestetisoitumisesta” ajattelun 
”syväestetisoitumiseen”

Jälkiteollista ja myöhäiskapitalistista yhteiskuntaa voi pitää kaut-

taaltaan ”estetisoituneena”. Estetisoitumisen merkit näkyvät eh-

käkaikkein selvimminkaupunkitiloissa, joita jatkuvastiehostetaan

jamuokataan ”elämysympäristöiksi” sekähistoriallisia elementtejä

hyödyntäenettäuusiarakenteitaluoden.4FilosofiWolfgangWelsch

on kutsunut tällaisesta elämyksellistämisestä seuraavaa estetisoitu-

mista ”pintaestetisoitumiseksi”.5 Vaikka kaupunkitilojen estetisoi-

tumisesta on alettu keskustella vasta parin viime vuosikymmenen

aikana,arkiympäristöjenelämyksellistämiselläonpitkähistoria.Jo

1800–1900-lukujen vaihteen Arts and Crafts -liikkeen ja jugend-tyy-

linpiirissäpyrittiinlaadullisestiparantamaanihmistenarjenlaatua

kauniillakäyttöesineilläjaarkkitehtuurilla.6Jotuolloinarkiympäris-

töjenestetisointiin liittyikaupallistuminen,mistäkertooesimerkik-

sijugend-tyylinesinemaailmaajasiihenliittyvääelämäntapaamark-

kinoimaansynnytettyjulistetaide.7Modernistisessaarkkitehtuurissa

jakaupunkisuunnittelussamassatuotantotekniikankehitysmahdol-

listikulutustuotteidenestetiikanvaraanrakentuvanelinympäristön

4  Boyer 1988; Welsch 1997.
5  Welsch 1997, 3.
6  Welsch 1997, 83.
7  Ks. esim. Huyssen 1986, 33.
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muokkaamisentäysinuudenlaisissamittasuhteissa.Modernistitpyr-

kivät tunnetusti uudistamaan ja kehittämään ihmisten elämänkäy-

täntöjämuotoilemallakokonaanuusia arjenympäristöjä teollisesti

massatuotettavistaarkiesineistä,rakennuksistajamuistarakennetun

ympäristönelementeistä.8

Varsinaisesti kaupunkiympäristöjen estetisoituminen on noussut

teoreettiseen keskusteluun vasta postmodernien arkkitehtuurin ja

kaupunkisuunnitteluntyylisuuntauksiensekäyhteiskunnanjälkiteol-

lisenkehitysvaiheenmukana.Postmodernisminmyötämodernistien

esittelemätuudenmuotokielenvaatimuksetovathöllentyneet,jara-

kennetunympäristönestetiikassaonalettujälleenrakentaasuhdetta

paikkaan,traditioonjahistoriaan–joskintiedostaen,etteipaikallisia

traditioitaolemahdollistasuoraanelvyttäämodernisminjamoder-

nisaationaiheutettuakatkoksenkulttuuriseenmuistiimme.9Sharon

Zukininmukaanuustraditionaalistamuotokieltähyödyntävissäpost-

moderneissatyylisuuntauksissaglobaalitmarkkinatjajälkiteollinen

kulutuskulttuurivälittävätrakentamisensuhdettaperinteeseen:post-

modernismintuotteetovatmassatuotettuja,muttaniitäonräätälöity

paikallisiaolojavastaaviksijuurisiinämäärin,ettänepystyvätherät-

tämäänmuistojajaluomaanmielikuviapaikallisiintraditioihinno-

jaavastavernakulaarisestarakentamisesta.10

Tyylillisten muutosten ohella onkin huomionarvoista, että vielä

modernistiselle suunnitteluideologialle tyypilliset yhteiskunnalliset

uudistuspyrkimykset näyttävät postmoderniin ja jälkiteolliseen yh-

teiskuntaan siirryttäessä vähitellen korvautuneen yksityisillä kau-

pallisilla tarkoitusperillä.11Onväitetty, ettänykyisenkaupunkitilo-

jenestetisoinnintaustallaeienääoleniinkäänkiinnostusjulkistenja

yhteistenkaupunkitilojemmelaatuun,vaanpikemminkinkehitystä

8  Boyer 1988, 54–55.
9  Harvey 1989, 66–67.
10  Zukin 1991, 26.
11  Boyer 1988.
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ohjaaoletuselämäntapoihinsa ja -tyyliinsäpanostavastahedonisti-

sestayksilökuluttajasta.12Tällöinympäristönestetiikallaeiedespyri-

täedistämäänkaupunkiensosiaalistaeheyttä,kutenvielämodernis-

minaikaantehtiin,vaanestetisoivankehittämisenannetaanedistää

esimerkiksi alueellista eriarvoistumista. Jo modernistien voi ajatel-

la luoneen edellytykset kaupalliselle, privatisoitumista kollektiivis-

tenarvojenkustannuksellaruokkivalleestetisoitumiselle,sillävaikka

modernismiyhtäältä tukeutuikaupallisuuteentehdessäänpesäeroa

moderniin taiteeseen, modernistinen muotoilu ja arkkitehtuuri to-

tuttivatkansalaisetyksilökulutuksenjakulutustavaroidenestetiikan

ympärillerakentuvaanelämäntapaan.13

Vaikkaestetisoituminenonhelpoimminhavaittavissarakennetus-

saympäristössä,estetisoitumisessaeiolekyseainoastaanmateriaa-

lisentodellisuutemmemuotoilustajapinnallisestakuorruttamisesta

elämystalouden hengessä; estetisoitumisen on väitetty heijastuvan

myössyvemmälleajattelutapoihimmeuudenlaisenasuhteenatietoa

jaarvojakoskeviinkysymyksiin.14Tämänkehityksenmyötäobjektii-

visentotuudenideaonkorvautunutrelativistisellakäsityksellätaide-

teostentaimuidenartefaktienlaillatehdystäjatuotetustatiedosta.15

Estetisoituneestajarelativistisestanäkökulmastahistorianäyttäytyy

menneisyyttä eri näkökulmista lähestyvinä representaatioina, tari-

noinataikuvina,joitaarvotetaanesteettisinkriteerein.Moraalinja

elämänkäytännöllistenvalintojenalueellaolemmeniinikäänluopu-

massayleispätevyydenideastajataipuvaisiakorvaamaanmoraaliset

periaatteetjoustavilla,tyylillisiinperiaatteisiinpohjautuvillaelämän-

tapavalinnoilla.16 Estetisoitumiskehitys on siis kaatanut raja-aito-

12  Welsch 1997, 3–4; Zukin 1991, 41, 51–54; Featherstone 1991.
13  Boyer 1988.
14  Welsch 1997, 6–7, 20–23, 38–51.
15  Ibid., 19–27, 38–51.
16  Welsch 1997, 6–7; Bourdieu 1989 [1984].
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jakolmenmodernissamaailmassaautonomisenapidetynajattelun

alueen–tiedon,moraalinjaestetiikan–väliltävakiinnuttaentiedon

jamoraalinalueelleesteettisiinkäytäntöihinliittyviäpiirteitämutta

muuttaensamallamyösesteettistäajatteluajatoimintatapoja.

Estetisoituminen, taiteen autonomia ja muisti

Taide-jakulttuurifilosofisessakeskustelussaestetisoitumisenonväi-

tettyilmenevänennenkaikkeataloudenmekanismientunkeutumi-

sena taiteen jakulttuurin tuottamisen jakuluttamisenytimeen, jol-

loin taide- jakulttuuritoiminnalleperinteisestikeskeinenpyrkimys

autonomiaanmurenee.Vaikkakaupallinen logiikkaperustuuyksi-

lökuluttajienyksilöllistentarpeidenjapreferenssientyydyttämiseen,

kulttuurintuotannon kaupallistuminen ja autonomian murtuminen

näyttääparadoksaalisestivähentäneenkuluttajienvalinnanvaraa ja

tuottaneenkaikkiallesamankaltaisiakulttuurituotteitajaympäristö-

jä,joillaeioleenääyhteyttäyksittäistenkokijoidentairyhmienko-

kemuksiintaimuistoihin.

KutenFrankfurtinkoulukunnanfilosofit– jopaautonomianaja-

tukseentoistuvastipalaavaAdorno–ovatväittäneet,autonomiaja

siihen liittyvä vapaus kaupallisista päämääristä ei kuitenkaan olisi

enäämahdollinentaivälttämättäedessuotavavaihtoehtotaide- ja

kulttuuritoiminnalle. Historiallisestikin autonomian kohottaminen

taiteentuotantoaohjaavaksiideaaliksi1700-ja1800-luvullaonollut

paradoksaalisestimahdollistavainasettamallataidekauppatavaraksi

kaupunkienmuunkehittyväntalouselämänvanavedessäkasvaneille

taidemarkkinoille.17 Markkinat vapauttivat tuolloin taiteen tilaajien

jamesenaattiensubjektiivisistavaatimuksistasekämahdollistivattai-

17  Bürger 1984 [1974]; Huyssen 1986, 17; Debeljak 1998, 60.
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teenjulkisuuden,tavoitettavuudenjakollektiivisenmerkityksellisyy-

den.18Toisaaltataiteenasemamarkkinoillaoliautonomiankannal-

ta alusta asti ongelmallinen, koska taiteen tuottajien oli alistuttava

markkinoillailmenevänkasvottomankysynnänehdoille.19

Frankfurtinkoulunteoreetikoilletaiteenautonomianäyttäytyion-

gelmallisena ideaalinaetenkinsiksi,että juuriautonomisessamuo-

dossaan taide on erityisen altis estetisoitumiselle ja samalla myös

”vääristyneelle”muistamiselle.Koskaautonomiatarkoittaaalkupe-

räisessäkantilaisessamerkityksessäänriippumattomuuttatiedollisis-

tajamoraalisistapäämääristä,autonomiselletaiteelleeivoiasettaa

muistamista jahistoriatietoisuuttaedistävää tehtävää.Sevoisatun-

naisestipalvellamuistamista,muttamyösedistääunohtamista,sillä

taideteoksillaonerityinenkykykiinnittäähuomiommeilmiasuunsa

viedenhuomiommepoisniihinliittyvistätiedollisistanäkökumista.

KutenFrankfurtinkoulukunnanteoreetikotHerbertMarcusejamyö-

hemminhäntäseuratenTheodorAdornojaMaxHorkheimerovat

väittäneet,erityisestikauneudenvaraanrakentuvaautonominentai-

deverhoaakauneudenjaharmonianilluusiontaaksekapitalistisen

modernisaation tuottamaa sosiaalista epäharmoniaa.20 Taiteen luo-

maailluusiotaeivoisuoraantulkitavääristyneeksitaikaunistelevak-

simenneisyydentainykyhetkenkuvaksi,koskasevoiollamyöstu-

levaisuusutopia, eli ihannekuvaparemmasta todellisuudesta, jonka

todenmukaisuuttaeivielävoiarvioida.TässäkintapauksessaFrank-

furtinkoulukunnantraditionpuitteissataideontulkittuluonteeltaan

affirmatiiviseksi, vallitsevaa todellisuutta vahvistavaksi, koska sen

luomatkuvatovatepätodellista”lumetta”,jokakauneudessaantar-

joaaepätyydyttävässätodellisuudessaelävilleihmisillepikemminkin

lohtuakuinmuutosvoimaa.21

18  Debeljak 1998, xxii, 78.
19  Debeljak 1998, 72.
20  Marcuse 1968 [1937]; Horkheimer & Adorno 2008 [1969].
21  Marcuse 1968 [1937]; ks. myös Adorno 2006 [1970].
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VaikkaFrankfurtinkoulukunnanteoreetikkojenkritiikkikohdis-

tuuensisijaisestiautonomiseentaiteeseen,samantyyppisinperustein

on viimeaikaisessa kaupunkisuunnittelua koskevassa keskustelussa

kritisoituesimerkiksiyhdysvaltalaistauusurbanismia,jossanostalgis-

tenkaupunkimuotojenjaarkkitehtuurityylienkauneusarvojenkaut-

ta luodaan illuusio menneiden aikojen harmonisesta yhteisöllisyy-

destä. Estetisointi kohdistuu tällöin paitsi arkkitehtoniseen tyyliin,

myös siihen oletettavasti liittyvään jaettuun sosiaaliseen muotoon.

Kriitikoiden mukaan uusurbanismi synnyttää kuitenkin yhteisölli-

syydensijastasosiaalisenpoissulkemisenlogiikalleperustuviaylem-

mänkeskiluokanalueita.22Myöskulttuurivetoisiakaupunkiuudistus-

hankkeitaonkritisoitu samoinargumentein:hankkeet suunnataan

valituillekohderyhmille, jaesteettinenmiellyttävyyssekänäennäi-

nenharmonisuuskätkevät taakseensosiaalisenrakenteenmuutok-

seenliittyvänepätasa-arvon.23

22  Harvey 1997; Lehtovuori 2005.
23  Esim. Lees et al. 2008.

Iso-Britanniassa on herättänyt keskustelua muun muassa Lontoon Docklandsin satama-alueen 
näyttävä kehittäminen, joka oikeutettiin kulttuuriin ja estetiikkaan vedoten urbanismin, uuden 
arkkitehtuurin ja satamien historiallisen perinnön säilyttämisen lippulaivahankkeena. Kulttuu-
risten perustelujen varjoon jäi se, että kehittämisellä syrjäytettiin alueelta suuri määrä vanhoja 
asukkaita ja pienteollisuutta. (Brindley et al. 1996.) Kuva: Hanna Mattila. 
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Autonomian kumoaminen – muistin  
ja kokemuksen pirstoutuminen 

Frankfurtin koulukunnan perinteestä ammentava Peter Bürger on

väittänyt poleemisesti, että autonomiahakuisen taiteen ideaali tuli

tiensäpäähänjo1800-luvulla,koskaautonomisessamuodossaantai-

teella ei näyttänyt voivanolla yhteiskunnallista vaikuttavuutta sen

enempää kollektiivisen menneisyyden kuvaajana kuin paremman

tulevaisuudenrakentajanakaan.Bürgerinmukaantaidesuuntauksis-

taerityisestiniinkutsuttuestetismiosoittaa,että1800-luvunlopulle

tultaessaautonomiassaeienääollutkysemuodosta,vaanautonomia

alkoi näyttäytyä taiteen sisältönä, jolloin historiallisten ja yhteis-

kunnallistensisältöjenasemavastaavastikutistui taiteessa.24Bürge-

rinmukaan1900-luvunalunradikaalituudettaidevirtaukset,kuten

Duchampinreadymade-taidejadadaismi,syntyivätvastalauseiksisi-

sällöiltäänköyhtyneellejayhteiskunnallisestivoimattomalleautono-

miselle taiteelle.Autonomiapyrkimystensijaannäidensuuntausten

ajatuksenaolikytkeätaiteellinentoimintasuoraanosaksiyhteiskun-

nallistatoimintaa.25

1900-luvunalunavantgardeliikkeissäyhteiskunnallisuutta eipa-

lautettu taiteeseenrepresentaationkeinoin,vaanBürgerinmukaan

niissä päinvastoin kyseenalaistettiin paitsi taiteen esittävä funktio,

myöskokoperinteinenporvarillinen,autonomiaanpyrkivätaideins-

tituutiokonventioineen:esimerkiksiDuchampinkuuluisateosFoun-

tain– teos, jokamuodostui tavallisestamassatuotetustaurinaalista,

eikäsiisolluturinaalinrepresentaatio–kyseenalaistiyhdelläkertaa

autonomisenluovuudenideaalin,teoksenainutkertaisuudenjailluu-

sionomaisuudenjalisäksielämänkäytännöistäetääntyneenpuhtaan

24  Bürger 1984 [1974], 27.
25  Bürger 1984 [1974], 47–54.
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esteettisen kokemuksen ideaalin.26 Bürgerin mukaan massatuotan-

nonideakäännettiinsamalla tavoinautonomista taideinstituutioita

vastaanmyösensimmäisenmaailmansodanaikanaZürichissäsynty-

neessäjanopeastimyösmuihinEuroopankaupunkeihinlevinneessä

dadaismissa.Dadaistisenantitaiteenpuitteissasyntyimuunmuassa

kollaaseja urbanisoituvan, teknistyvän, kulutuskeskeisen ja merki-

tyksiltään sirpaloituvanelämäntavanpienistä arkimuistoista, kuten

bussilipuista.Dadaistitpyrkivättaideinstituutionylittämiseenmyös

välttämällä toiminnassaan teosmaisuutta ja järjestämällä mieluum-

min esimerkiksi spektaakkeleja ja mielenosoituksia suoraan osana

muutakaupunkielämää.27

Historiallista avantgardea ei ole kuitenkaan syytä nähdä yksin-

omaanyhteiskunnallisenamuutosliikkeenä.WalterBenjamin,johon

Bürgerkinviittaa,väittijo1930-luvulla,ettävuosisadanalunavant-

gardististentaidevirtaustentakanaolivatmyösuudenlaisetesteetti-

setjataiteellisetmahdollisuudetjavaatimukset,kutenteollistumisen

jakaupungistumisenpirstomatkokemisenjamuistamisentavatsekä

teknologisenkehityksenmullistamataiteellinentuotantotapa.28Eri-

tyisestiteknisetuusintamisenvälineet,kutenvalokuva-taielokuva-

kamera,olivatBenjamininmukaanluoneet taiteelliselle tuotannol-

le aivanuudenlaisiamahdollisuuksia: esimerkiksi valokuvauksessa

teknisetvälineetensinnäkinmahdollistivatkohteenesittämisentar-

kemminkuinpuhdasihmissilmäkykeneehavaitsemaan,jatoiseksi

kohdejasitäesittäväteospystyttiinuusintamistekniikoidenansios-

tasaattamaanennennäkemättömänlaajojenyleisöjoukkojenkoetta-

vaksi.29 Mekaanisen uusinnettavuuden keskeisin seuraus kuitenkin

oli,ettätaideteosmateriaalisenaobjektinamenettihistoriallisento-

26  Bürger 1984 [1974], 50–51.
27  Ibid.
28  Benjamin 1989 [1935]; ks. myös Bürger 1984 [1974], 27–30.
29  Benjamin 1989 [1935], 143, 160.
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distusvoimansajasamallaperinteinenajatusteoksenauraattisuudes-

taeli senoletetustaalkuperäisyydestä,ainutkertaisuudesta ja illuu-

sionomaisuudesta mureni.30 Teosten ainutkertaisuuden katoamisen

myötä taiteen suhdehistoriaan,perinteeseen japysyvyyteenheik-

kenijakeskeiseksikokemukselliseksipiirteeksinousihetkellisyyden

tunne.31

Benjaminin analyysi teknisen uusinnettavuuden merkityksestä

onheijastunutmyösmyöhemmänkulttuuri-jataideteoriansuhtee-

seenmuistiajaalkuperäisyyttäkoskeviinkysymyksiin.JeanBaudril-

lardlieneekuuluisinjälkimoderniteoreetikko,jokaonmuunmuassa

benjaminlaisiaajatuskulkujaradikalisoidenväittänytalkuperäisyyt-

täjaautenttisuuttakoskevienkysymystenkäyneenvanhanaikaisiksi

teknologian–etenkinmassakommunikaatiovälineiden–kehityksen

myötä.KunBenjaminillevälittömästätodellisuudestaolitullut”har-

vinaisuus tekniikanmaailmassa”,32Baudrillardinmukaankoko to-

dellisuusonmuuttunuttekniikanmyötäomaksirepresentaatiokseen,

jolloinrepresentaatioiden,merkkienjasymbolientakanaeioleenää

todellisuutta, jostanesaisivatmerkityksensä.33Baudrillardjahäntä

seuraavatkulutussosiologit,kutenMikeFeatherstone,ovatnähneet

merkitystenperustattomuudenjasiitäseuraavanmerkitystenmani-

puloinninmahdollisuudenerityisestinykyaikaistakulutusyhteiskun-

taaylläpitävänävoimana.34Baudrillardillemerkitystenvapautumi-

nen heijastuu myös aikakäsitykseemme ja historiasuhteeseemme:

loputtomiensimulaatioketjujen ja”hyperreaalisuuden”maailmassa

kaikkinäyttäytyysamanaikaisena,jolloinsekämuistiettätulevaisuus

kadottavatmerkityksensä.35

30  Benjamin 1989 [1935], 144.
31  Benjamin 1989 [1935], 146.
32  Benjamin 1989 [1935], 157.
33  Ks. esim. Baudrillard 1991 [1986].
34  Featherstone 1991.
35  Baudrillard 2000, 61–65.
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Benjamin ei vielä mennyt näin pitkälle tarkastellessaan teknis-

ten muutosten vaikutuksia esteettiseen kokemukseen. Hänelle oli

kuitenkin selvää, ettei perinteinen, elämänkäytännöistä etääntynyt

taiteen kontemplatiivinen kokeminen voinut säilyttää asemaansa

teknisesti uusinnettujen kulttuurituotteiden syrjäytettyä auraattiset

taideteokset. Benjaminille kulttuurituotteiden kokemisen uusi ide-

aalityyppiolimassojenhajamielinen ja fragmentaarinen joukkore-

septio,jokamuistuttikaupunkiympäristöjenjaarkkitehtuurinperin-

teistäkokemisentapaa.36Benjaminillemassareseptioeitarkoittanut

passiivistajakritiikitöntävastaanotontapaa,kutenmassakulttuurille

kriittiselleAdornolle,silläBenjamininmukaanuudenlaisessamassa-

reseptiossanautintoyhdistyiensikertaasuurenyleisönomaanasian-

tuntemukseenperustuvaanarviointiinjakriittisyyteen.37

Benjaminin dadaismista elokuvaan liikkuvat tarkastelut tuovat

osuvasti esille historiallisen avantgarden ja modernin viihdeteolli-

suuden läheisen yhteyden. Sekä radikaalin avantgarden että viih-

teentähtäimessäoliihmistenarkikokemuksenmuuttaminen,mutta

ainoastaanviihde–jonkatuomaankokemukselliseenmuutokseenei

sisältynytedistyksellisiäyhteiskunnallisiapäämääriä–onnistuiteh-

tävässään.38Historiallinenavantgardesaattoi itsevesittääomatyh-

teiskunnallisettavoitteensa,koskasekieltäytyitaiteelletyypillisestä,

kriittisyyden mahdollistavasta etäisyydestä yhteiskuntaan ja lisäksi

massatuotannollaleikitellessäänseosoittikapitalistiselletuotantojär-

jestelmälle mahdollisuuden nostaa mikä tahansa massatuotettu ar-

kiobjektikuluttajienesteettisenhuomionkohteeksi.39Toisaaltavoi-

daanmyösajatella,ettätaiteellaeisenenempääautonomisenakuin

autonomiastaluopuneenakaanolisivoinutollakovinsuurtamuutos-

36  Benjamin 1989 [1935], 158, 163.
37  Ibid., 158–159.
38  Huyssen 1986.
39  Featherstone 1991, 25.
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voimaakaupallistuvassajakaupungistuvassayhteiskunnassa.Samal-

lakunkokoympäröivätodellisuutemmeonestetisoitunutjaelämyk-

sellistynyt, taide on menettänyt erityisasemansa kokemuksemme

kohteena.

Kulttuuriteollisuus, historian estetisointi ja muistaminen 

Kulttuuriteollisuuden käsite on tullut tunnetuksi ennen kaikkea

AdornonjaosittainmyösHorkheimerinfilosofiasta,missäkäsitteel-

läonpuhtaastikielteinenmerkitystoisinkuinnykyisessäkaupunki-

kehittämistäkoskevassakeskustelussa.Adornollekulttuuriteollisuus

merkitseekapitalistisenvoitontavoittelunlogiikanohjaamaa,keski-

tetystihallinnoituakulttuurin tuotantoa, jonka tavoitteenaonkult-

tuurituotteidenvaikutustenlaskelmoitutuottaminenjamassojenma-

nipulointi.40Tämäonmahdollistayhteiskunnassa,jossamassateivät

oleolemassakollektiivisinajayhteisiäarvojareflektoivinakokijoina,

vaanneovatatomisoituneetjoukoksiyksilökuluttajia.41

Adornonmukaankulttuuriteollisuudelleontyypillistä,ettäsehä-

vittää paitsi kriittisen kokemuksen mahdollisuuden, myös kulttuu-

rituotteidenyksilöllisyyden jaautenttisuuden.Tämänhänajattelee

johtuvanmerkittäviltäosinteknologisoitumisestajatuotantotekniik-

kojenkehityksestä,joissaBenjaminolipuolestaannähnytedistyksel-

lisiämahdollisuuksia.VaikkaAdornokirjoittikulttuuriteollisuudesta,

häneikuitenkaanajatellut,ettäkulttuurintuotantoolisiomaksunut

suoraviivaisesti teollisen tuotantotavan. Hän nimenomaan väittää,

ettäkulttuuriteollisuudessakulttuurintuotantohyödyntääsekäteol-

lisuudesta omaksuttua standardointia että tuotteiden käsityömäistä

muunteluajuurisellaisessasuhteessa,ettävastaanottajanilluusiotai-

40  Horkheimer & Adorno 2008 [1969], 162–221; Huyssen 1986, 21.
41  Huyssen 1986, 37.
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teeseenjakulttuurituotteisiinliittyvästäyksilöllisyydestäsäilyy.Toi-

sinkuinBenjamin,Adornoajattelee,ettäteostenauraattisuuseiole

kokonaankadonnuttuotantotapojenmurroksenmyötä,vaanauraat-

tisuudenvarjoheijastetaanmyöskulttuuriteollisuudentuotteidenyl-

le,jolloinnevoivatvalheellisestivastatakuluttajiennostalgiseenyk-

silöllisyydenkaipuuseen.42

Aidonmuistamisenkorvautumisennostalgisoivallahistorian es-

tetisoinnillaAdornoottaaesilleetenkinanalyyseissaanpolitiikanes-

tetisoitumisesta.Kansallissosialistisessaestetisoituneessapolitiikassa

hyödynnettiinAdornonmukaanetenkinsellaisiakulttuurituotteita,

joissa arkaainen ja mytologinen muotokieli yhdistyivät moderniin

teknologiaantuottaenkulttuuriteollisuudenvaatimuksiavastaaviasi-

loteltujajalumeenomaisiakokonaisuuksia.Adornonanalyysikohdis-

tuimyösrakennetunympäristönestetisoitumiseen,jokakansallisso-

sialistienvaltakaudellatoteutuimuunmuassamenneeseenkatsovan

uusklassisenarkkitehtuurinmuodossasekäarkiesineidenja-ympä-

ristöjen poliittisia ideologioita palvelevana muotoiluna laajemmin-

kin. Kansallissosialistisen politiikan estetisoitumisen äärimmäisten

seurausten takia Adorno suhtautui tuomitsevasti paitsi nostalgisoi-

vaanhistorianhyödyntämiseenmyöskaikkiinsellaisiinavantgardis-

tisiintaidekokeiluihin,joissakaadettiinraja-aitojataiteenjaelämän-

käytäntöjenväliltä.43

VaikkaAdornoosittainjakoiBenjamininkäsityksenteknologisoi-

tumisenaiheuttamistaperustavanlaatuisistamuutoksistainhimillisen

muistamisenjakokemisentavoissa,Adornolleperinteinenajatustai-

teen kontemplatiivisesta, yksilösubjektin kautta tapahtuvasta vas-

taanotostanäyttäytyiyhätavoiteltavanaideaalinajamyöskollektii-

visenmuistamisenperustana.44TosinAdornonkarvaatkokemukset

42  Adorno 2008 [1970], 100–102.
43  Reiners 2001, 77–83, 88–91.  
44  Adorno 2006 [1970], 262.
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modernisaationsosiaalisistavaikutuksista–kulminaatiopisteenätoi-

senmaailmansodanaikaiset traumaattiset tapahtumat–olivatsyy-

näsiihen,ettähänenajattelussaanaidonmuistamisenmahdollisuus

kytkeytyiainoastaanvaikeimpiinjahaastavimpiinmodernintaiteen

tarjoamiinesteettisiinkokemuksiin.Adornolleoliselvää,ettäAusch-

witzintapahtumienjälkeenkollektiivisenmuistamisentulikohdistua

ennenkaikkeakärsimykseen, jokaeiolesenparemminrationaali-

sen tiedon kuin taiteellisen representaation tavoitettavissa.45 Ador-

nollemodernitaide,jokailmensitietokykyjemmerajoillaliikkuvaa

ylevänestetiikkaajajolleolityypillistäharmoniansijaandissonans-

si,kauneudensijaanluotaantyöntävyyssekäilluusionomaisuudensi-

jaan materiaalisuus, saattoi epäsuorasti asettua aidon muistamisen

palvelukseen.46Kulttuuriteollisuus, jokasitävastoinrakentuumiel-

lyttävyydeksiliudentuneenkauneudenkäsitteenvaraan,eiadorno-

laisessaajattelussapalvelemuistiasiinäkääntapauksessa,ettäsepyr-

kisiesittämäänhistoriallisiasisältöjä.

Kulttuurin kulutus, merkitysten liike ja 
symbolinen kamppailu

Estetisoitumiskehityksen tarkastelun kannalta on mielenkiintoista,

että Adorno tulkitsee kulttuuriteollisuuden tuotteiden merkityksen

irtautuneenosittaintaijopakokonaankulttuurituotteidenesteettisis-

täominaisuuksista ja lähestyynäinollenmyöhemminvaikuttanei-

takulttuurinkulutustatutkineitasosiologeja,kutenPierreBourdieu-

ta.47Adornonmukaankulttuuriteollisuudentuotteidenvastaanottoa

luonnehtiimarxilaisintermeinteostenkäyttöarvon–niidenesteetti-

45  Ks. esim. Adorno 2006 [1970], 59; Reiners 2001, 185–197.
46  Reiners 2001, 189–195.
47  Witkin 2004, 31.
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senjakulttuurisenarvon–korvautuminenvaihtoarvolla,mikäilme-

neemuunmuassasiten,ettäesimerkiksiviihdettäkuluttavayleisöei

oleniinkäänkiinnostunutkulttuurituotteidensisäisistäominaisuuk-

sista,vaanniihin liittyvistäulkoisista–etenkin sosiaalisista–mer-

kityksistäjafunktioista.Tämäseikkaverhoutuukuitenkinkulttuuri-

tuotteidenvälittömänjavangitsevanläsnäolontaakse.48

Adornonhavaintoja tukevatPierreBourdieunmuutamaavuosi-

kymmentä myöhemmät, empiirisen sosiologian menetelmiin poh-

jautuvat analyysit kulttuurituotteiden kuluttamisen käytännöistä.

Bourdieun tarkasteluissa kulttuurituotteet eivät kiinnosta kulutta-

jianiinkäänesteettistenarvojensatakia,vaanniidenkiinnostavuus

perustuu sosiaalisiin merkityksiin. Kokemukselliset arvot ovat yhä

Bourdieun tarkastelussakin tärkeitä siltä osin kun ne liittyvät nau-

tinnon tavoitteluun ja hedonismiin, mutta tämän lisäksi kuluttajia

kiinnostavat kulttuurituotteiden välinearvot – niiden merkitys so-

siaalisen statuksen ylläpitämisessä ja kohentamisessa.49 Bourdieun

näkemys kulttuurituotteisiin liittyvästä yhteiskunnallisesta ja talou-

dellisestavallastaeroaakuitenkinAdornonkäsityksistä.Adornonä-

kee kulttuuriteollisuuteen liittyvän vallan pessimistisesti hallinnon

jataloudenvahvojentoimijoidenstaattisenajayksisuuntaisenaval-

lankäyttönä,mikäonkinantanutkriitikoilleaihettaarvostellahäntä

kulttuurintuotannon dialektisen luonteen huomiotta jättämisestä.50

Adornoeinäeesimerkiksiruohonjuuritasonpopulaarikulttuuriasen

enempää yhteiskunnan muutosvoimana kuin kulttuurituotteiden

yksilöllisyyden ja kriittisen kokemisen ja muistin turvaajanakaan.

Bourdieullesitävastoinkulttuurisiinmerkityksiinliittyväyhteiskun-

nallinenvaltajataloudellinenarvomäärittyvätsosiaalisenvuorovai-

kutuksenkautta.Vuorovaikutuksentuottamanmerkitystenliikkeen

48  Adorno 2008 [1970], 38–39.
49  Bourdieu 1989 [1984].
50  Huyssen 1986, 22.
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takiamyösruohonjuuritasontoimijoillavoidaanolettaaolevanvai-

kutusmahdollisuuksiataloudellisestitaiyhteiskunnallisestivahvojen

kulttuuritoimijoidenohella.

Taide, kulttuurituotanto ja rakennusperintö symbolisen 
kiinteistötalouden palveluksessa 

Bourdieun tuotantoon viitanneet kaupunkisosiologit ovat tunnista-

neetkulttuurisestamerkityksenannostakäytäviäkamppailujajaniis-

täseuraaviasosiaalisiarakenteitakaupunkitilassa.SharonZukinon

tarkastellut sekä sosiologiaa että taidefilosofiaa hyödyntäen, miten

kulttuuristenmerkitystentuotantojakulttuurinkulutusovatluoneet

sosio-tilallisiahierarkioitayhdysvaltalaisissakaupungeissa.Zukinon

tutkimuksissaanviitannutestetisoituneeseen”symbolitalouteen”,jol-

leonominaistaettäkuluttajat–jayhtähyvinmyöstuottajat–ovat

yhä useammin kiinnostuneita paitsi hyödykkeiden käyttöarvoista

myösvaihtoarvoistajaetenkinvaihtoarvoihinkytkeytyvistä,hanka-

lastihallittavistasymbolis-sosiaalisistaarvoista,joihinlatautuusuuri

taloudellinenpotentiaali.51

TutkimuksissaanZukinonkiinnittänythuomiotakiinteistötalou-

teen, jonkapiirissä symbolitalouden logiikkakonkretisoituuerityi-

sen selkeästi: ruohonjuuritasonkulttuuritoimijoiden luomasymbo-

linenarvovälittyysosiaalisesti jamuuntuuedelleen taloudelliseksi

arvoksi. Kiinteistömarkkinoiden toimijoiden huomattua symboli-

taloudenpotentiaalinkaupunkienkulttuurielämä–mukaan lukien

niinviihdekuinkriittinenavantgarde-taidekin– sekä taidetoimin-

nan puitteina toimineiden teollisuuskiinteistöjen rakennussuojelu

ovat joutuneet tahtoen tai tahtomattaanosaksikaupunginosienke-

51  Zukin 1991; ks. myös Bourdieu 1989 [1984]; Featherstone 1991.
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hittämispolitiikkaa.Tämäonsaattanuttilapäisestiedistääkulttuurin

tuottajienpyrkimyksiä,muttauseinkääntynytlopultataidetoimijoi-

tavastaan.LoftLiving-teoksessaanZukinkäsitteleeNewYorkinSo-

Honmuuntumistaensinpienteollisuusvaltaisestaalueestataiteilijoi-

densuosimaksikaupunginosaksijalopultakalliiksijamuodikkaaksi

loft-asumisenjamuotikaupanalueeksi.Alueenimagorakentuusekä

teollisenettätaiteellisenmenneisyydenvaraan,muttanykyäänalue

eipalveleenäätuotannollisia funktioita,vaanpääosinylempiluok-

kaistakulutusta.52

VaikkaSoHontaidevyöhykkeenkehitysprosessionollutmyöhem-

minesikuvanauseidenmuidenkaupunkienkulttuurisellekehittämi-

selle,SoHoaeialunperinkehitettytietoisestikulttuurintuottamisen

jakuluttamisenympäristöksi.Senkehitysperustuiennemminkinsat-

SoHo, New York. Kuva: Tuomas Ilmavirta.

52  Zukin 1989 [1982].
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tumiin ja ruohonjuuritason aktivismiin. Suhdanteiden vaihdellessa
1950–60-luvullaalueellaoliaikaajoinsaatavillaedullisestipienteol-
lisuudenkäyttööntarkoitettujatiloja, jotkasoveltuivattaiteilijoiden
ateljeiksipaitsiedullisenhintansamyöstoiminnallistenominaisuuk-
siensa ansiosta. Niukkuudessa elävät taiteilijat käyttivät ateljeitaan
myösasumiseen,vaikkaasumiskäyttöähäiritsimukavuuksienpuut-
tuminensekäpienteollisuudenaiheuttamamelu jasaasteet.Aluksi
myös lainsäädäntö ja kaavoitus olivat esteenä asumiskäytön laaje-
nemiselle.Rajoituksiakuitenkinpoistettiinvähitellen,koskataiteel-
lisentoiminnantukemisenkatsottiinolevanyleisenedunmukaista
senmyönteistenimagovaikutustentakia.SoHontaiteensävyttämäja
boheemiilmapiirialkoihoukutellaalueellemyösvarakkaampaavä-
estöä.Niinteollisenhistoriankuinavantgarde-taiteenkinleimaakan-
taneen loft-asumisen suosiokasvoiSoHossanopeasti.Kaupungille
alunperinitsesyntyisenkehityksentukeminenolivaivatonjahalpa
tapavauhdittaakaupunginosansiistiytymistäsekämuuntumistasa-
lonkikelpoiseksikaupunginosaksi.53

Zukinsiisselittääsuurenyleisönmielenkiintoataitelijoidenloft-
asumistakohtaanosittaintaiteenjataiteilijoidenelämäntyylinveto-
voimaisuudella;nämäedustivatpaitsijälkiteollistaurbaaniaelämää,
myösvastavoimaaesikaupunkielämälle.Vähintäänyhtätärkeäse-
litysonkuitenkinteollisenrakennusperinnönestetiikkasekäraken-
nusperinnönnostalgisetmerkitykset.Modernikaupunkisuunnittelu
olituhonnutaltaanniinpaljonhistoriallistarakennuskantaa,ettäjo-
pasuhteellisennuoretteollisuuskiinteistötnäyttäytyivätyleisöllehis-
toriallisestiarvokkaina jasuojeltavinakohteina.Yleisönhuomioei
välttämättä kiinnittynyt rakennusten alkuperäisiin merkityksiin ja
käyttötarkoituksiin,vaansiihenettärakennuksetedustivatmennyttä
maailmaajasiihenvieläliittynyttäyksilöllistenkulttuurituotteidenja

53  Zukin 1989 [1982], 6.
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rakennustenmahdollisuutta.Zukininmukaanyksilöllisyyttäjaainut-
kertaistapaikanhenkeänähtiinniinGreenwichVillagenbrownstone-
taloissakuinSoHonteollisuuskiinteistöissäkin.54

NewYorkissa syntyi suojelukampanjoitapuolustamaanautentti-
sinapidettyjäkaupunkialueitamodernistisiakaupunkiuudistussuun-
nitelmiavastaan,jotkaajanhengenmukaistaedistysuskoahenkien
uhkasivatjättääalleenala-Manhattaninpienimittakaavaisiakaupun-
ginosia.GreenwichVillagenalueensuojeluhenkilöityipitkältiJane
Jacobsiin,jokakirjoituksillaanjakansalaisaktiivisuudellaanonnistui
masinoimaankansanliikkeenalueensäilyttämiseksi.Jacobspuolus-
tiGreenwichin”urbaaninkylän”sosiaalista jatoiminnallistamoni-
naisuuttaNewYorkinkaupunginjasitäedustaneenRobertMosesin
laajamittaisiauudistussuunnitelmiavastaan.55Aikanaanpaljonjulki-
suuttasaanutkiistapäättyisuojelijoideneduksi,mutta–paradoksaa-
listakyllä–osittaintämänseurauksenaalueonmenettänytsuojelun
kohteenaolleitapiirteitään:GreenwichVillagensosiaalinenraken-
neonmuutamassavuosikymmenessämuuttunuttäysin,jasuojellus-
takaupunginosastaonjäljelläenäärakennettuympäristö.56Sharon
Zukininnäkemyksenmukaan”urbaaninkylän”ajatuksenromanti-
sointijaGreenwichVillagenestetisointi–yhdessälaajempienyhteis-
kunnallistenrakennemuutostenkanssa–onjohtanutalueenasteit-
taiseengentrifikaatioonjasosiaalisenmaisemankokonaisvaltaiseen
muutokseen.Luokkarakenteenmuuttumisenlisäksipalvelutarjonta
on uudistunut vastaamaan muuttuneita kulutustarpeita ja heikom-
mintoimeentulevatasukkaatjamonetalueellavuosiatoimineetyri-
tyksetovat joutuneetmuuttamaanpois.Tämäonedelleen rapaut-
tanutalueenyhteisöllisyyttäjaryhmäsolidaarisuutta.Kaupunginosa

54  Zukin 1989 [1982], 67–68.
55  Flint 2009; Jacobs 1993.
56  Zukin 2009, 548–549.
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on muuttunut Jacobsin tarmokkaasti suojeleman kaupunginosan
kulissiksi. Zukinille suojeluun liittyy yleisemminkin tällaisen kehi-
tyskulunuhkakuvia.Hänenmukaansa suojelua edistävätusein in-
nokkaimminihmiset, jotkatulevatalueelleulkopuolelta janäkevät
kaupunginosanennenkaikkeaesteettisenäkokonaisuutena,einiin-
käänarjenympäristönä,janäinvähitellenmuuttavatpaikansosiaa-
listaluonnetta.57

Nostalgia siis osaltaan selittää Zukinille 1960-luvulla käynnisty-
nyttäpaluutaesikaupungeistakaupunkikeskustoihin.Menneennos-
talgisoinnillaonselitettyjopitkäänmyös,miksimoderneistajateol-
listuneistakaupungeistaonpaettuesikaupunkeihin,jotkamuotonsa
ja toisinaan myös rakennustyyliensä osalta viittaavat esiteolliseen
yhteiskuntaanjasiihenliittyviinsosiaalisiinmuotoihin.58Paluukau-
punkiin merkitsee kuitenkin yhtä vähän paluuta kaupungin teolli-
seenmenneisyyteenkuinesikaupungitmerkitsevätpaluutaesiteol-
liseenyhteiskuntaan.59

Zukinintulkinnanmukaanteollisuuskaupunginnostalgisointinä-
kyi paitsi asumisvalinnoissa, osittain myös SoHon taidemaailmas-
sajataiteeseenkohdistuvissakulutusvalinnoissa.EsimerkiksiAndy
Warholin Campbell-tölkkien teolliseen sarjatuotantoon kohdistama
taiteellinenparodiataiironiaonZukininmielestätulkittavissanos-
talgisena suhteena menetettyyn teollisuusyhteiskuntaan. Zukin ku-
vaaWarholinjahänentuotantolaitoksensaFactoryntoimintaamuu-
toinkin avoimeksi kädenojennukseksi maksukykyisten asiakkaiden
ja sijoittajien kulutusmieltymyksille, vaikka Warholin tuotanto toi-
saalta tunnetusti ammensi myös benjaminlaisesta mekaanisen uu-
sintamistekniikankriittistäyhteiskunnallistapotentiaaliakorostavas-

57 Ibid., 548–549.
58  Harvey 1997.
59  Harvey 1997; Zukin 1989 [1982], 73.
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taperinteestä.60Zukinilletaiteenkeinointapahtuvassateollisuuden
tuottamienmuotojenrepresentoinnissaeiolemitäänuuttatairadi-
kaalia,silläjoLeCorbusierarkkitehtuurinalalla–kutenDuchamp
ja Leger maalaustaiteessa – oli juhlistanut teollisuutta muotovalin-
noillaan,samallakunitseteollisuusolijotyönnettypoiskaupungeis-
tafunktionaaliseneriyttämisennimissä.61

Nostalgisoinnin ja teollisen kaupungin myönteisten muistojen
representoinninvastapainonaZukinnostaaesilleSoHontaidemaa-
ilmassa niin ikään tyypilliset avantgardistiset, esittävyyttä ja teos-
keskeisyyttävastaankääntyneettaiteenkäytännöt, jotkavoitulkita
yrityksiksikäsitelläkielteisiämuistoja.Zukininmukaannäilläkäy-
tännöilläeikuitenkaanedistettyadornolaisittainautenttistajakriit-
tistämuistamista,vaanpikemminkinniissätoteutuiAdornonuhka-
kuvataiteesta,jokavälineellistetäänkeinoksiohittaamenneisyyden
traumoja–myös tässä tapauksessa toisenmaailmansodan jälkeisiä
arpiajaniistäseuraaviatulevaisuudenuhkakuvia.62

Zukinväittääpoleemisesti,ettäSoHontapauksessavastaperintei-
senteoskeskeisentaidekäsityksenkyseenalaistaneet,taiteenproses-
siluonnetta painottaneet avantgarde-taiteilijat loivat loft-asumiselle
jaSoHollekokonaisvaltaisentaiteellisenilmapiiriinhyödyntäessään
ateljeitaantaiteellistentapahtumienympäristöinä.Tämäkehitysal-
koi jo abstraktin ekspressionismin alalajina kehittyneestä, Jackson
Pollockin vakiinnuttamasta ”toimintamaalauksesta”, jossa merki-
tyksellistäeiollutpelkästäänlopputulos,vaanmyösuudellatavalla
haltuunotettu taiteen tekemisenprosessi ja tila.Varsinaisestikehi-
tyssaavuttihuippunsaFluxus-liikkeenjamyöhemminkäsitetaiteili-
joiden teatterinomaisissa performansseissa, joissa kyseenalaistettiin
taiteenautonomisentekemisenjaobjektikeskeisyydenkaltaisetkon-

60  Zukin 1989 [1982], 49, 74, 90; ks. myös Huyssen 1986, 141–159.
61  Zukin 1989 [1982], 74.
62  Zukin 1989 [1982], 80.
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ventiot.63Zukininmukaanympäristönkaupallistavetovoimaakehit-
tivät siis eniten sellaiset avantgardistiset, dadaismista ammentavat
taiteellisetkäytännöt,jotkaoneurooppalaisessataidefilosofiassaym-
märrettykriittisinävastalauseinamarkkinoillejaniitämyötäilevälle
autonomiselletaideinstituutiolle.Tätäparadoksiavoiselittäämonel-
lakintavalla:YhtäältävoidaanväittääAndreasHuysseninajatuskul-
kua seuraillen, ettei 1900-luvun alun eurooppalaisen porvarillisen
elämätavanjasiihenkiinnittyväntaideinstituutionkritiikiksiluodun
taiteellisentoimintatavanvoilähtökohtaisestikaanolettaasäilyttävän
kriittisyyttäänsodanjälkisessäyhdysvaltalaisessayhteiskunnallisessa
kontekstissa,missäluovuudenvapaussopierinomaisestivallitsevaan
poliittiseenideologiaan.64ToisaaltavoiajatellaesimerkiksiBourdieu-
tataiFeatherstoneatulkiten,65etteikulttuurintuotantopystyperiaat-
teessakaan määrittämään lopputuloksiaan kriittisiksi sen enempää
kuinaffirmatiivisiksikaan,koskamerkityksetmuovaantuvat sosiaa-
lisestijarakentuvatjatkuvastiuudelleen.

SoHossaniinavantgardistisetjakriittisetkuinviihteellisetjaaffir-
matiivisettaiteenjakulttuurintuotannonkäytännötpäätyivätosaksi
kulttuuri-infrastruktuuria,jokapalveliloppujenlopuksiennenkaik-
keakiinteistöjenarvonnousua.Rakennetunkulttuuriperinnönosalta
saman päämäärän hyväksi käännettiin niin brownstone-talojen silo-
teltu idylli kuin teollisuusrakennusten rosoinen estetiikkakin. Tai-
de,kulttuurijarakennusperintösaivatlopultavaintoimiaherättei-
näalueenkaupallistavetovoimaaedistävienmerkitysten synnylle;
kulttuurituotteidentairakennustenalkuperäisetmerkitykseteivätlo-
pultanäyttäytyneetprosessillekeskeisinä.Kunalueolisaavuttanut
kulttuurisen imagonsa, taidetta jakulttuuriaeienää tarvittuylläpi-
tämään merkityksellistämisen prosessia. Lopputuloksena etenkään

63  Zukin 1989 [1982], 79–80, 93–94. 
64  Huyssen 1986, 6; ks. myös Zukin 1989 [1982]; Debeljak 1998.
65  Bourdieu 1989 [1984]; Featrherstone 1991. 
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epäkaupallisellataiteellisellatoiminnallaeiollutedesmahdollisuuk-
siajäädäalueellenousseidenvuokrientakia.Taidetoimijatsiirtyivät
naapurikaupunginosiin,esimerkiksiTriBeCaanjaedelleenBrookly-
niin,missäkäynnistyisamanlaisiaprosessejakuinSoHossakin.Sekä
teollinenettätaiteellinenmenneisyysnäkyySoHonkatukuvassayhä
toimintojenkadottuakin,muttaestetisoidussamuodossaanteolliseen
tai taiteen tuotantoon liittyvätmuistoteivätenäärakennamennei-
syyssuhdettajaidentiteettiäsenenempääteolliselletyöväestöllekuin
taiteilijayhteisöillekään.

Vallan maisema ja vernakulaari tila 

Pessimististen näkemyksien mukaan yhteiskunnallisen rakenne-
muutoksen myötä käyttämättömäksi jäänyt kaupunkien teollinen
infrastruktuuri muuntuu ennemmin tai myöhemmin ylikansalli-
sentaloudellisenlogiikanmyötätuotteistetuksi,yhdenmukaiseksija
säännellyksi kaupunkitilaksi.66 Sharon Zukinille kaupunkitila näyt-
täytyysosio-tilallisenakokonaisuutena,jokaonpaitsifyysinen,myös
sosiaalinen ja symbolinen ympäristö. Zukin käyttää käsitettä land-
scape, ”vallanmaisema”, jollahänviittaa tuotteistettuun ja symbo-
lisilla merkityksillä ladattuun kokonaisvaltaiseen maisemaan, kau-
punkipanoraamaan. Se pitää sisällään niin konkreettisen kaupun-
kiympäristön – kadut, rakennukset ja korttelit – kuin sosiaalisten
merkitystenverkostonkin.Zukinkäyttääkäsitettäkuvaamaanerityi-
sestinäihinmerkityksiin latautuvaavaltaamäärittääkaupunkitilan
luonnetta,ilmiasuajakäyttöä.Vastinpariksitällehännostaa”verna-
kulaarintilan”,arkisistakäytöistäjaaltavastaajienkaupungistamuo-
dostuvansosio-tilallisenkokonaisuuden.”Vallanmaisema”edustaa

66  Mommaas 2004, 526.
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poliittistavaltaasekäylikansallistapääomaajasenyhdenmukaista-
vaalogiikkaa,kuntaas”vernakulaaritila”ilmentääkansanomaistaja
itsesyntyistäkaupunkitilaa.67

Zukininmukaankamppailutilastajasenluonteestamäärittääjäl-
kiteollisiakaupunkeja.Hänenmukaansarajankäyntikansanomaisen
javallankontrolloimantilanvälilläonalatiläsnäolevaosakaupun-
keja. Esimerkiksi tyhjät teollisuuskiinteistöt, varastot ja kokonaiset
rapautuvatkaupunginosathäilyvätmerkityksiltäänjossainjulkisenja
yksityisen,sääntelemättömänjakontrolloidunsekäpaikallisenjaglo-
baalinvälimaastossa.68Kun tilojenkytkösalkuperäiseen funktioon
katkeaa,tyhjeneetilaaiemmistamerkityksistäänjajääuudentulkin-
nanmahdollistavaanvälitilaan.Zukinnäkeeylikansallisentalouden
logiikanlopultatäyttäväntyhjiönjaluovannäistävälitiloistavallan
maisemaa.Tämänäkemysperustuuyhtäältäglobaalitaloudenlogiik-
kaanjatoisaaltakulttuuriteollisuudentaloudellisenmerkityksenkas-
vuun.69Näinjälkiteollisenyhteiskunnanmerkittäviksitaloudellisik-
sitekijöiksinousevatnimenomaankulttuurinympärillekietoutuvat,
esteettisesti välittyvät taloudelliset prosessit, jotka nivoutuvat mui-
hintaloudensektoreihin,erityisestikiinteistökauppaan.Esteettinen
jasymbolinentasoliittyvätZukininmukaanläheskaikkiintaloudel-
lisiintoimiin.Symboleillaluodaanmielikuvia,rajataankaupunkiti-
laajaniidenvälitykselläkäytetäänvaltaa.Visuaalisillarepresentaa-
tioilla,valokuvilla,elokuvillajamainoksillavedotaanmuistoihinja
luodaanmielikuviapaitsiyksittäisistätuotteistamyöskaupungeista
jakaupunginosista.70

Muistaminen ja paikallinen historia edustavat tässä katsannos-
savernakulaariatilaa,janejoutuvatZukininmukaanennenpitkää

67  Zukin 1991, 16.
68  Mommaas 2004, 526.
69  Zukin 1995, 11.
70  Zukin 1995, 3–24.
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väistämäänvallanjataloudenrajaamaatilaa, jokasuhtautuuhisto-
riaan ennenkaikkea esteettisesti ja valikoiden.Zukininuhkakuvat
näyttävät todellisilta erityisesti angloamerikkalaisessa kontekstissa,
jossajulkisensektorinvaikutusmaankäyttöönonperinteisestiollut
löyhempää kuin esimerkiksi Suomessa. Taloudellisen järjestelmän
logiikka on näin päässyt vaikuttamaan kaupunkitilan rakentumi-
seenenemmän.Kriitikotovatkuitenkinnähneetilmiönlaajenneen
Eurooppaan jaSuomeenkin julkis-yksityisiinkumppanuushankkei-
siinnojaavankaupunkisuunnittelunyleistyessä.Niin ikäänsymbo-
lisen tilan ja estetiikan merkitys taloudellisen kehityksen kannalta
on huomattu myös Suomessa. Kaupunkien strategiadokumentit ja
visiotkorostavatkulttuuritalouteenpohjaavaakaupunkimarkkinoin-
tiakeinonamenestyäkansainvälisessäkilpailussa.Kaupunkienkult-
tuuritaloudenkasvuaonkinvauhditettuennenkaikkeakehittämällä
kulttuuri-infrastruktuurinkulmakiviä,kutenmuseoitajamuitasuuria
kulttuurilaitoksia, joiden rahoittamiseen osallistuvat paitsi julkinen
sektoriyhäuseamminmyösyritykset.

Esimerkiksi museot, jotka ovat tärkeitä kaupunkien kulttuurita-
loudenvetureita,ylläpitävätvallanmaisemanjavernakulaarinkau-
pungindialektiikkaa.Senlisäksiettäentisiäteollisuuskiinteistöjäon
muutettumuseoiksi,sekäkaupunkienkeskustoihinettäkehitettävil-
lereuna-alueilleonnoussutuusiamuseorakennuksia.Erityisestitai-
demuseot ovat saaneet puitteikseen arkkitehtonisesti yksilöllisiä ja
omintakeisiarakennuksia,kutenBilbaonGuggenheim-museotaiHel-
singin nykytaiteen museo Kiasma. Tällaisten rakennusten estetiik-
katavoitteleeautenttisuutta,muttaautenttisuuseiuseinkaankiinni-
typaikalliseenhistoriaantaiyhteisöllisiinmerkityksiin;seperustuu
taiteilijansubjektiviteettiin jaarkkitehtuurinuutuusarvoon.71Tällai-
senarkkitehtuurinkontekstionennenkaikkeakansainvälinen.Kult-

71 Vrt. Zukin 2009, 544.
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tuurilaitosten”huomioarkkitehtuuria”voidaankritisoidapaikallisen
rakennusperinnön ja kaupunkikuvan tietoisesta ylenkatsomisesta.
Toisaaltaviimeistäänadornolaisenkulttuurikritiikinjälkeenonkäy-
nyt selväksi,etteimyöskäänpaikkaan japaikanalkuperäisenkult-
tuurinmyyttiinkiinnittyväänautenttisuuteenvetoaminenvälttämät-
täpalvelekriittistämuistamistasenenempäärakennustaiteessakuin
muussakaankulttuurintuotannossa.

Myös taidemuseoiden toiminnallisia piirteitä on kritisoitu. Liik-
keenjohdon periaatteilla hallinnoiduista museoista on tullut kult-
tuurin tavarataloja. Museoiden johdolla ja taloudellisilla tukijoilla
onmerkittäväävaltaamääritellä,mikäosakulttuuriperinnöstämme
välitetäänyleisönkoettavaksijamillaisiamerkityksiäperintöönlii-
tetään.72 Muistamisen edistäminen saa museoissa usein väistyä re-
aaliaikaisen elämystehtailun tieltä. Taidemuseoiden matkamuis-
tomyymälöissä kulttuuritalouden logiikka ja symbolisten arvojen
taloudellinen merkitys ovat nähtävillä räikeimmillään. Kuten An-
dreasHuyssenonAdornonBenjamin-kritiikkiinviitatentodennut,
taideteostenalkuperäisenaurankadottuaauraattisuudenvarjoaon
pystyttyheijastelemaan lähes loputtomastiniiden teollisesti tuotet-
tuihintoisintoihint-paidoissa,avaimenperissäjapostikorteissa.73

Suurten,erityisestituristeillesuunnattujenmuseoidenjamuiden
valtavirtakulttuurilaitosten vastinparina kaupunkien kulttuuristrate-
gioissapainotetaanmyöspienempiä,valtavirrastapoikkeaviakult-
tuuritoimijoita, jotka ovat välttämättömiä riittävän kulttuuri-infra-
struktuurin synnyttämiselle. Nämä toimijat löytävät ympäristönsä
tyypillisestivernakulaaristakaupungistajamyöstuottavatvernaku-
laareja piirteitä kaupunkikuvaan. Kaupunkien kulttuurihallinnossa
pienimuotoistajariippumatontakulttuurituotantoaontuettumuun

72  Debeljak 1998, 160.
73  Huyssen 1995, 23–24.
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muassatuomallaniitäsuurempiensateenvarjohankkeidenalle,jois-
sapääpainoonmarkkinoinnillistensynergioidenluomisessa,einiin-
kään kulttuuristen sisältöjen räätälöinnissä tai niiden yhtenäistä-
misessä.74 Silti hankkeiden hallinto ja taloudelliset tukijat toimivat
väistämättämyössisältöjenportinvartijoina.Kulttuuristakaupunki-
kehittämistäbrittiläisessäkontekstissa tutkineetJustinO’Connor ja
DerekWynneovatvaroittaneet,ettäkaupunkienkulttuurisissakehit-
tämishankkeissavoidaantehdäratkaiseviavirheitä,mikälimukaan
otettavat toimijat valikoidaan markkinoinnin ehdoilla suunnaten
kulttuurinjakaupunkitilantuotantoavainhalutuillekohderyhmille.
Heidänmukaansakulttuurinominaisluonne tuhoutuu,mikälikult-
tuurilleeisuodaedessuhteellistaautonomiaajaomaehtoisenkehit-
tymisen mahdollisuutta. Tällöin menetetään myös kulttuurin hyö-
dynnettävyys kaupunkikehittämisessä. Esimerkiksi Manchesterin
kulttuurinenkehittämineneiheidänmukaansaottanut tultaalleen
pelkästäänsillä,ettäkehitettiintoivottuihinkohderyhmiinvetoavia
suuria valtavirtakulttuurilaitoksia ja estetisoitiin entisiä tuotanto- ja
varastotiloja kulutusmiljööksi.75 Manchesterin kulttuurisen imagon
uskottavuus sen sijaan perustuu nykyään merkittäviltä osin verna-
kulaaristakaupungistanouseviin,teollisuudenvetäytymisenjamas-
satyöttömyydenaiheuttamiaarpiatyöstäväänpopulaarikulttuuriin.76
Manchesterilainenpopulaarikulttuurikiinnittyyepäilemättäkaupal-
lisuuteensiinämissäläheskaikkikulttuurintuotantonykyään,mutta
työväenluokan kokemuksista nousevaan ja anarkismin sekä punk-
kulttuurin jälkimainingeista ammentavaan populaarikulttuuriin ei
voiuseinkaankohdistaaadornolaisiasyytöksiäsilottelustajaharmo-
nianilluusioista.77

74  Esimerkkinä mainittakoon Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi -hankkeet.
75  O’Connor & Wynne 1997.
76  Milestone 1996.
77  Vrt. Milestone 1996.
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Helsingin teollinen historia – Estetisoituja muistoja 
Pasilan konepajan alueella

Koska yhteydet kulttuuritoimintojen ja niille kasvualustan tarjoa-
vienkaupunkitilojenkehityksenvälillätunnetaanjohyvin,ruohon-
juuritasonkulttuuri-infrastruktuurinsyntyätuetaankulttuuripoliittis-
ten toimienohellamyöskaupunkienmaankäyttöpolitiikalla.Myös
Helsinginmaankäytönkehityskuvassakulttuurinenkehittäminenon
vahvastiesillä.78Senavullapaitsilinjataantuleviamaankäyttöratkai-
suja,myösluodaankaupunginosillebrändejäja”asumisidentiteette-
jä”.Kulttuurin lisäksimyösHelsingin teollinenmenneisyysnoste-
taankehityskuvassaesille.

Mielenkiintoinen identiteetin luomista varten määritelty alue
Helsinginkehityskuvassaon itäisestäkantakaupungistaKeski-Pasi-
lankauttaainaMetsäläänsaakkaulottuva”Metropolis”.Metropolis-
alueelletavoiteltavanidentiteetinkuvataansyntyvänmuunmuassa
”teollisuudenja työnhistoriasta”sekälähialueen,perinteisenätyö-
väenluokan asuinalueena tunnetun Kallion positiivisista imagote-
kijöistä,kuten”kaupunkimaisuudesta, suvaitsevaisuudesta ja rosoi-
suudesta”.Aluettamarkkinoidaan”kulttuurisenpääomanalueena”
jasinnehoukutellaanniinperheitä,yksinasuvia,opiskelijoita,huip-
puosaajiakuinulkomaalaistaustaisiakin. Imagoapyritään luomaan
esimerkiksipanostamallamonimuotoisiinasumisratkaisuihin,muun
muassataiteilijoidentunnetuiksitekemiinloft-asuntoihin.79

Metropolis-alueen tavoiteltu imago ja sen viitepisteet ponnista-
vatjälkiteollisillekaupungeilletyypillisistämonimuotoisistaalueista,
joillaasuumuunmuassatietotyöläisiäsekäluovienalojenammatti-
laisia.Imagonluontipyrkiihyödyntämääntaiteenjakulttuurinym-
pärillekietoutuvientaloudellistenprosessienmerkitystäkaupungin

78 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2008.
79  Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2008, 23.
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kehitykselle.TämänäkyymyösalueellasijaitsevanentisenVR:nPa-
silankonepajanjasenympäristönkäyttötarkoituksienviimeaikaisis-
samuutoksissa.

Konepaja-aluerakennettiin1900-luvunalussaHelsinginkeskustan
ulkopuolelleVallilanjaHarjunteollisuusalueelle,VR:nFredriksber-
ginjärjestelyratapihanyhteyteennykyistenTeollisuuskadunjaAlek-
sisKivenkadunvälisellealueelle.80Aiemminpäärautatieasemanyh-
teydessäsijainnutVR:nkonepajaoli jäänyt1800-luvullakasvavan
kaupunkirakenteenkeskelle,jahäiritseviksikoetutkonepajatoimin-
nothaluttiinsiirtääetäämmällekeskustasta.KonepajantoimintaPa-
silassakäynnistyi1903japääosaalueenrakennuksistaolivalmiinajo
1900-luvunalussa.81Aluettakuitenkintäydennettiinuusillatuotanto-
laitoksillavielä1980-luvullakinennenkuinpäätösalueenalkuperäi-
senkäytönlakkauttamisestatehtiinvuosikymmenenlopussa.82

Konepajankeskeistenrakennustenmateriaalinaonteollisuusark-
kitehtuurille tyypillisestipunatiili.Aluettadominoivat senkeskellä
sijaitsevatarkkitehtiBrunoGranholminsuunnittelematkansallisro-
manttistatyyliäedustavatmaalaamorakennusjavaunuverstas.Ajan
hengenmukainenkoristeltuilmenäkyypaitsitoimisto-jakonttorira-
kennuksissa,myöstuotantorakennuksissajavarastoissa.83

Pasilankonepaja-alueluokitellaannykyäänvaltakunnallisestiar-
vokkaaksiteollisuusympäristöksijasuuriosakonepajanrakennuksis-
taympäristöineenonsuojeltuhistoriallisestimerkittävinäkohteina.84
Konepaja-aluetta on kuitenkin 2000-luvun aikana alettu täydentää
uudellaasuin-jatyöpaikkarakentamisellasiten,ettäuudisrakennuk-
setsijoittuvatalueenluoteispäätyynentisenjärjestelypihanpaikalle

80  Eerola 2005, 20–22; Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2000, 3.
81  Museovirasto 2010.
82  Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2000, 6, 12, 17.
83  Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2000, 6, 12, 17.
84  Metsäranta (toim.) 2010, 132–134; Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2000, 2.
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sekäkonepajakorttelinreunoille.Lisäksiolemassaolevienhallienti-
lojamuutetaanpalvelemaanuusiakäyttötarkoituksia.85

Alueellevalmistunuttaasuinrakentamistamarkkinoidaanurbaa-
nisuuteen,teolliseenhistoriaanjakulttuuriinviittaavillamielikuvil-
la,avainkäsitteinä”rosoisuus”ja”luovuus”.Alueenluovallajakult-
tuurisellabrändillä on todellisuuspohjansa, sillä alueelle oli ennen
kokonaisvaltaisenkehittämisenalkamistaennättänytsyntyäpaikal-
listenkulttuuritoimijoidenklusteri.Konepajatoimintojenasteittaisen
alasajonedetessätyhjiksijääneitärakennuksiavuokrattiintilapäisille
vuokralaisillevuodesta1992lähtien.Alueenvanhoissakiinteistöis-
sä toimi muun muassa valokuvan, elokuvan ja grafiikan alan am-
mattilaisia.86Konepaja-alueenkaruhkonteollisenestetiikanheijastu-
miaonnähtymyöskulttuurituotteissa–tunnetuimpanaesimerkkinä
AkiKaurismäenelokuvaMiesvaillamenneisyyttä, jokatutkiiomalla
vähäeleisellätavallaansyrjäytymistäjavähäosaisuuttaviitatenajal-
lisestiyhtäaikaasekämuistojenteolliseenettänykyiseen jälkiteol-
liseenHelsinkiin.Konepajanalueelleon suunniteltumyösmerkit-
tävien julkisten kulttuurilaitosten sijoittamista; esimerkiksi ennen
Kiasman rakentamispäätöstä konepajalle kaavailtiin tiloja nykytai-
teenmuseolle.87

Pientenkulttuuritoimijoidenasemaalueellatuleeluultavastiole-
maan vaakalaudalla alueen rakentuessa lopulliseen muotoonsa.
Kaupungin suunnitteluasiakirjoissa näkyy tahto tukea kulttuuritoi-
mijoita, mutta maankäytönsuunnittelun keinoin pystytään suojele-
maanlähinnärakennettujakulttuuriympäristöjä,einiinkäänniihin
liittyviäkulttuuritoimintoja.Konepajanalueellarakennusten janii-
denympäristönsuojelusaattaajopakääntyäkulttuuritoimijoitavas-
taan,silläalueentilapäiskäyttäjilläeitodennäköisestioletaloudellisia

85 Ilmavirta 2008.
86 Eerola 2005, 290–296; Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 1990, 1; Ilmavirta 2008, 288.
87 Rekola 1997.
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mahdollisuuksiajäädävuokraamiinsatiloihinsuojelupäätöstenvaa-
timienkorjaustöidenjälkeen.Konepajanaluettarakennuttavayhtiö
eioleollutmyöskäänerityisenkiinnostunutpitämäännykyisiäkult-
tuuritoimijoitakonepajahalleissa,vaantarkoituksenaontuodatilalle
enemmänyleisölleaukeavaatoimintaa,mikämerkinneekulttuurin
tuotannonkorvaamistakulttuurinkulutuksella.88

On mielenkiintoista, että alueen rakennuttaja ei viittaa paikal-
liseen kulttuuritoimintaan juuri lainkaan edes Konepajan alueen
markkinoinnissa. Sen sijaan mainonnassa viitataan kansainvälisiin
esimerkkeihinteollisuudenkäytöstävapautuneillekaupunkialueille
syntyneistäkulttuuriteollisuusvyöhykkeistä.Asuntojenmarkkinoin-
nissa Konepajaa jopa verrataan suoraan New Yorkin TriBeCan ja
LontoonDocklandsinalueisiin.Konepajanteollinenmenneisyysesi-
tetäänmainoksissaestetisoitunajaseromantisoidaanosaksitulevaa
vilkastakaupunkielämää:”Konepajanalueoninspiroivayhdistelmä
urbaaniakantakaupunkia,uuttaarkkitehtuuriajavanhaateollisuus-
historiaa. Vuosikymmenten ajan täältä kantautui VR:n konepajan
kolke ja raskaan työn äänet. Nyt alueelle rakennetaan korkealaa-
tuinenasuinalue.Ennentäällähöyrysivätveturit,piancappuccino-
keittimet”,mainoslauseetlupaavat,kuvatensiirtymääteollisestajäl-
kiteolliseenkaupunkiin.89Samallapaikalliseenhistoriaanviittaavat
mielikuvatjamuistotestetisoidaanosaksikaupunginjakansainvälis-
tyneidenmerkitystenkulutusta.

Lopuksi

Vaikkakulttuurinensuunnittelujakulttuurivetoinenkaupunkikehit-
täminentarjoavatmahdollisuudenpaikallisenkulttuuriperinnönvar-

88  Ilmavirta 2008, 288.
89  Ilmavirta 2008; YIT 2008.
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jelemiseenjakehittämiseen,tämämahdollisuuseiainakäytännössä
toteudu johtuen esteettisten käytäntöjen monimutkaisesta suhtees-
tamuistiinjahistoriaan.Esteettisetkäytännötovatherkkiäkäänty-
määnaidonmuistamisenmahdollisuuttavastaanjapeittämäänhis-
toriallista tietoa jaarvojakoskevatnäkökulmatelämyksellisyyteen.
Toisaaltaadornolaisittainvoidaanajatella,ettäharmonistakokemus-
tajaeheitätietosisältöjävastaankääntyvätaidejaestetiikkasaattavat
parhaimmillaanmahdollistaasellaistenkinmuistojenkäsittelemisen,
joitaeivoidalähestyätiedollisesti.

Filosofinen keskustelu kulttuurituotteiden affirmatiivisesta luon-
teestasoveltuupaitsitaiteenmyösrakennetunympäristöntarkaste-
luun.Sekäarkkitehtuurinettärakennussuojelunestetiikallavoidaan
joko tietoisesti tai tiedostamatta kääntää huomio pois esimerkik-
siympäristönsosiaalisiinprosesseihinliittyvistäeettisistänäkökoh-
dista, kuten gentrifikaatiosta, jota estetisoiva kaupunkikehittämi-
nenruokkii.Nykyisessäkulttuurisessakaupunkikehittämisessäsekä
hallintoettä talouselämä tuntuvat tietoisestihyödyntävänestetisoi-
via kehittämismenetelmiä tuottamalla alkuperäisistä merkityksis-
tääntyhjennettyäkulissinomaistaympäristöä.Kaupunkiympäristöjä
markkinoidaankuluttajille tyylin, symbolistenarvojen janiihin lii-
tettävienelämäntapojensekähistoriankautta.Tulkintahistoriastaon
kuitenkinuseintuotutoisestakontekstistajasiivilöitytaloudellisten
motiivienläpi.Javaikkakulttuurisetmerkitykset,paikallinenhisto-
riajasenuudelleentulkintaovatmerkittävässäroolissavoitelemassa
taloudenrattaita,on–SharonZukiniamukaillen–aiheellistakysyä,
kenenhistoriaajakenenkulttuuriaoikeastaansuojellaanjatulkitaan
uudelleen.90Rakennussuojeluun ja rakennettujenympäristöjensäi-
lyttämiseen sisältyy paradoksi: rakennussuojelu saattaa käynnistää
prosessin, jonkalopputuloksenasuojelunkohdemenettääalunpe-

90  Zukin 1995, 47.
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rinsuojelemisenarvoiseksikoetutsisältönsäjaliudentuupersoonat-
tomaksikulutusympäristöksi.91

Vaikka Zukinin ja muiden kulttuurin kuluttamista tutkineiden
sosiologien mukaan kriittisimmätkin esteettiset käytännöt saatta-
vat kääntyä viime kädessä palvelemaan taloudellisia intressejä ja
kaikkialla yhä yhdenmukaistuvamman ympäristön tuotantoa, tus-
kinkuitenkaanvoidaanväittää,etteiesteettisilläkäytännöillävoisi
yhänykyäänkinollakriittistäjareflektiivistäajatteluajamuistamis-
ta ruokkivaa roolia.Kulttuurin ja taiteenolemassaolo– ja samalla
niiden käyttökelpoisuus kaupunkikehittämiselle – perustuu niiden
suhteelliseen autonomiaan. Omalakisuuteensa nojaava kulttuurin-
tuotanto rakentuu dialektisesti: valtavirtakulttuuri tarvitsee vastin-
parikseenmarginaalista jakriittistäkulttuuria,korkeakulttuuri ruo-
honjuuritasolta ponnistavaa populaarikulttuuria ja globaalisuus
paikallisuutta.92

Kulttuurinkriittisenpotentiaalinongelmaon,ettäsetyhjeneeno-
peastitilassajaajassa.Kriittisiäkulttuurisiakäytäntöjäeiuseinkaan
olemahdollistasiirtääkontekstistatoiseen,mistäsyystäkulttuurinja
taiteentuotannononuusiuduttavajatkuvasti.Esimerkiksidadaismin
kriittisetinterventiotkaupunkitilaaneivätenäänykyäänedustatai-
teenkriittistäpotentiaalia.Tästätodistaneese,ettätaideinstituutiota
vastaankamppailleenhistoriallisenavantgarden tuotteetovatpää-
tyneetturistihoukuttimiksinykytaiteenmuseoihin.93Ruohonjuurita-
soltaponnistavanvaihtoehtokulttuurinkriittistäpotentiaaliaeiliene
sensijaanvieläkokonaanhaudattu.Vaihtoehtoisetkäytännötkehit-
tyvätkaduilla,käyttötarkoituksistaantyhjentyneissätiloissajajättö-
mailla.Vaikkapessimististennäkemystenmukaankriittisimmätkin
kulttuurin käytännöt ovat lopulta voimattomia puolustamaan kau-

91 Zukin 2009, 548–549.
92  O’Connor & Wynne 1997, 157.
93  Debeljak 1998; Huyssen 1986.
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punkitilaansa taloudellisestivahvoja toimijoitavastaan,kulttuurilla
on edelleenmyös jälkiteollisessa ja estetisoituneessayhteiskunnas-
samahdollisuuspeilatasosiaalistatodellisuuttajapitemmällätähtäi-
melläehkämyösedistääuusienyhteiskunnallistenkäytäntöjenke-
hittymistä.Kulttuurintuotantoatarvitaansiisehkäkipeämminkuin
koskaanavaamaansilmämmesekäyhteisellemenneisyydellemme
ettämahdollisilletulevaisuuksillemme.
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