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ABSTRAKTIT

Johdanto hyvän kaupungin kuvittelemiseen

Riitta Laitinen, Kulttuurihistoria, Turun yliopisto
Päivi Rannila, Maantiede, Turun yliopisto
Taina Syrjämaa, Yleinen historia, Turun yliopisto

(Abstrakti toimitetaan 5.4.)

Sata vuotta asumista ja kaupunkisuunnittelua Oulun Hietasaaressa

Ulla Pohjamo
Taidehistoria, Jyväskylän yliopisto

Hietasaaren esikaupunkimainen alue on jo yli sadan vuoden ajan herättänyt kaupunkilaisten,
poliitikkojen ja kaupunkisuunnittelijoiden kiinnostuksen ja noussut vilkkaan julkisen keskustelun
kohteeksi. Saari kaupungin keskustan tuntumassa on ollut paitsi ympärivuotinen asuinalue myös
kesähuvila-alue ja kaupunkilaisten suosima kesänviettopaikka hiekkarantoineen. 1800-luvun lopulla
osin suunnittelemattomasti syntyneen esikaupungin muuttaminen hallittavaksi kaupunginosaksi ei
ollut yksinkertaista. Etenkin sodan jälkeen kaupunkisuunnittelun vaihtuvat ihanteet jättivät
Hietasaareen ja sen asukkaisiin lähtemättömät jälkensä. Vuosituhannen vaihteessa Hietasaari ja sen
monipuolinen rakennusperintö saivat jälleen uusia tulkintoja ja kokivat ennennäkemättömän
arvonnousun. Keskustelu kaupunkiympäristön arvoista ja asumisen tavoista ja laadusta on saanut
omat erityispiirteensä juuri kaupungin reuna-alueilla. Ristiriidoista huolimatta Hietasaarella on ollut
tilaa myös vaihtoehtoisille asumisen ja kaupungissa elämisen tavoille.

Kaupunkisuunnittelijakentän moninaisuus Munkkiniemi-Haagan suunnittelun
yhteydessä 1910-luvulla

Emilia Karppinen
Yleinen historia, Turun yliopisto

Kaupunkisuunnittelukenttä oli 1900-luvun Suomessa - ja muussa Euroopassa - moninainen.
Käytännön suunnittelutyöhön osallistui niin välillisesti kuin välittömästi suuri joukko aiheesta
kiinnostuneita henkilöitä. Munkkiniemen ja Haagan alueiden suunnitteluun osallistui arkkitehteja,
insinöörejä, liikemiehiä, oikeusoppineita, taiteilijoita, perheenjäseniä jne. Esitelmässä keskityn
siihen, miten näiden roolit ja tavoitteet suunnitteluprosessissa poikkesivat toisistaan.

On helppo ajatella liikemiesten edustaneen prosessissa yksioikoisesti voiton tavoittelu. Ajatusta
jatkaen taiteilijoiden voidaan nähdä pyrkineen lähinnä esteettisten mielikuviensa käytäntöön
tuomiseen. Tarkoituksenani ei ole suoranaisesti kiistää näitä yksinkertaistuksia, vaan tuoda esiin
ajatus yksittäisten henkilöiden tavoitteiden moninaisuuksista. Vaikka liikemies tavoitteli voittoa, ei se
estänyt häntä tavoittelemasta samalla myös esteettistä mielekkyyttä.
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Useat henkilöt omine tavoitteineen ja tietoineen tekivät kuitenkin yhteistä suunnitelmaa. Esitelmän
lopuksi perehdyn siihen, miksi erilaisista lähestymistavoista huolimatta yhteistyö oli lopulta se
muoto, jolla suunnitelma haluttiin tehdä.

Lahopuusta kaupunkiluontovisioiksi? – Näkemyksiä ja kokemuksia Tampereelta

Miska Koivulehto & Eeva Lehtomäki
Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto

Viime aikoina lahopuiden määrän lisääminen metsissä ja kaupunkialueilla on puhuttanut sekä
kansainvälisillä että kotimaisilla foorumeilla.  Lahopuut mainitaan sekä EU:n luonnon
monimuotoisuutta koskevassa strategiassa että valtioneuvoston periaatepäätöksessä Suomen
luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiaksi. Lahopuihin liittyy kuitenkin
monenlaisia merkityksiä, sillä vaikka lahopuut yleisesti ottaen tulkitaan luonnon monimuotoisuuden
turvaamisen kannalta tärkeiksi, ne voidaan samaan aikaan mieltää etenkin kaupunkiympäristössä
myös riskiksi virkistysalueiden turvallisuudelle ja siisteydelle.

Esityksemme käsittelee kaupunkien mahdollisuuksia edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta
ottaen samalla kaupunkilaisten lähiympäristöään koskevat arvostukset huomioon. Kysymystä
lahopuista lähestytään kaupunkiluonnon tarjoamien ekosysteemipalvelujen ja dynaamisen
luonnonsuojelun näkökulmien kautta. Työmme pohjautuu Tampereen yliopistolla Tampereen
keskustan strategista osayleiskaavaa varten tehtyyn selvitykseen, jossa haastattelimme
neljääkymmentä ohikulkijaa lahopuista osana kaupunkiluontoa tilannehaastattelumenetelmän
avulla kahdella lahopuupaikalla Tampereella; Wilhelm von Nottbeckin puistossa ja Aleksanterin
kirkon puistossa.

Esityksessämme pohditaan, sopivatko lahopuut kaupunkilaisten mielestä osaksi kaupunkiluontoa, ja
minkälaisia merkityksiä kaupunkilaiset tulkitsevat lahopuilla olevan osana lähiluontoaan ja arjen
ympäristöään, sekä miten he erilaisia lahopuita kaupungissa arvostavat. Esittelemme myös
minkälaista tietoa tilannehaastattelu-menetelmällä yhdistettynä virikekuviin voidaan tuottaa
kaupunkisuunnittelun avuksi.

Selvityksemme johtopäätökset osoittavat, että lahopuusta saattaa olla kaupunkilaisille yllättävän
moneksi eikä sen tarjoamia erilaisia kaupunkilaisten odotuksissa, kokemuksissa ja arjessa
merkityksellistyviä ekosysteemipalveluita kannata jättää huomioimatta kaupunkiluonnon hoitoa ja
virkistysaluesuunnittelua koskevassa päätöksenteossa.

EKONOMIA, ETIIKKA, ESTETIIKKA

Heikki Tegelman
arkkitehti SAFA ARK/567 YKS/198

Päätin alustuksessani harrastaa ”tikulla silmään”-metodia eli etsiä vanhoista jutuistani otteita ja
katsoa kuinka sitten kävikään.…………Rakensimme 1970-luvulla kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa
uusi kunnallislaki ja rakennuslaki mahdollistivat tavoitteellisen kuntasuunnittelun kytkeytyneenä
yleiskaavoitukseen. Toteutukseen voitiin valita taloudellisten ja ympäristöllisten sekä sosiaalisen
priorisoinnin perusteella ”oikeita asioita” – niin luulimme. Kuntasuunnittelu on sittemmin lopetettu.
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….……..emme silti uskoneet, että amerikkalaisen autokaupungin ihanteet omaksuttaisiin Suomeen
niin nopeasti kuin sitten kävi……. ………Sama kehitys on tapahtunut useimmissa suomalaisissa
kunnissa. ……..Kaupunkirakenteen eheyttäminen on jo vuosia ollut tyhjää sanahelinää. Niemet,
notkot ja saarelmat täyttyvät ökyomakotitaloista, joiden osalta kunnan kustannukset asuntoa kohti
ovat kerros- ja rivitaloihin verrattuna moninkertaiset. Kunnan palvelujen rakeisuus alkaa harventua,
ja perheet surffailevat marketeissaan kolmine autoineen. Julkisen liikenteen pohja katoaa, ja
autottomat, vanhukset ja liikuntarajoitteiset jäävät palveluitta. ………..…..Toteutuuko epäkaupunki,
jossa varakkaat asuvat kehyskunnissa ja keskustan liepeillä sijaitsevilla keinosaarilla ja vastaavilla,
kaikki palvelut ovat yksityisautoilla saavutettavissa kehäteiden varsilla ja kerrostalolähiöitä
kansoittavat maahanmuuttajat tappavat aikaansa tihutöillä ja iskuilla rikkaiden
reservaatteihin………………USA:ssa. Ruotsissa, Saksassa, Ranskassakin on tehty perinteellisen
kaupunkimallin  kokeiluja hyvin tuloksin. Ehkä perinteinen kaupunki voi sittenkin palata
takaisin?……….

Jotain tuli väliin.  Ei palannut,

”Hegemonia on nykyään taloudellisilla arvoilla. Taloudellisen vallan välineen, rahan , kohdalla on
tehty apoteosis, jumalaksi korottaminen.”

”Vallitseva arvoparadigma on murskattava ja kärkeen  on asetettavat eettiset arvot joita  on
sovellettava  ihmisten lisäksi biosfääriin ja muuhun ympäristöön”(Pauli Vesakas)

Ekonomia-on yhä perusmäärittelijä (paitsi rakennettaessa varakkaille kunnan subventoimaa
epäkaupunkia)

Etiikka-   oikeudenmukaisesti jakautuvat palvelut vähenevät.  SOTE?!

Estetiikka- rakennetun kaupungin ja luonnon esteettisten arvojen puolustelijoille ja luojille ei ole
enää sijaa uusissa salanimisissä organisaatioissa. Arkkitehtisana on uuden orwellilaisuuden
pelotussana.

Sentään rahoittajien valitsemiin kohtiin voidaan lahjoa ylikorkeita wau-maamerkkejä

Kadunmittainen päivämatka Manhattanilla: Don DeLillon Cosmopolis

Pauli Tapani Karjalainen
Maantiede, Oulun yliopisto

Tutkin esityksessäni yksityiseen ja yleiseen, spatiaaliseen ja temporaaliseen, ruumiilliseen ja
henkiseen kietoutuvia relaatioita. Nostan kysymyksiä esiin lukemalla Don DeLillon
newyorkilaisromaania ”Cosmopolis” (2003).

Romaanissa kuvataan yhden päivän tapahtumia Manhattanin 42. kadulla huhtikuussa 2000. Teoksen
päähenkilö on Eric Packer, 28-vuotias sijoituspankkiiri, alansa ehdottomia huippuja maailmassa.
Packer oppii kaiken nopeasti, hän on tarkkanäköinen ja äärettömän omanarvontuntoinen. Hän
ajattelee nanosekunnein, eikä hänellä ole minkäänlaista miellyttämisen halua. Katkeamaton
bittivirta näyttöpäätteillä – asunnossa, limusiinissa, kaikkialla – on hänen pakkomielteinen
maailmansa.
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Packer on tulevaisuuksien solipsistinen kauppaaja, a-moraalisen universumin mestari, täydellisen
vieraantunut sekä läheisistään että itsestään. Hän on post-humaani singulaari: solem ipsum, yksin
minä, joka yrittää hallita universaalista, sitä maailmaa, joka ei ole yksin kenenkään; maailmaa, joka
on karannut luojiensa käsistä.

Voiko ihminen elää ainoastaan tulevaisuudessa, oman menneisyytensä ja muistonsa kieltäen? Voiko
ihminen tavoitella pelkkää aineetonta olotilaa, oman ruumiinsa ja kipunsa kieltäen? Voiko sanojen
merkityksen kieltää ja nähdä vain esineiden ja niiden nimien anakronismin? Voiko ajattelu olla
puhtaita symmetrioita vailla minkäänlaisia anomalioita? Saamme vastauksia näihin kysymyksiin
urbaanissa katutilassa, Manhattanin yksisuuntaisen 42. kadun nykivässä liikkeessä..

Packer tuhoutuu; hän tuhoaa itsensä, koska hän on mahdoton. Hänen matkansa käy idästä länteen,
auringon noususta auringon laskuun, aamun sarastuksesta keskipäivän valon kautta mustaan yöhön.
Rahat, markkinat, näyttöpäätteet, virtuaalitodellisuudet eivät orjuuta enää, kun Packer putoaa, kun
hänet pudotetaan.


