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Tiivistelmä

Identiteetin ja maisema-arkkitehtuurin suhde on monimutkainen. Maiseman 
identiteetin ymmärtäminen nähdään usein osana ammattikuntamme tärkeimpiä 
ominaispiirteitä, ja sana ’identiteetti’ esiintyy runsaasti niin alan tutkimuskirjal-
lisuudessa kuin kohteiden ammatillisissa kuvauksissa. Monesti ei kuitenkaan ole 
itsestään selvää, mitä käsitteellä tarkoitetaan tai että se olisi ymmärretty samalla 
tavalla eri teksteissä ja tilanteissa. Tässä työssä selvitän, mitä identiteetti tar-
koittaa ja miksi käsitteen ymmärtämisellä on merkitystä maisema-arkkitehdille. 

Työ koostuu kolmesta osiosta, joista ensimmäisessä esittelen sosiaalitieteel-
listä teoriaa identiteetistä ja sen muodostumisesta. Osiossa tarkastelen, mitä 
identiteetti käsitteenä tarkoittaa ja miten käsite liittyy maisema-arkkitehtuurin 
tarpeisiin. Työn toisessa osiossa vedän yhteen tärkeimpiä identiteetin maise-
ma-arkkitehtuuriin liittyviä ulottuvuuksia ja merkityksiä. Havainnot on jaettu 
kolmeen teemaan, joista ensimmäisessä käsittelen ulkotilaa ja sen merkityksiä 
sosiaalisesti määriteltyinä. Toisessa teemassa pohdin ulkotilan kategorisointia ja 
sen vaikutuksia, ja kolmannessa ulkotilaa representaation välineenä. Työn kol-
mas osio on kohdeanalyysi, jossa sovellan aiemmin tehtyjä havaintoja todelliseen 
kohteeseen. Kontulan keskuksen ideakilpailusta tehdyssä diskurssianalyysissä 
tutkin, miten identiteettiä kilpailun aineistossa käsitellään ja mikä on hankkeen 
ja siihen liittyvien kilpailuehdotusten suhde Kontulaan ja sen asukkaisiin.

Työssä käy ilmi, että vaikuttamalla tilaan, vaikutamme myös siihen vuorovaiku-
tuksessa oleviin identiteetteihin. Tiloilla, toiminnoilla ja symboliikalla on mah-
dollista niin representoida kuin marginalisoida identiteettejä. Työni perusteella 
tarkemmalle käsitteenmäärittelylle ja inhimillisemmälle identiteettikäsitykselle 
on alallamme tarvetta. Kilpailuaineistossa korostuu pintapuolinen identiteetin 
käsittelytapa. Oikeanlaisen sanaston ja sopivien käsitteiden puutteessa viesti ei 
välity. Useimmista kilpailuehdotuksista välittyy kuitenkin myös vilpitön yritys 
ymmärtää. 
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Abstract

The relationship between identity and landscape architecture is complex. Under-
standing landscape identity is often seen as one of the important characteristics 
of our profession and the word ’identity’ frequently appears in both research 
literature and in professional descriptions of projects. However, it is often not 
self-evident what is meant by the term and whether it is understood similarly in 
different texts and contexts. In this thesis, I explore how identity is defined and 
why it matters to landscape architects. 

The work consists of three sections. The first section introduces social scientific 
theory of identity and its formation. I examine what identity means as a concept 
and how it relates to landscape. In the second section I draw together the main 
dimensions and meanings of identity in landscape architecture. The findings 
are divided into three themes, the first of which deals with outdoor space and 
its meanings as socially defined. The second theme is categorization of outdoor 
space and its implications, and in the third theme I consider places as a means 
of representation. The third section of the thesis is a case study where I apply 
my previous findings to a real-life project. Using discourse analysis, I examine 
how identities are handled in the materials of Kontula Centre ideas competition, 
and what is the relationship of the competition proposals with Kontula and its 
residents.

As shown in the thesis, through influencing space, we also influence the iden-
tities that interact with it. Spaces, functions, and symbolism have the potential 
to both represent and marginalize identities. My findings suggest that there is 
a need for a more precise and human-oriented conceptualization of identity in 
our field. The competition material reveals a superficial approach to identity. In 
the absence of the right vocabulary and appropriate concepts, our profession is 
limited in our ability to convey messages about identity. However, most of the 
competition entries also show a sincere attempt to understand. 

Author:  Eetu Mykkänen

Department: Department of Architecture

Degree Programme: Landscape Architecture

Year:  2022

Keywords:  identity, social identity, landscape architecture, representation,  
  categorization, discourse analysis, Kontula

Pages: 168 Language: Finnish

Title of thesis: Place of identity - what identity means and why that matters  
  to a landscape architect





Kiitos Pekalle työn ohjauksesta. Tarjoamasi näkö-
kulma aiheeseen ja alan kirjallisuuteen on ollut työn 
kannalta mittaamattoman arvokas. 

Kiitos Jyrkille työn valvomisesta. Kommenttiesi 
ansiosta työ on toivottavasti sosiaalitieteiden lisäksi 
myös maisema-arkkitehtuuria.

Kiitos kaikille ystävilleni, jotka ovat tavalla tai toisella 
osallistuneet työhön. Erityisen kiitollinen olen Joo-
nalle, Ilarille ja Kallelle säännöllisestä mahdollisuu-
desta reflektoida työni aiheita.

Lopuksi suurin kiitos Suville tuesta läpi koko prosessin 
ja erityisesti sen loppumetreillä.





Sisällysluettelo

0 Johdanto  10

Työn viitekehys  13
Työn rakenne  16

I Identiteetti  18

Mikä identiteetti?  20
Mistä identiteetti muodostuu?  23
Kuinka identiteetti tehdään?  30
Mitä ovat kollektiiviset identiteetit?  37
Johtopäätökset I  48

II Maisema  50

Vuorovaikutuksessa määritelty ulkotila  52
Kategorisoitu ulkotila  64
Ulkotila representaation välineenä  71
Johtopäätökset II  92

III Identiteetti ja maisema  94

Menetelmä  96
Konteksti  99
Kohdeanalyysi  110
Arvostelupöytäkirja  141
Johtopäätökset III  147

IV Yhteenveto  150

Loppusanat  154

Lähteet  156

Kuvalähteet  165



0
Johdanto



Identiteetin ja maisema-arkkitehtuurin suhde on monimutkainen. 
Maiseman identiteetin ymmärtäminen nähdään usein osana ammat-
tikuntamme tärkeimpiä ominaispiirteitä, ja sana ’identiteetti’ esiintyy 
runsaasti niin alan tutkimuskirjallisuudessa (Egoz 2012) kuin kohtei-
den ammatillisissa kuvauksissa1. Useimmilla maisema-arkkitehdeilla 
näyttää olevan jonkinlainen tunne siitä, mitä identiteetti tarkoittaa, ja 
osaamme kysyttäessä määritellä ainakin joitain siihen liittyviä teemoja. 
Usein ei kuitenkaan ole itsestään selvää, mitä käsitteellä tarkoitetaan 
tai että se olisi ymmärretty samalla tavalla eri teksteissä ja tilanteissa 
(Egoz 2012; Stobbelaar ja Pedroli 2011). Ei helpota, että identiteetin 
lisäksi usein myös maiseman käsite on vaikeasti määriteltävissä tai hah-
mottomaksi koettu (Egoz 2012). 

Maisema-arkkitehti Shelley Egoz (2012) erottelee alan keskustelusta 
identiteetin määrittelyyn liittyen vähintään kaksi erilaista linjaa; maise-
matutkijat Stobbelaar ja Pedroli (2011) puolestaan näkevät identiteetin 
käsitettä käytettävän maisemaan ja maisema-arkkitehtuuriin liittyvässä 
kirjallisuudessa ainakin neljällä eri tapaa. Vaikka käsitteenmäärittely on 
moninaista, muodostuu usein selvä jakolinja siihen, nähdäänkö iden-
titeetti paikan tilallisina ja fyysisinä ominaispiirteinä, vai käsitelläänkö 
sitä ihmisen ja tilan vuorovaikutuksessa syntyvänä ominaisuutena 
(Egoz 2012; Stobbelaar ja Pedroli 2011; Butler ja Sarlöv-Herlin 2019).

Näistä lähtökohdista ja omasta kokemuksestani ammentaen tämä dip-
lomityö rakentuu kolmen ammattikuntamme ja identiteetin suhteesta 
tehdyn havainnon tai väitteen ympärille. Väitteiden kautta hahmottelen 

1 Muun muassa 259 osumaa tunnetulla maisema-arkkitehtuurisivustolla Lan-
dezinessä (”identity site:landezine.com - Google Search” 2021).
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ymmärrystä identiteetin monimuotoisesta luonteesta ja sen merkityk-
sestä maisema-arkkitehtuurille. Samalla väitteiden on tarkoitus nostaa 
keskiöön, miten me maisema-arkkitehteina vaikutamme tarkoituksella 
tai tahattomasti inhimillisiin identiteetteihin ja mikä on niiden suhde 
työhömme.

Ensiksi väitän, että olemme ammattikuntana useammin tekemisissä 
erilaisten identiteettien kanssa, kuin mitä todennäköisesti tajuamme. 
Oli kyse sitten maahanmuuttajista, kannelmäkeläisistä, vanhuksista – 
tai oikeastaan lähes kenestä tahansa ulkotilan käyttäjästä – jokainen 
mainittu yksilö tai joukko sisältää vääjäämättä identiteettiin liittyviä 
ulottuvuuksia. Sama pätee meihin itseemme: maisema-arkkitehti on 
identiteetti, jonka jokainen meistä osaa erottaa muista suunnittelualan 
ammattilaisista. Väitteen kautta on mahdollista hahmottaa identiteet-
tien monimuotoisuutta ja tämän suhdetta suunnitteluun.

Toiseksi väitän, että usein identiteeteistä puhuessamme emme Egozia 
mukaillen välttämättä hahmota, mitä käsitteellä oikeastaan tarkoite-
taan. Hyvän yleiskuvan ammatillisesta käsitteenmäärittelystä saa esi-
merkiksi Topoksen tai LA+:n identiteettiä käsittelevistä numeroista, 
joissa artikkelien aiheet vaihtelevat visuaalisesta ilmeestä brändäyksen 
kautta nationalismiin. Käsitteen sisältö muotoutuu teksteissä luovasti 
sen mukaan, miten kukin kirjoittaja sen työhönsä liittää tai kokee sopi-
vaksi. (”Topos 92 – Landscape Identity” 2015; ”LA+ IDENTITY” 2017b). 
Tarkemmalle käsitteenmäärittelylle on siis tarve, ja työni rakentuu 
enemmän tai vähemmän tämän tavoitteen ympärille.

Kolmas väite on luonteeltaan johtopäätöksenomainen, ja vetää yhteen 
kahden ensimmäisen väitteen esiin nostamia teemoja suhteessa maise-
ma-arkkitehtuuriin. Vaikka pelkkä käsitteen ymmärtäminen on tärkeää, 
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väitän, että identiteetillä itsessään on merkitystä työllemme. Identi-
teetteihin liittyy valtaa, jota jokainen maisema-arkkitehti vääjäämättä 
käyttää halusi tai ei. Väitteen avulla hahmottelen niitä mekanismeja, 
joiden kautta valta muodostuu ja joita meidän ammattilaisina tulisi 
työssämme ymmärtää.

Työn viitekehys
Identiteetin ja maiseman suhdetta käsittelevää kirjallisuutta on nykyään 
runsaasti, mutta yksittäistä yleisviitekehystä aiheen tarkastelulle on 
vaikea löytää. Termien määrittely on monimutkaista, eikä aihetta käsit-
televissä alaamme liittyvissä teksteissä käytetä identiteetin käsitettä 
yhtenäisesti. Esimerkiksi Egozin (2012) esittämän jaottelun mukaan 
identiteetti nähdään maisemaan liittyvissä kirjoituksissa vaihtoehtoi-
sesti joko tilan fyysisten tai visuaalisten piirteiden määritelmänä, tai 
ihmisen ja tilan vuorovaikutuksessa syntyvänä ominaisuutena. 

Sama jaottelu on laajennettavissa Stobbelaarin ja Pedrolin (2011) 
mukaan neljään luokkaan tarkastelun kohteen ja sosiaalisen konteks-
tin perusteella (kuva 1). Ensin mainittu jaottelu erottelee toisistaan 
eksistentiaaliset (existential) ja tilalliset (spatial) identiteetin muodot, 
jotka eroavat tavassa suhtautua identiteetin ja maiseman suhteeseen. 
Jaottelu muistuttaa pitkälti Egozin esittämää jaottelua: identiteetin 
tilallisessa tarkastelussa kyse on maiseman piirteiden kuvailusta, eksis-
tentiaalisessa puolestaan niissä merkityksissä, joita identiteetti saa 
suhteessa kokijaan. Erottelun toisella akselilla puolestaan on kyse siitä, 
tarkastellaanko identiteettiä henkilökohtaisen (personal) vai laajemman 
kulttuurisen (cultural) kokemuksen kautta. Jaottelu muodostaa neliken-
tän (kuva 1), jolle eri tieteenalojen identiteettitarkastelut voidaan kar-
keasti sijoittaa (Stobbelaar ja Pedroli 2011).

johdanto13 ~



Kuva 1. Maisemaidentiteetin kehä on yksi tapa hahmottaa identiteetin 
käsittelyä suhteessa maisemaan. (Stobbelaar ja Pedroli 2011)
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Maisema-arkkitehtuuri sijoittuu Stobbelaarin ja Pedrolin (2011) mukaan 
yleensä neljännelle neljännekselle (IV, kuva 1) henkilökohtainen-tilallinen 
(personal-spatial). Määrittely vastaa pitkälti Egozin esittämää ensim-
mäistä tarkastelutapaa,  ja on myös muiden kirjoittajien mukaan mai-
sematutkimusen ja maisema-arkkitehtuurin akateemisilla oppialoilla 
vallitseva tapa hahmottaa identiteetin ja maiseman suhdetta (Butler ja 
Sarlöv-Herlin 2019). Vaikka viime aikoina käsitteen merkitykset ovat 
muuttuneet moninaisemmiksi (Butler ja Sarlöv-Herlin 2019), on käy-
tännöllinen tilan ilmeeseen perustuva identiteettikäsite usein otettu 
annettuna ilman, että sen sisällöistä on juuri keskusteltu (Stobbelaar 
ja Pedroli 2011). Paikan hengen, genius locin, tunteminen on siinä mää-
rin osa alamme perusajatusta, että toisenlaisen identiteettikäsityksen 
muodostaminen voi jo tästä syystä olla haastavaa. Egoz (2012) toteaa 
kuitenkin kuvaavasti, että ”[m]aiseman ja identiteetin [keskinäisen] 
suhteen diskurssi ansaitsee lisää huomiota ja reflektiota, erityisesti mai-
sema-arkkitehtuurissa”2.

Tässä työssä tarkastellaankin identiteettiä perinteisemmän tilan ilmee-
seen perustuvan mallin (IV) sijaan inhimillisenä ulottuvuutena, joka on 
vuorovaikutuksessa tilan kanssa. Stobbelaarin ja Pedrolin (2011) neli-
kentän lohkoista työ sijoittuu siis pääasiassa neljänneksiin I ja II. Oleel-
lista eivät niinkään ole maisema-arkkitehtuurin piirteet sellaisenaan, 
vaan miten ne saavat merkityksiä suhteessa ihmisten identiteetteihin 
ja ovat vuorovaikutuksessa näiden kanssa. Työssä käytetyn lähestymis-
tavan mukaan identiteetit tuotetaan osana sekä fyysistä että sosiaalista 
ympäristöä, ja samalla myös tilan identiteetti voidaan nähdä sosiaali-
sena (Stobbelaar ja Pedroli 2011).

2 Käänt. EM.
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Työn rakenne
Työ koostuu kolmesta osiosta, joista kahdessa ensimmäisessä käsitel-
lään identiteettiin liittyvää teoriaa ja sen suhdetta maisemaan. Kolman-
nessa osiossa havaintoja sovelletaan todellisen kohteen analysointiin. 
Kaikissa osioissa painopiste on julkisessa tai puolijulkisessa tilassa, 
mutta samat teemat pätevät todennäköisesti yksityiseen tilaan. Lisäksi 
käytän paikkaa ja tilaa pääosin synonyymeinä toisilleen, vaikka ne voi-
daan joskus nähdä myös erillisinä käsitteinä.

Diplomityöni ensimmäisen osan tarkoituksena on perehtyä identi-
teettiin ja sen muodostumiseen liittyviin kysymyksiin. Osiossa tarkas-
tellaan, mitä identiteetti käsitteenä tarkoittaa ja miten käsite liittyy 
maisema-arkkitehtuurin tarpeisiin. Tekstissä pureudutaan erityisesti 
identiteetin sosiaaliseen luonteeseen, sen erilaisiin tasoihin ja muodos-
tumistapoihin. Osion painopiste on sosiaalitieteistä – erityisesti sosio-
logiasta, sosiaaliantropologiasta ja ympäristöpsykologiasta – peräisin 
olevassa kirjallisuudessa, mutta peilaan kirjallisuutta suhteessa kaupun-
kitilaan ja maisema-arkkitehtuuriin. Osiossa osoitan, että identiteettejä 
käsittelevää teoriaa voidaan soveltaa tilan ja paikan tutkimuksessa.

Työn toisessa osiossa keskityn vetämään yhteen tärkeimpiä identi-
teetin maisema-arkkitehtuuriin liittyviä ulottuvuuksia ja merkityksiä. 
Osio on yhteenveto tai yleiskatsaus niistä aiheista, joita maisema-ark-
kitehdin tulisi vähintään ymmärtää maisema-arkkitehtuurin ja iden-
titeetin suhteeseen liittyen. Havainnot on jaettu kolmeen teemaan, 
joista ensimmäinen käsittelee ulkotilaa ja sen merkityksiä sosiaalisesti 
määriteltyinä. Toinen teema käsittelee ulkotilan kategorisointia ja sen 
vaikutuksia, ja kolmannessa pohditaan ulkotilaa representaation väli-
neenä. Teemojen puitteissa aiheita syvennetään tutkimuskirjallisuuden 
ja alaan liittyvien todellisten sekä spekulatiivisten esimerkkien kautta.
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Kolmas osio on kohdeanalyysi, jossa tarkoituksena on soveltaa aiemmin 
tehtyjä havaintoja todelliseen hankkeeseen. Valittu hanke on Kontulan 
keskustauudistus Helsingissä ja siihen liittyvä kilpailu vuodelta 2020. 
Tavoitteena on arvioida, kuinka alueen ja sen ihmisten identiteetti on 
esitetty suunnitelmissa ja millaisia merkityksiä esitetyillä ratkaisuilla 
on suhteessa ihmisten identiteettiin. Tarkastelussa kiinnitän huo-
miota suunnittelijoiden kykyyn tunnistaa identiteettejä, puhua niistä 
sekä havaita niiden ja tilan suhde. Osio koostuu alueeseen liittyvästä 
lyhyestä yleiskatsauksesta ja Kontulan keskustauudistuksen kilpailuai-
neistoon perustuvasta diskurssianalyysistä.

Sekä identiteetti että maisema ulottuvat aiheina monien tieteenalojen 
puolelle eikä yhden diplomityön puitteissa ole mahdollista käsitellä 
kaikkea tarkasteltaviin ilmiöihin liittyvää moniulotteisuutta. Käsillä 
oleva diplomityö kannattaakin nähdä kokonaisvaltaisen, aiheen osiin 
purkavan tutkimuksen sijaan keskustelunavauksena aiheen merkityk-
sestä maisema-arkkitehtuurin kontekstissa.
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I
Identiteetti



Identiteetti on erikoinen käsite. Toisaalta se on jatkuvassa arkisessa 
käytössä, toisaalta sen luonteesta on käyty akateemista keskustelua jo 
vuosisatoja.

Käsitteen hahmottamista varten esitän ensin, että kaikki identiteetit 
syntyvät vuorovaikutuksessa ja ovat siten lähtökohtaisesti sosiaalisia. 
Kukaan ei ole yksin vastuussa identiteetistään, vaan myös ulkoisilla 
määrittelyillä on merkitystä. Identiteetin muodostuminen on aina pro-
sessi, joka vaatii jatkuvaa neuvottelua, ylläpitoa ja uudelleenarviointia. 

Toiseksi osoitan, että identiteetti ei ole ainoastaan henkilökohtainen 
ominaisuus, vaan sillä on myös kollektiivinen ulottuvuus. Molemmissa 
tapauksissa tila ja paikka toimivat vertailukohtina ja välineinä, joiden 
kautta erilaisia identiteettejä rakennetaan. Yleensä voidaan ajatella, että 
identiteetti tapahtuu ja muodostuu esittämisen tai kerronnan kautta.

Kolmanneksi näytän, ettei identiteetti ole neutraali ilmiö, joka olisi 
vaikuttamisen ja vallan ulkopuolella. Tekstissä tuon esiin tapoja, joilla 
identiteetti ja valta kytkeytyvät toisiinsa. Esimerkiksi kategorisointi on 
harvoin neutraalia, ja kategorisoituja identiteettejä representoimalla 
määrittelemme, kuinka niihin suhtaudutaan ja millaisia oletuksia niihin 
liitetään.
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Mikä identiteetti?
Mitä identiteetti sitten on? Yksittäisen, kattavan määritelmän muodos-
taminen on vaikeaa eivätkä käsitteen määrittelyyn liittyvät ongelmat 
koske vain omaa alaamme, vaan identiteetin määritelmästä käydään 
keskustelua myös sosiaalitieteiden sekä muiden aihetta sivuavien alo-
jen puolella (Lawler 2014, 1–6). Kansanomaisesti tyydyttävä määritelmä 
voisi olla sosiaaliantropologi Jenkinsin (2008, 1–15) näkemys, jonka 
mukaan identiteetti kuvaa meidän kykyämme määrittää ja sitä kautta 
tietää, kuka on kuka ja mikä on mitä. Identiteetissä on siis kyse oman 
itsemme ja paikkamme ymmärryksestä sekä maailman kategorisoin-
nista ja kartoittamisesta tätä varten. Ilman identiteettiä emme tunnis-
taisi sen enempää itseämme kuin muita.

Tieteellisemmin argumentoituna Jenkins (2008, 18) hahmottaa identi-
teetin ”systemaattiseksi samanlaisuuksien ja erojen rakenteeksi yksilöi-
den ja kollektiivisten kokonaisuuksien kesken ja välillä”. Määritelmän 
ytimessä on ajatus siitä, että identiteetti muodostuu erilaisten yksilöi-
den tai ryhmien määritellessä sekä toisiaan että itseään. Löytämällä 
eroja ja yhtäläisyyksiä on mahdollista ymmärtää sekä omaa suhdettaan 
muihin, että muiden suhdetta itseensä.

Koska sekä me että vertailukohtamme jatkuvasti muuttuvat ja kehit-
tyvät, myös identiteetti muuttuu jatkuvasti osana sosiaalista vuoro-
vaikutusta. Pysyvän ominaisuuden sijasta se onkin enemmän prosessi 
(Lawler 2014, 10–11). Identiteetit rakentuvat merkitysten luomiselle, 
joka puolestaan vaatii kanssakäymistä tullakseen merkitykselliseksi: 
sopimista, neuvottelua ja hyväksyntää (Jenkins 2008, 16). Identiteetti ei 
siis ole mitään, mitä meillä on, vaan enemmänkin jotain, mitä jatkuvasti 
teemme suhteessa toisiin.
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Identiteetin ulottuvuudet

Identiteetti ei myöskään ole jotain, mihin on oikeus vain yksittäisillä 
ihmisillä. Vaikka identiteetti koetaan usein henkilökohtaisena ominai-
suutena, jaetaan se sosiologisessa kirjallisuudessa usein henkilökoh-
taisen lisäksi kollektiiviseen ulottuvuuteen. Tällä tarkoitetaan erilaisia 
joukkoihin liittyviä määrittelyjä: ihmisten itsensä muodostamia ryhmiä 
ja muiden toisiin liittämiä kategorioita. Tarkkaa jakoa henkilökohtaisen 
ja kollektiivisen identiteetin välille ei aina ole helppo määrittää (Jenkins 
2008, 37–38). Tässä työssä kollektiivisen identiteetin kysymykset näh-
dään kuitenkin ammatillisesti keskeisinä, ja niitä käsitellään tarkemmin 
omassa luvussaan (ks. 37).

Henkilökohtaisen ja kollektiivisen ohella identiteetillä ajatellaan usein 
olevan olevan myös tilallinen ulottuvuus. Tätä on tutkittu erityisesti 
ympäristöpsykologian puolella perustaen Proshanskyn ym. (2014) aja-
tuksille niin sanotusta paikkaidentiteetistä. Proshansky ym. (2014) esit-
tivät kuuluisassa kirjoituksessaan, että paikka on yksi niistä tekijöistä, 
joita vasten määritämme identiteettiämme. Liittämällä tilaan mieli-
kuvia, tuntemuksia ja ajatuksia teemme siitä osan identiteettiämme. 
Samalla liitämme itsemme osaksi tilan sosiaalista kontekstia. (Pros-
hansky, Fabian, ja Kaminoff 2014). Paikkaidentiteetin kohdalla voidaan 
siis ajatella, että paikka toimii eräänlaisena identiteetin määrittelyn vii-
teryhmänä (Peng, Strijker, ja Wu 2020). Siinä on kyse niistä minuuden 
ulottuvuuksista, jotka kiinnittävät ihmisen henkilökohtaisen identitee-
tin fyysiseen ympäristöön (Hauge 2007; Peng, Strijker, ja Wu 2020).

Sosiaalipsykologi Hauge (2007) kehittää ajatusta eteenpäin määrit-
tämällä tilan enemmänkin identiteetin rakentamisen välineenä kuin 
yksittäisenä määrittelyn viiteryhmänä. Hän esittää, että voi olla hyö-
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dyllistä rinnastaa tila tai paikka vaikkapa kieleen: se on työkalu, jonka 
avulla identiteettiä tehdään. Esimerkkinä hän käyttää sitä, kuinka sosi-
aalista luokkaa esitetään kielen kautta (puhetavalla töissä tai koulussa), 
mutta myös paikan ja tilan kautta (asuinalueen valinnalla, kodin sisus-
tuksessa). Riippumatta siitä onko paikka ryhmä, kategoria, yksittäinen 
kiintopiste tai vaikka tapa esittää identiteettiä, siihen voidaan soveltaa 
samoja ajatuksia kuin identiteetin henkilökohtaisiin tai kollektiivisiin 
ulottuvuuksiinkin. (Hauge 2007). 

Sama logiikka voidaan ulottaa myös paikan omaa identiteettiä koskeviin 
tarkasteluihin. Jos ja kun paikalle on mahdollista määrittää jonkinlai-
nen identiteetti, voidaan sen tulkita olevan paikan oma henkilökohtai-
nen tai kollektiivinen identiteetti. Peng, Strijker ja Wu (2020) esittä-
vät paikan identiteetin muodostuvan samalla tavoin kuin inhimillisten 
identiteettien: vuorovaikutuksessa siihen liittyvien ihmisten ja paikan 
itsensä välillä. Paikan identiteetti on toisaalta kiinnittynyt paikan fyy-
sisiin ominaisuuksiin, toisaalta se saa merkityksensä tavasta, jolla sitä 
käyttävät ihmiset sen määrittelevät. Kuten Butler ja Sarlöv-Helin (2019) 
asian tiivistävät: ”Maiseman merkitys on jatkuvassa prosessissa, jossa 
siitä kiistellään ja sitä työstetään uudelleen suhteessa poliittiseen tilan-
teeseen, sosiaaliseen ymmärrykseen ja henkilökohtaisiin kokemuksiin”.

Koska paikan identiteetin ja paikkaidentiteetin voidaan nähdä rakentu-
van samojen lainalaisuuksien kautta tai olevan osa henkilökohtaista ja 
kollektiivista identiteettiä, niitä käsitellään työssä osana näitä aiheita 
käsitteleviä kappaleita. Nostan esiin esimerkkejä tavoista, joilla paikka 
ja tila osallistuvat identiteetin muodostumisen prosessiin.
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Mistä identiteetti muodostuu?
Edellisessä luvussa sivuttiin jo lyhyesti neuvottelemista, prosessia ja 
viiteryhmiä identiteetin vertailemista varten. Termit kaikki liittyvät 
kiinteästi siihen, mitä identiteetti on: se on sosiaalinen prosessi, joka 
vaatii vuorovaikutusta ja viiteryhmiä. Samalla se on jotain, jota emme 
yksin voi päättää. Seuraavissa kappaleissa on käydään läpi ensin identi-
teetin muodostumisen sosiaalisuutta ja sen jälkeen itse koetun identi-
teetin suhdetta muiden siitä tekemiin määrittelyihin.

Minä ja muut

Identiteetti on lähtökohtaisesti sosiaalinen prosessi, joka tapahtuu vuo-
rovaikutuksessa muiden ihmisten, tilojen ja esineiden kanssa. Kukaan 
ei ole eikä voi olla yksin vastuussa identiteetistään, vaan kyseessä on 
aina enemmän tai vähemmän jatkuva tapahtumasarja, jossa ihminen 
määrittelee itseään uudestaan ja uudestaan suhteessa omiin ja muiden 
ajatuksiin.

Jenkins (2008, 40–41, 56–65) hahmottelee identiteetin perusrakenteen 
muodostuvan synteesinä itsensä määrittelystä (sisäinen momentti) ja 
määritellyksi tulemisesta (ulkoinen momentti)3. Kun muodostamme 
identiteettiämme, emme pelkästään rakenna henkilökohtaisia mieli-
kuvia itsestämme, vaan peilaamme niitä myös muiden meistä tekemiin 
havaintoihin ja oletuksiin. Vastaavasti sanomalla tai esittämällä keitä 
olemme, emme määritä identiteettiämme ainoastaan itsellemme vaan 
pyrimme välittämään oman määrittelymme myös muille. Koska kukaan 

3 Vastaavia malleja samasta perusajatuksesta on useita, ja monissa määrittely 
tapahtuu samanhenkisesti mutta eri termein (Goffmanin henkilökohtainen, 
sosiaalinen ja ego; tai jonkin verran käytetty jako identiteettiin ja subjektiviteet-
tiin jne.) (Lawler 2014, 8–9).
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ei voi yksin päättää, miten jaettu tieto identiteetistä käsitellään (Jenkins 
2008, 40–41, 56–65), identiteetin kannalta on yhtä lailla tärkeää mitä 
ihmiset ajattelevat meistä kuin mitä ajattelemme itsestämme. Iden-
titeetin rakentaminen onkin jatkuvaa keskustelua sen suhteen, miten 
haluaisimme itsemme nähtävän (tai mitä koemme itse olevamme), ja 
miten meihin suhtaudutaan ulkopuolelta. Olemme itsemme ja identi-
teettimme kanssa aina jollain tasolla kiinni sosiaalisessa maailmassa ja 
sen vuorovaikutussuhteissa.

Usein tätä sisäisen ja ulkoisen vuoropuhelua rakennetaan erojen ja 
yhtäläisyyksien kautta. Arkisena esimerkkinä eroista ja yhtäläisyyksistä 
Jenkins (2008, 21) käyttää nimiä. Kutsumalla itseämme nimellämme 
teemme eron muihin yksilöimällä itsemme. Samalla nimi liittää mei-
dät usein kuitenkin erilaisiin samanlaisuuksien joukkoihin kuten per-
heeseen tai sukuun. Monesti nimi kertoo myös, olemmeko oletetusti 
miehiä vai naisia – ja täten mihin kollektiiviseen identifikaatioon kuu-
lumme ja mihin emme. (Jenkins 2008, 21). Toisin sanoen: voidaksemme 
luoda samanlaisuuksia, joudumme vääjäämättä miettimään myös, mikä 
samanlaiset erottaa joistain muista – ja toisin päin (Jenkins 2008, 16–27; 
Hall 1999, 41; Lawler 2014, 10–15).

Erojen ja yhtäläisyyksien kohde voi olla niin ihminen, ihmisryhmä, 
paikka (mm. Dixon ja Durrheim 2004) kuin jonkinlainen yhdistelmä 
näistä. Samalla tavalla kuin ihmiset voivat tuntua samanlaisilta tai eri-
laisilta, myös paikkaan on mahdollista suhtautua näin. Esimerkiksi lähi-
viheralueen uudistus tai uudistuksen myötä muuttunut käyttäjäryhmä 
voi tehdä aiemmin tutulta tuntuneesta tilasta omalle identiteetille vie-
raan (kuva 2, ks. 58). 
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Kuva 2. High line New Yorkissa on suosittu kohde turistien keskuudessa, ja 
sen käyttäjäkunnassa korostuvat muut ryhmät kuin lähialueen asukkaat (Reichl 
2016).
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Riippumatta määrittelyn kohteesta on hyvä huomata, ettei erojen ja 
yhtäläisyyksien välttämättä täydy olla ”objektiivisesti tosia” tuottaak-
seen todellisia vaikutuksia (Jenkins 2008, 21–23, 63–65). Esimerkiksi 
sukuun avioliiton kautta tulleet koetaan usein saman yhteisen identifi-
kaation piiriin, vaikka he eivät joillain kriteereillä täyttäisi sukulaisuu-
den ehtoja. Samalla logiikalla identiteetin muodostumisen kannalta ei 
ole merkityksellistä, poikkeavatko lähipuiston uudet käyttäjät todella 
aiemmista, jos henkilö kokee sen niin ja määrittää itsensä sen mukaan.

Koska erojen ja yhtäläisyyksien määritelmät ovat subjektiivisia, voivat 
sekä ne että niiden kautta identiteetti myös elää ja muuttua sosiaalisen 
prosessin kuluessa tai vuoropuhelun kohteiden vaihtuessa. Identiteetti 
on todennäköisesti erilainen sen mukaan, kenen kanssa siitä neuvot-
telemme ja mihin joukkoon itseämme vertailemme. Kellään tuskin on 
tällöin vain yhtä identiteettiä, vaan se mitä koemme olevamme, on aina 
yhdistelmä useita erilaisia, kontekstisidonnaisia vaihtoehtoja (Lawler 
2014, 10). Esimerkiksi tätä työtä kirjoittaessani saatan olla identiteetil-
täni enemmän opiskelija, kun taas ammatillisissa yhteyksissä opiske-
lijastatuksestani huolimatta olen identiteetiltäni maisema-arkkitehti. 
En kuitenkaan todennäköisesti ole ensin opiskelija plus maisema-ark-
kitehti plus mies ja niin edelleen, vaan loogisesti nämä kaikki samaan 
aikaan. Identiteetti ei rakennukaan additiivisesti, vaan sen eri osat ovat 
usein jollain tasolla keskenään erottamattomia. (Lawler 2014, 10–15). 
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Identiteetillä on eri tasoja

Voidaksemme määritellä eroja ja yhtäläisyyksiä tarvitsemme vertail-
tavia joukkoja. Koska mitään joukkoja ei ole subjektiivisesti olemassa, 
tuotamme näitä aina määritellessämme muille yhteisiä ominaisuuksia. 
Puhumme tällöin nimellisistä (nominal) identiteeteistä.

Nimellisellä identiteetillä tarkoitetaan ennalta luotua oletusta, jonka 
kautta yksilö määritellään (Jenkins 2008, 99–100). Usein se on henkilö-
kohtaisen identiteetin kohdalla jokin kollektiivinen, muiden henkilöön 
liittämä kategoria, esimerkiksi haagalainen, stadilainen tai suomalainen 
(ks. 37). Vaikka nimellisten identiteettien kohdalla on kyse identitee-
tin ulkoisesta määrittelystä, eivät käsitteet tarkoita täysin sama asiaa. 
Ulkoinen identiteetti voi olla moninainen ja laaja, ja käsite kuvaa ylei-
sesti sitä osaa itsestämme, jonka muut tuottavat. Nimellinen identi-
teetti puolestaan tarkoittaa niitä sanoja ja nimiä, joilla identiteettejä 
yleisesti kuvataan.

Vaikka sama nimellinen identiteetti voidaan liittää useisiin ihmisiin, 
se ei aina johda samaan käytännön lopputulokseen, virtuaaliseen (vir-
tual) identiteettiin. Virtuaalisella identiteetillä tarkoitetaan tapaa, jolla 
kukin yksilöllisesti toteuttaa annettua nimellistä määritelmää – tai 
miten hänen välittämänsä viestit nähdään tietyn identiteetin toteutta-
misena. Jenkins (2008, 100) ottaa esimerkiksi tilanteen, jossa ihminen 
on tullut kaapista, ja häneen liitetään julkisesti ’homoseksuaalin’ nimel-
linen identiteetti. Vaikka yhteiskunnassa on näkyviä ja voimakkaita 
malleja sekä stereotyyppejä siitä, mitä käytetty kuvaus tarkoittaa, ei se 
automaattisesti johda samanlaiseen identiteettiin henkilökohtaisella 
tasolla, eikä jokainen homoseksuaaliksi identifioituva määritä itseään 
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yleisen mallin mukaan. Kuten Jenkins toteaa: ”Homoseksuaalina ole-
minen Lontoossa -- on todennäköisesti melko erilaista kuin homosek-
suaalina, sanotaan vaikka, maalaiskylässä Norfolkissa”. (Jenkins 2008, 
100). Samaa ilmiötä voidaan havainnollistaa kansallismaisemien avulla: 
paikan identifioiminen suomalaisuuden kuvaksi ei vielä tarkoita, että 
kaikki kansallismaisemat ovat identiteetiltään samanlaisia (kuva 3). 
Utsjokilaakso ja merellinen Helsinki tuskin muistuttavat virtuaalisesti 
toisiaan, vaikka niiden nimellinen identifikaatio on sama.

Vaikka virtuaalinen identiteetti on sidoksissa yksilöön tai yksittäiseen 
paikkaan, se ei aina yksiselitteisesti johda annetun määritelmän sisäis-
tämiseen. Ihminen voi toteuttaa muiden silmissä tiettyä virtuaalista 
identiteettiä ilman, että määrittelisi itseään sen kautta. Jotta identitee-
tin vielä sisäistäisi omakseen, tarvitaan usein jatkuvaa ulkoista luokitte-
luprosessia, jolla on aitoja, identiteettiin käytännössä yhdistettäviä seu-
rauksia (Jenkins 2008, 99–100; Lawler 2014, 10). Tämä voidaan havaita 
muun muassa silloin, kun käyttämämme ympäristö sisältää valmiiksi 
ulkoisia määrittelyjä, joihin meidän täytyy omaa identiteettiämme 
sopeuttaa. Esimerkiksi tietty harrastus saattaa sisältää nimellisen vaa-
timuksen tietynlaisesta sukupuoli-identiteetistä, jolloin sitä varten 
suunniteltu tila voi vastaavasti vaatia käyttäjältään identiteettiä, jonka 
kautta häneen kohdistetaan tietynlaisia oletuksia ja toimia (ks. 69).

Identiteettien ymmärtämisen kannalta nimellisen ja virtuaalisen iden-
titeetin erojen ymmärtäminen on huomattavan tärkeää. Identifikaatio 
ei koskaan riiipu pelkästä nimestä tai luokasta, vaan nimien ja luokkien 
merkitys syntyy siitä, millaista eroa niiden käyttö aikaansaa käytän-
nössä. (Jenkins 2008, 99–100; Lawler 2014, 10). Tähän liittyvästä kate-
gorisoinnista ja sen valtaulottuvuuksista kirjoitan tarkemmin omassa 
luvussaan (ks. 64)
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Kuva 3. Koli on yksi kansallismaisemista. Vaikka se jakaa nimellisen 
identiteetin esimerkiksi merellisen Helsingin kanssa, eivät paikat muuten juuri 
muistuta toisiaan.
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Kuinka identiteetti tehdään?
Aiemmissa kappaleissa käsiteltiin teoreettisella tasolla, mitä identi-
teetti on, miten se muodostuu ja mitä erilaiset identiteetin tasot tar-
koittavat. Seuraavissa kappaleissa puolestaan pohdin, miten identiteetti 
tehdään käytännössä: mitä aiemmin kuvattu vuoropuhelu todellisuu-
dessa tarkoittaa ja miten oman identiteetin määritelmät tehdään näky-
viksi toisille. Tapoja on lukemattomia, mutta tässä yhteydessä käydään 
läpi kaksi mahdollisesti maisema-arkkitehdin kannalta merkittävää 
vaihtoehtoa. 

Ensimmäinen tapa on identiteetin tekeminen esittämällä. Tämän näke-
myksen mukaan identiteetti muuttuu todelliseksi vasta, kun se tuodaan 
muiden tietoisuuteen. Tätä varten se täytyy esittää, ja jotta se saa mer-
kityksen, tulee sen myös tulla hyväksytyksi.

Toinen tapa tehdä identiteettiä on kertoa tarinoita. Narratiivinen iden-
titeetti on keino rakentaa aiemmista tapahtumista kudelma, joka vai-
kuttaa vääjäämättömästi johtavan tiettyyn lopputulokseen – esimer-
kiksi henkilön tai paikan nykyiseen tai tulevaan identiteettiin.

Esitetty identiteetti on näkyvä identiteetti

Omalla identiteetillä on merkitystä ihmisten ja vuorovaikutusten maa-
ilmassa vain, jos se on haltijansa lisäksi myös muiden havaittavissa. 
Ilman kykyä näyttää identiteetti ulospäin olisimme pelkästään muiden 
määrittelyjen armoilla.

Tapoja tehdä identiteettiä tai hahmottaa sen tekemistä on useita, mutta 
erityisen vaikutusvaltainen on sosiologi Erving Goffmanin esittelemä 
käsitys identiteetistä esitettynä tai esityksenä (performance). Ajatuksen 
mukaan identiteetti tulee näkyväksi esittämisen kautta, mutta samalla 
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esitys itsessään on tapa rakentaa identiteettiä (Goffman 1959, 1–12). Toi-
sin sanoen emme ainoastaan peilaa käytöksessämme, ulkonäössämme 
ja puheessamme sitä mitä olemme, vaan käytöksemme, ulkonäkömme 
ja puheemme ovat keinoja rakentaa minuuttamme ja viestiä siitä muille. 
(Lawler 2014, 116–33; Jenkins 2008, 90–94). Kuten sosiaaliantropologi 
Stephanie Lawler (2014, 118) toteaa: ”meistä tulee sosiaalisia henkilöitä 
esittämällä itseämme”.

Tunne itsestä syntyy julkisesti hyväksyttyjen sosiaalisten esitysten 
kautta, eikä tekoja voi erottaa tekijästä. Esiintyessä tehdyt roolit eivät 
niinkään naamioi todellista henkilöä, vaan ovat osa prosessia, jossa hen-
kilö määrittelee itseään muille ja muut määrittelevät häntä. Halusimme 
tai emme, teemme jatkuvasti jonkinlaista roolia. Joissakin tilanteissa 
saatamme jopa itse tunnistaa sen. Näin saattaa käydä Lawlerin mukaan 
esimerkiksi silloin, kun asetumme uuteen sosiaaliseen ympäristöön. 
(Lawler 2014, 120–22). Esittäminen saa siis merkityksensä vuorovaiku-
tuksessa: identiteettiin liittyvällä esityksellä täytyy olla esittäjän lisäksi 
vastaanottajia, jotta esitetty identiteetti on muutakin kuin omaa kuvi-
telmaamme. 

Pelkkä identiteetin näyttäminen ei usein kuitenkaan riitä, jos emme voi 
varmistaa sen tapahtuvan haluamallamme tavalla. Vuorovaikutukseen 
täytyykin liittyä jonkinlaisia yhteisiä sääntöjä, jotta siihen osallistuvat 
voivat kuvitella viestin välittyvän oikein. Toisin sanoen jokaisella esi-
tyksellä on jokin konteksti, joka on siihen osallistuvien toimijoiden kes-
kenään neuvoteltavissa ja jonka puitteissa esitykset voidaan hyväksyä. 
Yksinkertaisimmillaan kyse on esimerkiksi siitä, millainen toiminta 
tietyssä tilassa on sallittua, mutta usein kyse on laajemmasta sosiaa-
lisesta rakenteesta. Näitä rakenteita voidaan kutsua kehyksiksi (frame). 
(Jenkins 2008, 91–93).

ensimmäinen luku31 ~



Esitys tarvitsee kehykset

Sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät tilanteet toimivat identiteetin 
esittämisen kehyksinä, joilla on omat sääntönsä ja merkityksensä. Ne 
määrittävät puitteet, joiden avulla kokemus voidaan järjestää merkityk-
selliseen viitekehykseen ja ymmärtää riittävän yhtenevällä tavalla. Käy-
tännössä kyse on vuorovaikutuksen sosiaalisesta kontekstista, joka on 
sidottu tilaan ja aikaan: siihen mikä missäkin sosiaalisessa tilanteessa, 
tapahtumapaikassa ja yhteiskunnallisessa ajassa on sallittua ja mahdol-
lista. (Jenkins 2008, 92–93).

Esimerkkinä kehyksistä ja niiden säännöistä voidaan käyttää Goffma-
nin (1977) kuvausta yhteiskunnan sukupuolittuneisuudesta. Hänen 
mukaansa ei välttämättä ole mitään olennaista syytä, miksi osa yleisistä 
tiloista on jaettu sukupuolen mukaan. Jatkuva ja nuoruudesta asti suo-
ritettu erottelu kuitenkin juurruttaa kuvitellut erot niin, että ihmiset 
oppivat jo varhain kehystämään itsensä ja muut tässä kontekstissa: 
kaikki tilat tarjoavat materiaalia, jota voi käyttää sukupuolen esittämi-
seen ja sukupuoli-identiteetin varmistamiseen. (Lawler 2014, 126–27; 
Goffman 1977). Samalla tavoin esimerkiksi nuoret saatetaan nähdä 
häiriötekijänä julkisessa tilassa, jolloin heidän identiteettiinsä liittyvät 
toiminnot pyritään sulkemaan aikuisten määrittämän kehyksen ulko-
puolelle (Malone 2002). 

Sisäistettyämme kehysten säännöt toimimme usein niiden mukaisesti. 
Silloinkin kun emme tee näin, muut saattavat paikata tilannetta esimer-
kiksi kääntämällä tilanteen vitsiksi tai esittämällä, ettei mitään normaa-
lista poikkeavaa tapahtunut. Kun mahdollisuudet paikkaamiseen lop-
puvat, saatamme tuntea itsemme esimerkiksi hermostuneiksi. (Lawler 
2014, 126).
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Kehykset eivät sosiaalisina rakenteina ole pysyviä eivätkä ehdottomia. 
Usein niiden neuvottelussa oleellista ei ole osallisten täydellinen yhteis-
ymmärrys, vaan riittävä jaettu ymmärrys siitä, millaiset pelisäännöt 
luovat riittävästi pohjaa vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi. Neu-
vottelun ja yhteisymmärryksen kaltaisista sanoista huolimatta emme 
yleensä aktiivisesti havaitse kehysten muodostumista tai olemassaoloa, 
vaan olemme enemmänkin vääjäämättä osa niitä. Vaikka ihmisillä on 
aktiivinen rooli esittämässään kuvassa, heidät on yleensä kehysten 
kautta kahlittu esittämään rooleja, jotka ovat sosiaalisesti mahdollisia 
annetussa tilanteessa tai hierarkiassa. (Jenkins 2008, 92; Lawler 2014, 
124–27)

Tapoja esittää itseään kehysten sisällä on useita. Goffman esittää tämän 
tapahtuvan tietoisesti tai tiedostamatta erilaisten performatiivisten 
menetelmien avulla, esimerkiksi draaman, idealisaation, misrepresen-
taation tai mystifikaation kautta (Goffman 1959, 19–46). Yhtenä esi-
merkkinä näistä menetelmistä Lawler (2014) antaa omassa kirjassaan 
roolista etäännyttämisen, jonka tarkoituksena on näyttää yleisölle mitä 
(haluaa muiden ajattelevan siitä, mitä) oikeasti on. Esimerkiksi polii-
tikko saattaa esiintyä tavallisissa vaatteissa pyrkien näin näyttämään 
olevansa muutakin kuin poliitikko – esimerkiksi ihan tavallinen ihmi-
nen (Lawler 2014, 123–24). Vastaavasti asuinalueensa mainetta pelkäävä 
saattaa vähätellä suhdettaan siihen ja kenties korostaa asemaansa koko 
kaupungin asukkaana. Tavoitteena molemmissa tapauksissa on vakuut-
taa, että juuri tämä puoli on hänen todellinen luontonsa. (Lawler 2014, 
123–24). Onnistunut suoritus ei kuitenkaan tee kenestäkään todellisem-
paa, vaan roolista etäännyttämisen esitys on vain yksi esitys muiden 
joukossa – yksi monista tavoista esittää monia rooleja.
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Identiteetin esittämisessä yhdistyy tietoisia ja tiedostamattomia pro-
sesseja, joissa teemme itseämme sekä itsellemme että muille. Kehysten 
sisällä tapahtuvan ja niiden rajaaman toiminnan kautta identiteetti on 
mahdollista tehdä näkyväksi toivottavasti uskottavalla tavalla. Samalla 
tehdessään esityksen identiteetistään, ”yksilö asettaa muille moraalisen 
vaatimuksen käsitellä itseään niillä tavoin, joita identiteettiin liitetään. 
Hän altistaa itsensä niille väitteille, joita hän ei näytä täyttävän, ja näi-
hin liittyviin oletuksiin.” (Jenkins 2008, 94).

Tarinankerronta on tapa tehdä identiteetti 
todeksi 

Ihmiset osallistuvat identiteetin rakentamiseen myös kertomalla tari-
noita – luomalla narratiiveja siitä, kuinka jostakin tuli jotakin. Vaikka 
tällaiset narratiivit saattavat tuntua viattomalta tai ei-tarkoitushakui-
selta tapahtuneen kuvailulta, on kyseessä todellisuudessa enemmänkin 
prosessi, jossa erilaisia muistoja, kokemuksia ja tilanteita yhdistetään 
tavalla, joka tekee niistä totta (Lawler 2014, 24, 26). Yksinkertaisen 
kuvailun sijaan tarinankerronta onkin tapa auttaa ymmärtämään (2014, 
25–26) tai rakentamaan mielikuvia (Ameel 2017). Se tuottaa mahdol-
lisuuden asettaa itsensä tai paikka osaksi historiallista ja kulttuurista 
maailmaa ja sen jatkumoa. Narratiiveja voidaankin kertoa ihmisten 
lisäksi myös paikasta (Ameel 2017), tai paikka voi olla osa kertomusta, 
jonka varaan inhimillinen identiteetti rakentuu (Witteborn 2007).

Identiteettiin liittyvä tarinankerronta sisältää aina toimijoita (inhimil-
lisiä tai inhimillistettyjä), niihin liittyvää toimintaa ja edelliset yhdistä-
vän juonen (Lawler 2014, 24–28; Ameel 2017). Erityisesti juoni on oleel-
linen, sillä sen kautta mahdollista punoa yhteen joskus irrallisiltakin 
vaikuttavat tapahtumat. 
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Juonet muodostetaan aktiivisessa prosessissa, jossa muistoja, tapah-
tumia ja tilanteita tulkitaan uudelleen ja asetetaan osaksi laajempaa 
tulkintaa. Tämä tapahtuu kolmen yhtäaikaisen ja yhteen kytkeytyneen 
tarinallisen aineksen synteesinä. Ensinnäkin narratiivia laatiessa liite-
tään yhteen erillisiä tapahtumia niin, että ne saavat paikkansa tarinassa. 
Toiseksi ristiriidat ja sopusoinnut sovitetaan toisiinsa, jolloin irralliset 
tapahtumat ja olettamattomat seuraukset muodostavat kokonaisuuden. 
Kolmanneksi hyvä narratiivi sitoo yhteen kaksi erilaista aikaa: pysyvän 
lopputilanteen ja -tuloksen, mutta kronologisesti eteenpäin kulkevan 
kerronnan. (Lawler 2014, 24–28). Rakentunut identiteetti on tarinan 
päätepiste, johon aiemmat tapahtuvat johtivat.

Identiteetin narratiivin sisältämät tapahtuvat eivät sisälly siihen sattu-
malta. Jotta narratiivi tuntuu merkitykselliseltä, täytyy sen sisältämillä 
tilanteilla olla paikkansa juonessa ja juonen kuljettamissa merkityk-
sissä. Samalla tapahtumat itsessään saavat merkityksensä juuri siitä, 
että toisin kuin kaikki muut muistot ja tilanteet, juuri ne ovat mukana 
tarinassa. (Lawler 2014, 29–32). Täten tarina ja siitä johdettu narratiivi 
eivät luonnollisesti ole automaattisesti neutraaleja tai tosia (Ameel 
2017). Esimerkiksi Helsingin kaupungin Jätkäsaaren suunnitteluun liit-
tyvissä materiaaleissa alueen narratiivi kertoo, kuinka uudet kaupunki-
kehityshankkeet auttavat kantakaupungin vähenevän väkimäärän taas 
kasvuun. Tarinassa alue sijaitsee luonnollisesti kaupungin keskustassa 
ja on uutta urbaania kaupunkitilaa. (Ameel 2017). Kumpikaan väite ei 
ole yksiselitteisesti tosi, mutta kaupunkikehityksen kautta juonetetun 
narratiivin avulla ne vaikuttavat vääjäämättömiltä – ja siten tosilta. 
Onnistunut narratiivi kertookin siitä, kuinka kertoja tai kerronnan 
kohde tulee siksi, mitä on aina ollut – vaikka oikeasti kuva muodostuu 
juuri tarinankerronnan kautta. (Lawler 2014, 29–32).
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Kertojan näkökulmasta kerrottuna identiteetin narratiivi ei välttämättä 
näytä sosiaaliselta. Käytännössä se ei kuitenkaan eroa sosiaalisilta ulot-
tuvuuksiltaan merkittävällä tavalla muusta identiteetin esittämisestä. 
Ameelin (2017) mukaan ei oikeastaan voida edes puhua narratiivista, 
ennen kuin tarinalla on kertoja ja kerronnan kohde. Molemmat osallis-
tuvat narratiivin tulkintaan, ja tarinankerronta saa merkityksensä vain 
vuorovaikutuksessa. 

Ollakseen ymmärrettävä, tulee narratiivin olla myös sillä tavoin sosiaa-
linen, että se viittaa riittävällä tavalla muihin kulttuurisiin narratiivei-
hin. Sen täytyy sopia ymmärrykseemme sekä tarinankerronnasta että 
niistä kollektiivisista todellisuuksista, joihin se kiinnittyy. Identiteetin 
narratiivit sisältävät vääjäämättä osia ja yhtymäkohtia muiden narratii-
veihin, ja saattavat joskus myös perustua muiden tarinoille esimerkiksi 
omasta lapsuudestamme tai alueen aiemmista asukkaista. Sosiaalinen 
elämänpiiri tarjoaa resursseja, joiden kautta tarinoita rakennetaan, 
sekä valmiita narratiiveja, joiden sisään omat narratiivit on mahdollista 
sijoittaa. Jaettu pääoma myös tarjoaa muille mahdollisuuden arvioida 
ja tulkita tarinankerrontaamme. Sopivalla tavalla muihin muistoihin ja 
tarinoihin sopusoinnulla oleva narratiivi todennäköisemmin saa mui-
den hyväksynnän. (Lawler 2014, 25, 28, 33–34, 42–42)
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Mitä ovat kollektiiviset identiteetit?
Kollektiivinen identiteetti rakentuu monin tavoin samanlaisten lain–
alaisuuksien ympärille kuin henkilökohtainen. Kaikki aiemmin käsitellyt 
aiheet pätevät enemmän tai vähemmän myös kollektiivisen identiteetin 
kysymyksiin, ja esimerkiksi narratiiveja voi rakentaa ryhmän näkökul-
masta tai ihmisjoukolle määrittää nimellisen identiteetin. Aiemmin 
todetusti yksilön nimellinen identiteettikin on itse asiassa usein kollek-
tiivisesti määritelty. Muun muassa sukupuoleen liittyvät identifikaatiot 
ovat usein hyvinkin henkilökohtaisia, mutta niihin kohdistetut nimel-
liset identiteetit pitkälti yhteisten käytäntöjen ja oletusten sanelemia.

Kollektiivinen identiteetti on yhteinen 
identiteetti

Kollektiivinen identiteetti eroaa henkilökohtaisesta identiteetistä eri-
tyisesti katsantokantansa kautta. Kollektiivinen identiteetti ei yhtä suo-
raviivaisesti sitoudu tiettyyn kehoon tai paikkaan, mikä puolestaan on 
henkilökohtaiselle identiteetille luonteenomaista. Periaatteessa erilai-
sia kollektiivisia määrittelyjä on mahdollista rakentaa ihmisten välille, 
jotka eivät välttämättä koskaan kohtaa, käytä samaa tilaa tai ainakaan 
näennäisesti muistuta toisiaan. (Jenkins 2008, 100–105). 

Nimensä mukaisesti kollektiivisen identiteetin voidaan ajatella olevan 
myös henkilökohtaista identiteettiä enemmän kiinni yhtäläisyyksissä 
kuin eroissa – kertoohan termin nimi jo itsessään jonkinlaisen joukon 
yhteisestä identifikaatiosta. Yleisesti ajattelemme, että ihmisillä täytyy 
olla jotain yhteistä, jotta he voivat olla jäseninä kollektiivissa. (Jenkins 
2008, 102–3). 
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Kollektiivinen identiteetti on syntytapansa perusteella mahdollista 
jakaa kahteen luokkaan, vaikka todellisuudessa prosessi on aina moni-
mutkaisempi ja identiteetin eri muodot toisiinsa kietoutuneempia. 
Ensimmäisessä tilanteessa voidaan ajatella, että yksilöt tunnistavat 
itsensä kollektiivin jäseniksi ja identifioituvat itse osaksi kollektiivia. 
He voivat kokea olevansa samanlaisia, tekevänsä samanlaisia asioita 
tai vaikkapa viettävänsä aikaa samassa paikassa. Tällöin puhumme ryh-
mästä. Toisessa tapauksessa kollektiiviin kuulumisen määrittely tapah-
tuu ulkoa päin, joskus jopa ilman kollektiivin jäsenten tietoisuutta mää-
rittelystään. Tällöin valta on kollektiivisen identiteetin määrittelijällä, ja 
puhumme kategorioista – kollektiivin nimellisistä identiteeteistä. 

Vaikka ryhmä on kollektiivisen identiteetin omakohtainen ulottuvuus, 
se ei useinkaan ole maisema-arkkitehdin kannalta yhtä merkittävä 
kuin kategoria. Suunnittelemme harvoin ryhmälle johon kuulumme, ja 
usein tällöinkin asetumme tavalla tai toisella ryhmän ulkopuolelle tar-
kastellen enemmän sen nimellistä ulottuvuutta. Oli kohderyhmä mikä 
tahansa – esimerkiksi ihminen, nainen tai kiipeilijä – emme välttämättä 
edes ammatillisesti saa suhtautua kohderyhmään henkilökohtaisesti. 
Ja vaikka saisimme, emme ryhmään kuulumisesta huolimatta silti vält-
tämättä kohtele määritelmää kuin kategorisesti. Tästä syystä jatkossa 
kollektiivisen identiteetin osalta keskitytään puhumaan kategorioista.

Kategoria ei kaipaa kohteensa hyväksyntää

Kategoriat muodostuvat ihmisten määritellessä toisiaan rajattuihin 
luokkiin. Oleellista on identiteetin määrittelyn tapahtuminen määritel-
tävän joukon ulkopuolelta. Ryhmää kuvailevassa esimerkissä käytetyt 
määritelmät (ihminen, nainen…) voivat yhtä hyvin olla kategorioita, 
kunhan niitä käytetään siinä mielessä: oman joukon sijasta toisen jou-
kon määritelmänä. 
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Kategoriat ja ryhmät eivät tässä mielessä ole kiveen hakattuja, vaan 
kategoria voi muuttua ryhmäksi, jos sen ’jäsenet’ alkavat tunnistaa toi-
siaan (Jenkins 2008, 108). Esimerkiksi ’suomalainen’ voi joissain yhte-
yksissä olla ryhmä, toisissa kategoria. Poliittisesti rikkonaisessa Poh-
jois-Irlannissa rauhan muurit (peace walls, kuva 4) erottavat fyysisesti 
uskonnollisesta ja sosiaalisesta tilanteesta taustansa ammentavia ryh-
miä toisistaan vahvistaen ja ylläpitäen ryhmäidentifikaatioita. Samalla 
osapuolesta riippuen muurin toisella puolella on aina kategorinen toi-
nen.  Määritelmien eron voisi hahmottaa toteamalla, että jos ryhmä on 
’me’, kategoria on enemmänkin ’he’ tai ’ne’. 

Kuva 4. Myös fyysinen rajaus voi toimia ryhmän ja sitä vastaavan kategorian 
rajauksena. Yksi esimerkki tällaisesta on Pohjois-Irlannin rauhan muurit..
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Syntytavastaan johtuen kategoriat eivät ole riippuvaisia jäsentensä 
suhteesta itse kategoriaan tai sen muihin jäseniin. Toisin kuin ryhmä, 
joka muodostuu ensisijaisesti sisäisen identifikaation kautta, kategoria 
on ulkoisen määrittelyn väline. Kategorian jäsenet kuuluvat siihen aina 
yksilöinä, ja heistä tekee kollektiivin vain kategorian määrittelijä ( joka 
voi olla niin yksilö, ryhmä kuin instituutio). (Jenkins 2008, 105–8). Mai-
sema-arkkitehtuurissa käsiteltävät kohderyhmät ovatkin usein katego-
rioita, suunnittelijan määrittelemiä kuvitteellisia nimellisiä identiteet-
tejä. Esimerkiksi kööpenhaminalainen Superkilen-puisto on virallisesti 
suunnattu ympäröivän Nørrebron asuinalueen monikulttuuriselle väes-
tölle, mutta suunnittelijan käsitys monikulttuurisesta identiteetistä on 
luonteeltaan kategorinen, eikä välttämättä vastaa asukkaiden omaa 
ryhmäidentiteettiä ( jos sellaista onkaan). Suunnittelijalle monikulttuu-
risuus tarkoittaa maahanmuuttajia, jotka on puolestaan tulkittu minä 
tahansa historiallisesti vieraan kulttuurin edustajina. Valtaosa alueen 
asukkaista on kuitenkin tullut kaupunginosaan muutamasta maasta – 
tai ovat syntyneet Tanskassa (ks. 90).

Jäsenten ja kategorian suhteesta johtuen kategoriaan kuuluvien ei peri-
aatteessa tarvitse olla edes tietoisia kategorian olemassaolosta, vaan 
heidät voidaan määritellä myös ilman heidän haluaan tai osallisuuttaan. 
Kategoriaan kuuluminen ei myöskään tarkoita suhdetta määriteltävien 
ja määrittelijän välillä: kategoria voi olla esimerkiksi puhtaasti tilastolli-
nen. (Jenkins 2008, 105–8). Puhuessamme lapsista, vanhuksista, pojista 
tai asukkaista emme välttämättä määritä itsemme ja kategorian välille 
minkäänlaista suhdetta. Tietyn alueen asukkaat saattavat esimerkiksi 
olla abstrakti kategoria, johon asetamme kuuluvaksi kaikki valitulla 
maantieteellisellä alueella asuvat. Usein liitämme tällaiseen määrit-
telyyn kuitenkin myös oletuksia siitä, keitä asukkaat ovat tai mitä he 
haluavat asuinalueeltaan.
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Muiden kategorisointi on harvoin neutraalia

Kategorioilla voi olla näkyviä seurauksia suhteessa kategorisoituihin. 
Tästä puhuttiin jo yleisellä tasolla nimellisten identiteettien kohdalla, 
ja arkipäiväiseltä vaikuttavallakin kategorisoinnilla on usein merkittäviä 
vaikutuksia. Sijoittuessaan tai tultuaan sijoitetuksi kategorioihin ihmi-
set tulevat samalla alttiiksi niille säännöille, normeille ja oletuksille, 
joita kategoriaan liittyy. Hall (1999, 100–102) käyttää tästä esimerkkinä 
palestiinalaisia: tultuaan israelilaisten toimesta kategorisoiduksi terro-
ristina palestiinalainen kohtaa vääjäämättä tästä johtuvia seurauksia 
ja oletuksia, esimerkiksi halveksuntaa tai pelkoa. Jenkinsin sanoin ”[i]
hmisten kategorisointi on aina potentiaalisesti puuttumista heidän elä-
määnsä”, (Jenkins 2008, 106–8, 125). 

Kategorisointi ei kuitenkaan toimi yksinkertaisesti niin, että luokat 
ja niihin liittyvät oletukset olisivat valmiina olemassa, vaan ne täy-
tyy luoda niitä käyttääkseen. Tieto tuottaakin usein sitä, mitä se esit-
tää kuvaavansa. Alun perin Foucault’n (1978) esittämän tunnetun 
havainnollistuksen mukaan esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen 
kategorisointi on verrattain tuore ilmiö. Vasta 1800-luvulla nykyään 
homoseksuaalina pidetyt teot liitettiin uuteen homoseksuaalin kate-
goriaan, siinä missä ne eivät aiemmin olleet liittyneet henkilön mää-
rittelyyn. (Foucault 1978, 42–43). Määrittelemällä homoseksuaalin ( ja 
sitä kautta heteroseksuaalin) kategoria tuotettiin se, mitä kategorioilla 
pyrittiin kuvaamaan. Vasta tämän jälkeen oli mahdollista hahmottaa 
itsensä edellä mainituilla tavoilla, ja vasta tämän jälkeen näihin tapoi-
hin oli mahdollista liittää identiteettiin liittyviä oletuksia ja seurauksia. 
(Lawler 2014, 74–75, 82)
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Yhtenä esimerkkinä käytännön vaikutuksista Lawler (2014, 138–59) 
käsittelee kirjassaan esimerkkiä brittiläisestä luokkajärjestelmästä, ja 
tähän liittyvästä työväenluokan kategorisoinnista. Hänen mukaansa 
brittiläisessä yhteiskunnassa työväenluokkaan liitetään yleisesti run-
saasti negatiivisia oletuksia, jotka rakentuvat keskiluokan rakentaman 
”hyvän maun” käsitteen ympärille. Tulemalla määritellyksi työväen-
luokkaiseksi saa siis samalla itselleen määritelmän keskiluokan näkö-
kulmasta patologisena pidetystä ”huonosta mausta”, joka näkyy olete-
tusti niin pukeutumisessa, puhetavassa kuin mielenkiinnon kohteissa. 
Määritelmästä vastaavalle valtaa pitävälle keskiluokalle ei ole oleellista, 
kokeeko kategorisoitu henkilö määritelmän omakseen tai toimiiko ole-
tusten mukaan, vaan työväenluokkaisia representoidaan esimerkiksi 
mediassa usein oletusten kautta halusivat he sitä tai eivät. (Lawler 2014, 
138–59)

Samassa esimerkissä Lawler (2014, 150–51) kiinnittää huomion myös 
siihen, miten kategorisointi ei välttämättä tapahdu pelkästään sanal-
lisesti tai toiminnan kautta. Muun muassa asuinpaikka voi itsessään 
toimia kategorisoinnin välineenä (Lawler 2014, 150–51). Liittämällä 
tiettyyn alueeseen tai tilaan tiettyjä oletuksia, on mahdollista katego-
risoida ihmiset näiden tilaan liittyvien oletusten kautta. Esimerkiksi 
sosiaaliantropologi Tuominen (2020b) käsittelee artikkelissaan tapaa, 
jolla Kontula ja kontulalaisuus stigmatisoivat asuinalueen asukkaat tie-
tynlaisiksi tai tietyllä tapaa viallisiksi myös omissa puheissaan, vaikka 
heidän todellinen näkemyksensä itsestä ja alueesta olisi toisenlainen.
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Representoimalla kategorioita ne tehdään 
näkyviksi

Representaatio on yksi niistä välineistä, joilla identiteettien katego-
risointia toteutetaan käytännössä. Aiemmassa kappaleessa viitattiin 
käsitteeseen ohimennen puhuttaessa työväenluokan esittämisestä 
mediassa, ja usein kyse onkin tavastamme puhua ja sanallistaa asioita. 
Sanojen ohella representaatio voi olla myös kuvallista tai esimerkiksi 
oman alamme kohdalla näiden yhdistelemistä maisemassa.

Yksinkertaisimmillaan representaatiossa on kulttuurintutkija Stuart 
Hallin (1997) mukaan kyse ”kielen käyttämisestä sanoakseen jotain 
merkityksellistä tai kuvatakseen maailmaa merkityksellisellä tavalla 
toisille”. Representaation avulla merkityksiä tuotetaan ja jaetaan kult-
tuurin sisällä siihen kuuluvien jäsenten kesken. Käytännössä Hall tar-
koittaa representaation olevan käytäntö, joka mahdollistaa mielikuvien 
tai (kuvitteellisten) konseptien yhdistämisen kieleen. Kun kykenemme 
yhteisesti ymmärrettävällä tavalla liittämään merkityksen sanoihin, 
voimme käyttää sanoja merkityksistä puhumiseen ja niihin viittaami-
sen. (Hall 1997)

Maiseman suunnittelun kannalta käsite voi vaikuttaa kaukaiselta, mutta 
se muuttuu nopeasti merkitykselliseksi, kun ymmärretään sanojen 
ohella minkä tahansa materiaalin käyvän representaation välineeksi. 
Hallin (1997) mukaan semiotiikan4 tärkeänä lähtökohtana represen-
taation määrittelylle on, että kaikki kulttuuriset käytännöt ja objektit 
sisältävät ja välittävät merkityksiä, jolloin niitä on mahdollista tulkita 
samoin kuin tekstiä tai puhuttua kieltä. Toisin sanoen mikä tahansa 

4 Merkkejä ja merkityksiä tutkiva filosofian suuntaus (”Mitä on semiotiikka?” 
2019)
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objekti voi toimia merkitsijänä (signifier), johon liitämme merkittyjä 
määritelmiä (signified). Hallin (1997) mukaan voimme muun muassa 
tulkita vaatekappaleen (merkitsijä) representoivan mekkoa (merkitty 
määritelmä). Tehtyämme ensimmäisen tulkinnan, meillä on mah-
dollisuus tulkita muodostunut merkki (sign) uudelleen. Kulttuurisen 
säännöstön kautta tietynlaisen mekon voidaan nähdä representoivan 
esimerkiksi tyylikkyyttä. Objekti kuljettaa siis perusluontoisen määri-
telmänsä lisäksi toista määritelmää, mielleyhtymää. (Hall 1997).

Toisessa representaatioon liittyvässä klassikkoesimerkissä esimerkiksi 
Barthes (1990, 115–26) analysoi Paris Match -lehden kannessa esitet-
tyä kuvaa afrikkalaistaustaisesta pojasta Ranskan sotilasunivormussa 
(kuva 5). Hän tarkastelee kuvan sisältöä kahdessa tasossa. Ensimmäi-
sellä tasolla kuvan merkitys rakentuu sen näkyvistä ominaisuuksista: 
kuvassa on afrikkalaistaustainen poika, joka toteuttaa sotilasterveh-
dystä univormussa. Toisella, oleellisemmalla tasolla, ensimmäisen 
tason merkitys tulkitaan uudelleen: kuvan aihe yhdistettynä tietoon 
oman aikansa maailmanpolitiikasta tuottaa uuden merkityksen kuvan 
pojasta kuuliaisena, ranskalaista imperialismia tukevana siirtomaan 
asukkaana. (Barthes 1990, 115–26).

Aihetta tuntemattomalle ei kuitenkaan välttämättä ole itsestään selvää, 
että aiottu merkitys välittyy. Merkityksen jaon kannalta ja represen-
toidun asian välittymiseksi viestin vastaanottajan tuleekin jakaa sama 
säännöstö (code), jonka kautta tulkinta tehdään (Hall 1997). Ilman sopi-
vaa kulttuurista kontekstia tulkinta saattaa kuitenkin olla toinen, eikä 
Barthesin tulkinta ole ainoa oikea tapa lukea kuvaa. Tulkintatapamme 
ja niihin liittyvät säännöstöt eivät ole pysyviä tai absoluuttisia vaan 
sosiaalisesti rakennettuja. Ne syntyvät samalla tapaa osana vallitsevaa 
diskurssia kuin muukin tieto. (Hall 1997)
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Kuva 5. Barthes’n tekstissään analysoima lehden kansi. Barthes itse 
tulkitsee kuvan tukevan mielikuvaa Ranskasta välittävänä ja toivottavana 
siirtomaavaltana. Voiko kuvaa tulkita muilla tavoin? Mitä muuta se mahdollisesti 
representoi?
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5 Tämän identiteetin sisällön voidaan ajatella olevan jo kolmas luenta, jos mai-
seman fyysisen olemuksen jälkeen seuraava luentamme on yleisesti viesti suo-
malaisuudesta.

Maiseman osalta helppo esimerkki representaatiosta eri ulottuvuuksi-
neen ovat kansallismaisemat. Nähdessämme esimerkiksi Kolin, voimme 
tulkita näkevämme itäsuomalaisen vaaramaiseman. Ilman suomalaisen 
kulttuurin tuntemusta tulkinta saattaa jäädä tähän, mutta useimmille 
suomalaisille lienee selvää, että kyseessä ei ole mikä tahansa paikka, 
vaan näkymä kuljettaa mukanaan myös mielleyhtymää – se on kansallis-
maisema. Maisema ei tällöin representoi pelkästään sitä, mitä näemme, 
vaan myös näkemäämme liittyvää mielikuvaa suomalaisuudesta, suo-
malaisesta identiteetistä5. Tällöin kuva viestii sille annetusta identiteet-
tikategoriasta. Aiemmin sivutun Superkilenin tapauksessa suunnittelija 
on todennut (LA+ IDENTITY 2017a) puiston pyrkivän tarkoitukselli-
sesti representoimaan alueen monikulttuurisia asukkaita. 

Molemmissa yhteyksissä representaatiolla on myös valtaa: hyväksy-
mällä paikan tarjoaman viestin identiteetistä, osallistumme identiteetin 
tai identiteettikategorian rakentamiseen, tai vähintäänkin ylläpidämme 
sitä. Samalla tavoin alistamme itsemme (tai muut) niille säännöille ja 
oletuksille, jotka kategorian määrittely tuottaa (ks. 67).
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Kuva 6. Superkilen on suunniteltu representoimaan alueen asukkaita.
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Johtopäätökset I

 » Identiteetin määrittelyyn ei ole yhtä yksittäistä tapaa. Aihetta 
käsitellään vaihtelevilla tavoilla niin alojen välillä kuin niiden 
sisälläkin.

 » Identiteetti ei ole ainoastaan henkilökohtainen ominaisuus, 
vaan sillä on myös kollektiivinen ulottuvuus. Joissain tapauk-
sissa myös tilallinen identiteetti voidaan nähdä erillisenä 
identiteetin muotona.

 » Kaikki identiteetit syntyvät vuorovaikutuksessa ja ovat siten 
lähtökohtaisesti sosiaalisia. Identiteetin muodostuminen on 
aina prosessi, joka vaatii jatkuvaa neuvottelua, ylläpitoa ja 
uudelleenarviointia. Identiteettiä ei voi sanella, vaan ollakseen 
(todellisuudessa) merkityksellinen sen täytyy tulla hyväksy-
tyksi.

 » Identiteetillä on sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus eli se miten 
määritämme itsemme ja miten muut määrittävät meidät. 
”Määrittelijä” voi olla myös tila. Ulkoinen ulottuvuus vaikut-
taa sisäiseen, joten muiden tuottamilla määrittelyillä on mer-
kitystä oman identiteettimme kannalta. 

 » Identiteetillä on nimellinen ja virtuaalinen ulottuvuus. Nimel-
linen identiteetti tarkoittaa tapaa, jolla identiteettiä kutsutaan 
tai se luokitellaan, virtuaalinen puolestaan tapaa, jolla määri-
teltyä identiteettiä toteutetaan.
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 » Identiteetti tapahtuu ja muodostuu esittämisen tai kerronnan 
kautta. Tietoisesti tai tiedostamattomasti esitämme jatkuvasti 
muille mitä olemme tai haluaisimme olla, ja sitä kautta muo-
vaamme omaa identiteettiämme. Sosiaalinen ja fyysinen tila 
vaikuttaa siihen, millaisia identiteettejä voimme kulloinkin 
esittää.

 » Kollektiivinen identiteetti voidaan periaatteellisella tasolla 
jaotella kategorioihin ja ryhmiin. Ryhmässä sen jäsenet tun-
nistavat oman jäsenyytensä kollektiiviseen identiteettiin, 
kategoriat määritellään aina nimellisinä identiteetteinä ulkoa 
päin.

 » Kategorisointi ei ole neutraalia, vaan siihen liittyy mielikuvia 
ja diskursseja, joihin puolestaan liittyy valtaa.

 » Representoimalla identiteettejä määrittelemme, mitä ne sisäl-
tävät ja millaisia oletuksia niihin liitetään.
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II
Maisema



Identiteetit eivät synny tyhjiössä, vaan ovat olemassa aina suhteessa 
toisiin – toisiin identiteetteihin, toisiin ihmisiin ja toisiin tiloihin. 
Toteutuessaan suhteessa ympäröivään paikkaan ja yhteisöön ne eivät 
ainoastaan tapahdu yhteydessä maisemaan, vaan maisema-arkkitehtuu-
rilla on voimaa vaikuttaa niihin. 

Tässä osiossa tarkastelen niitä ulottuvuuksia, merkityksiä ja vaikutuk-
sia, joita maisema-arkkitehtuurilla on identiteetteihin. Osio havain-
nollistaa niitä aiheita, joita ensimmäisen osan katsauksen perusteella 
maisema-arkkitehdin tulisi vähintään ymmärtää työnsä suhteesta iden-
titeetteihin. Pohdin tutkimuskirjallisuuden ja alaan liittyvien todellis-
ten sekä spekulatiivisten esimerkkien kautta, kuinka suunniteltujen 
ulkotilojen luonne määräytyy sosiaalisesti ja kuinka ne mahdollistavat 
ja rajaavat identiteetin ilmaisua. Havainnot on jaettu kolmeen teemaan, 
jotka ovat ’sosiaalisesti määritelty ulkotila’, ’kategorisoitu ulkotila’ ja 
’ulkotila representaation välineenä’. Luonteeltaan teksti on pohtivaa, 
eikä kaikkiin esitettyihin kysymyksiin löydy yksiselitteistä vastausta. 
Ensimmäisen osion perusteella on todennäköisesti mahdollista kehit-
tää myös muita johtopäätöksiä.

Teemojen taustalla yhteisenä nimittäjänä on löyhästi valta, ja kuinka 
sitä ammattilaisina käytämme. Esimerkkien on tarkoitus havainnollis-
taa sitä potentiaalia ja niitä mahdollisia vaikutuksia, joita maisema-ark-
kitehtuurilla voi identiteetteihin liittyen olla, halusimme tai emme. 
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Vuorovaikutuksessa määritelty 
ulkotila

Kuten aiemmissa kappaleissa on esitelty, identiteetti on luonteeltaan 
sosiaalinen ilmiö, joka vaatii toteutuakseen vuorovaikutusta ja on aina 
sidoksissa omien mielikuvien lisäksi myös muiden tuottamiin näke-
myksiin ja heidän kanssaan tapahtuvaan kanssakäymiseen.

Paikan osalta identiteetti voi tarkoittaa joko paikan itsensä jaettua mer-
kitystä, tai paikan merkitystä osana ihmisen tai ryhmän identiteettiä. 
Molemmissa tapauksissa pätevät kuitenkin samat lainalaisuudet: ulko-
tilan identiteetin määrittely tapahtuu sosiaalisesti, ja ulkotilalla on vai-
kutusta sen kanssa tekemisissä oleviin ihmisiin ja ihmisryhmiin. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa ainakin sitä, että

 » meillä suunnittelijoina ei välttämättä ole yksinoikeutta mää-
rittää paikan identiteettiä

 » paikalle muodostuva identiteetti on aina moniulotteinen ja/tai 
paikalla voi olla useita identiteettejä

 » suunnittelemamme muutokset voivat muuttaa ihmisten iden-
titeettejä tai olla ristiriidassa niiden kanssa

Havainnoista kahdessa ensimmäisessä oleellista on, kuinka maise-
ma-arkkitehtuuri osallistuu vuorovaikutuksellisesti paikan identiteetin 
määrittelyyn, siinä missä kolmannessa on kyse paikan vuorovaikutuk-
sesta inhimillisen identiteetin kanssa. 
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Paikan identiteettiä ei voi yksin sanella

Miten tilaa määritellään ja minkälaisia kategorioita siihen liitetään, on 
aina enemmän prosessi kuin suunnittelun valmis lopputulos. Esimer-
kiksi arkkitehti Marc Treib toteaa maisema-arkkitehtuurin merkitystä 
pohtiessaan paikan merkitysten syntyvän ihmisten välillä (Treib 2011, 
12), eikä paikan identiteetti eroa aiemmissa kappaleissa esitetyn perus-
teella muista moninaisista merkityksistä, joita tilaan voidaan liittää. 
Suunnittelija voi määritellä tilan maisema-arkkitehtonisen luonteen 
ja visuaalisen ilmeen, mutta ei yksin päättää, millaisen identiteetin 
tila saa. Lopputuloksen (tai oikeammin tilan senhetkisen identiteetin) 
määrittävät asukkaat, käyttäjät, media ja kaikki tahot, jotka kunkin pai-
kan määrittelyyn osallistuvat.

Paikan identiteetit voivat siis olla moniulotteisempia kuin kuvitte-
lemme, tai toteutunut identiteetti saattaa poiketa suunnitellusta. Mai-
sema-arkkitehdillä on usein puiston, pihan tai muun ulkotilan suun-
nitteluvaiheessa ajatus tilan identiteetistä ja sen käyttäjäkategoriasta, 
mutta suunnittelija ei silti voi olla varma sen tulevasta sosiaalisesta 
kontekstista – parhaimmillaan vain ohjata sitä tiettyyn suuntaan. Harva 
esimerkiksi suunnitteluvaiheessa 1960-luvun alussa osasi arvata, että 
puoli vuosisataa myöhemmin Itäkeskuksen Puhos olisi identiteetiltään 
leimallisesti maahanmuuttajille suunnattu tila tai että on olemassa 
joukko ihmisiä, joille Merihaan ulkotilat identifioituvat ensisijaisesti 
parkour-harrastuksen kautta (”Arkiympäristöjen estetiikka ja lähelle 
katsomisen taito – Sirene” ei pvm.). Merihakaan – kuten mihin tahansa 
muuhun paikkaan – liittyen onkin helppo kuvitella, että esimerkiksi 
alueen asukkaat määrittävät sen identiteettiä eri lähtökohdasta kuin 
vaikkapa säännölliset vierailijat tai satunnaiset ohikulkijat. 
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Kuva 7. Merihaalla on monet kasvot. Joillekin se on asuinpaikka, toisille 
symboli oman aikansa epäonnistuneesta kaupunkisuunnittelusta. Mitä muita 
mielikuvia Merihakaan liittyy?
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Paikan identiteetin sosiaalisesta moninaisuudesta huolimatta joillain 
paikoilla tuntuu silti olevan tietty, muita vahvempi nimellinen identi-
teetti. Piritorin kohdalla tilaan liitetään monen kaupunkilaisen suussa 
nimenomaan turvaton tai levoton identiteetti, joka leimaa sitä poikkea-
vista näkökulmista ja mahdollisesti muuttuneesta todellisuudesta huo-
limatta (Yle 2021; 2015). Vaikka Piritorin levottomimmat vuodet ovat 
takana päin (Yle 2015) ja siihen on vuosien saatossa kohdistettu useita 
väliaikaisia elävöittämistoimia (Masu Planning 2016, 5), on Piritorille 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa annettu identiteetti osoittautunut 
kestäväksi. 

Vaikka Piritoria käsittelevissä uutisjutuissa esiintyy aina myös henki-
löitä, joille tila näyttäytyy miellyttävänä tai vähintään arkisena paikkana 
(Yle 2021; HS 2017b), on lukuisten siistimiseen ja järjestämiseen täh-
täävien hankkeiden vaikutus paikan identiteettiin ollut vähäinen (Yle 
2021).

Piritorissa vaikuttaisi olevan jokin ominaisuus, joka muutoksista huo-
limatta vastustaa identiteetin muuttumista. Oma osansa on varmasti 
tilallisuudessa itsessään: aukio on luonteeltaan läpikulkupaikka, johon 
suuri metrotunnelin suuaukko luo runsaasti epämiellyttävää tai aina-
kin vaikeasti käytettävää tilaa. Ei silti ole vaikea kuvitella, että paikasta 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa luodulla narratiivilla on oma roolinsa. 
Piritorin tarinan rakentumisessa tilan käytännöt tai historialliset kuvi-
telmat niistä saavat kenties enemmän painoarvoa mielikuvissamme 
kuin pienet tilalliset muutokset. Jo pelkkä lempinimen ’Piritori’ luoma 
leima ja siihen kategorisesti liitetyt mielikuvat saattavat riittää nykyisen 
identiteetin ylläpitoon. 
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Samaan tapaan lähiöistä keskustellessa julkinen diskurssi alueen iden-
titeetistä saattaa rakentua narratiiville puutteesta tai syrjäytyneisyy-
destä, vaikka lähiön asukkaat kokisivat alueen ja oman identiteettinsä 
toisin (Tuominen 2020b). Yleisessä keskustelussa annettu nimellinen 
identiteetti ei välttämättä kohtaa virtuaalista identiteettiä, ja paikkaan 
kohdistettu identiteetin narratiivi saattaa vastustaa asukkaiden omia 
määrityksiä. Tuomisen (2020b) mukaan Kontulan tapauksessa samat 
teemat, jotka yleisesti nähdään stigmatisoivina saatetaan asukkaiden 
toimesta kokea jopa ylpeydellä. Rauhattomuus voi olla eläväisyyttä ja 
huono maine katu-uskottavuutta. Vastaavasti oma mielikuvani Roihu-
vuoresta perustui pitkään huvittavasti lähinnä Avaimen Punainen tiili 
-levyn sanoituksille. ”Katuslangi Roihikas jättää jäljen niinku stigma” 
(Avain 2001) ei tuskin enää hetkeen ole ollut totta, jos koskaan.

Kuva 8. Piritorin tuntevat monet ja sillä on tarinoissa usein varsin vahva 
identiteetti. Millainen maisema-arkkitehtoninen muutos riittäisi muuttamaan 
Piritorin identiteetin?
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Kuten Merihaan, Piritorin ja Kontulan esimerkit havainnollistavat, 
tiloilla ei ole yhtä yksittäistä identiteettiä vaikka suunnittelija tai media 
saattaa niin uskoa tai esittää. Suunnittelijalla on harvoin yksinoikeu-
tettu mahdollisuus määrittää alueen identiteettiä.

Kuva 9. Kontula on monin tavoin perinteinen suomalainen lähiö. Millainen 
on siihen liittyvä identiteetin narratiivi ja eroaako se muista lähiöistä?
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Paikka on osa ihmisten identiteettiä

Vaikka meillä suunnittelijoina tai kaavoittajina ei olisi mahdollisuutta 
yksin määritellä paikan identiteettiä, voivat suunnitelmamme kuiten-
kin sisältää valtaa suhteessa paikkaa käyttävien ihmisten identiteettiin. 
Jos inhimillisen identiteetin ajatellaan rakentuvan aktiivisessa vuoro-
vaikutuksessa paikan kanssa, lähes mikä tahansa muutos paikkaan on 
aina potentiaalisesti muutos myös identiteettiin. Rakentaessaan iden-
titeettiä paikan kautta ihminen liittää paikkaan moniulotteisia henkilö-
kohtaisia merkityksiä, tunteita ja tarinoita. Paikka voi sekä symboloida 
minuutta että olla se tila, jossa identiteettiä esitetään (Dixon ja Durr-
heim 2004). Tällaisena paikka voi olla hyvinkin merkityksellinen iden-
titeetin kannalta.

Paikan merkitys identiteetin määrittäjänä tulee todennäköisesti parhai-
ten esiin paikan muuttuessa, jolloin on mahdollista havainnoida nykyis-
ten identiteettien ja uuden tilan suhdetta. Erityisen näkyvää tämän voi 
ajatella olevan nykypäivänä muun muassa kaupunkikehityshankkeissa, 
joissa asuinalueita kehitetään laajasti ja suunnittelun tavoitteena on 
ainakin päällisin puolin asukkaiden viihtyisyyden sekä asuinympäris-
tön parantaminen. Laaja-alaiset hankkeet muuttavat ihmisten fyysistä 
ympäristöä, ja usein myös paikan sosiaalista kontekstia. Monesti hank-
keiden taustalla on avoimesti tai vähemmän avoimesti tavoitteena 
alueen keskiluokkaistuminen (gentrification) (Meishar 2018; Goossens, 
Oosterlynck, ja Bradt 2020). 

Keskiluokkaistumisen käsite on peräisin 1960-luvulta ja sillä tarkoi-
tetaan prosesseja, joissa kaupunkien aiemmin vähempiosaiset alueet 
muuttuvat taloudellisen ja kulttuurisen kehityksen kautta taloudelli-
sesti houkuttelevammiksi. Samalla muutos vaikuttaa luonnollisesti pie-
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nempituloisten asukkaiden mahdollisuuteen asua alueilla. (Ley 2003; 
Hackworth ja Smith 2001) Asukasryhmien muuttuessa muuttuu myös 
sekä ympäristön saama merkitys että sen suhde alueen ihmisten identi-
teettiin. Esimerkiksi Roihuvuoren uudet keskiluokkaisemmat asukkaat 
tuskin määrittelevät itseään suhteessa asuinalueeseensa samoin kuin 
paikalla heitä ennen asuneet.

Alueen ja sen ihmisten identiteen horjumiseksi ei kuitenkaan tarvitse 
vaihtaa koko asukaskuntaa. Vaikka erityisesti 1990-luvulta alkaen keski-
luokkaistuminen on muuttunut ohjatummaksi prosessiksi (Hackworth 
ja Smith 2001), on siihen perinteisesti liittynyt kulttuurista pääomaa 
omaavan keskiluokan asettuminen keskiluokkaistuville alueille jo 
ennen, kuin taloudellinen kehitys on käynnistynyt (Ley 2003). Esimer-
kiksi Goossens, Oosterlynck ja Bradt (2020) esittävät, että keskiluok-
kaistumisen taustalla saattaa todellisuudessa olla myös syvempiä, pai-
kan ja identiteetin suhteesta syntyviä ristiriitoja. 

Goossens, Oosterlynck ja Bradt (2020) käyttävät muuttuvan ympäris-
tön ja identiteetin suhteesta esimerkkinä Belgian Ghentissä sijaitsevaa 
Brugse Poortin kaupunginosaa. Alue on viime vuosikymmeninä keski-
luokkaistunut osana erilaisia kaupunkiympäristön kehitysprojekteja, 
erityisesti Living Streets -hanketta, jossa asukkaat voivat toivoa kau-
punkia sulkemaan kotikatunsa liikenteeltä ja tuomaan niille nurmimat-
toja, oleskelupisteitä ja erilaisia toimintoja. (Goossens, Oosterlynck, ja 
Bradt 2020).
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Kuva 10. Brugse Poort on viime vuosina päässyt osaksi kaupunkiympäristön 
kehitysprojektia, jossa katuja muutetaan väliaikaisesti viheralueiksi ja vapaa-
ajan ympäristöksi. Millä tavoin näiden uusien viherkatujen voidaan ajatella 
olevan ristiriidassa työväenluokkaisen asuinalueen sosiaalisen kontekstin kanssa?
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Suunnittelijan silmään hanke näyttäytyy trendikkäänä, mutta tutki-
muksen mukaan alueella pidempään asuneille, sosiaalisesti vähäosai-
semmille asukkaille sen sijaan etäännyttävänä ja vieraana. Jo ennen 
varsinaista hintojen noususta johtuvaa muuttoliikettä he kokivat kuu-
lumattomuuden tunnetta asuinympäristöönsä. Hanke nähtiin keskiluo-
kan masinoimana, eivätkä pitkäaikaiset asukkaat ajatelleet sen edusta-
van heidän kokemustaan paikasta. Se minkä kaupunki ja suunnittelijat 
näkivät toivottavana, ei tuntunut osasta asukkaista enää omalta. Eräs 
asukas kuvaa artikkelissa olevansa vieras omalla maallaan, siinä missä 
toinen epäilee, ettei hanketta ole edes tarkoitettu heille – ettei heillä 
ole sosiaalisesti oikeutusta osallistua. (Goossens, Oosterlynck, ja Bradt 
2020). Toisille identiteeteille tila tarjoaa tukea, toisia se työntää pois. 

Paikan ja identiteetin ristiriitoja on helppo kuvitella myös muunlaisissa 
yhteyksissä. Kun näennäisesti paremmalla asuinalueella asuva ihminen 
pelkää lähipuistoon rakennettavaa koriskenttää, voi miettiä, kuinka pal-
jon on kyse todellisten fyysisten muutosten pelosta, ja kuinka paljon 
keskenään eroavien identiteettien välisestä kitkasta. Esimerkiksi Dixon 
ja Durrheim (2004) esittelevät artikkelissaan tilanteen, jossa ihmiset 
kokivat identiteettinsä uhatuksi nimenomaan tilan sosiaalisen konteks-
tin muututtua. Esimerkkitapauksessa valkoiset afrikkalaiset kokivat 
epävarmuutta identiteetistään apartheidin jälkeisessä Etelä-Afrikassa, 
mutta tulosten tulkintaa on mahdollista laajentaa. Aiemmin mustalta 
väestönosalta suljettu ranta on kuvannut valkoisille käyttäjilleen heidän 
sosiaalista asemaansa, vapaa-ajanviettotapoja ja yhteisöä. Rannan avau-
duttua kaikille, eivät sitä aiemmin yksinoikeutetusti käyttäneet ole enää 
saaneet yksin määrittää sen kontekstia. Muutoksen jälkeen osalle tut-
kimukseen osallistujista on ollut vaikea enää rakentaa identiteettiään 
ennen sille tärkeän paikan kautta. (Dixon ja Durrheim 2004). 
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Vaikka tutkitussa tilanteessa muutos on oikeutettu, ei ole kaukaista 
ajatella, että samankaltainen prosessi voi seurata myös toisenlaisissa 
konteksteissa. Miten käy asukkaiden identiteetin, jos uusi puisto alkaa 
houkutella kaupunginosaan uusia kävijöitä ja turisteja? Ehkä uusi puisto 
sopii yhteen asukkaiden identiteetin kanssa, mutta sen mukanaan tuo-
mat turistiryhmät eivät? Ulkopuolisen silmin esimerkiksi Superkilenin 
paikalle houkuttamat turistiryhmät tuntuvat olevan ristiriidassa muu-
ten kööpenhamilaisittain vähäosaisen Nørrebron asuinalueen identi-
teetin kanssa.

Kuva 11. Turistiryhmä ohjatulla kävelykierroksella Superkilenissä. Kenelle 
puisto tosiasiassa kuuluu, ja mitä vaikutusta tällä on asukkaiden ja paikan 
suhteeseen?
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Esittelemäni esimerkit ovat olleet alueiden pitkäaikaisille asukkaille tai 
käyttäjille lopputulokseltaan epämieluisia, mutta luonnollisesti muutos 
on mahdollinen myös toiseen suuntaan – mikään ei sanele, etteivätkö 
toimet joskus vaikuttaisi positiivisesti asukkaiden tai käyttäjien iden-
titeettiin. Kaupunkitilaa, puistoja tai pihoja suunnitellessa oleellista 
onkin, tunnistammeko toimiemme seuraukset ja ymmärrämmekö, että 
muuttamalla tilaa muutamme myös vääjäämättä sitä, miten ihmiset 
määrittävät itseään suhteessa siihen.

Paikan sosiaaliseen identiteettin sekä identiteetin ja paikan suhteeseen 
liittyvän pohdinnan voi tiivistää toteamalla, että kukaan yksittäinen 
henkilö – suunnittelija tai asukas – ei yksinään voi määritellä paikan 
identiteettiä, eikä kenenkään paikkaan sidoksissa oleva identiteetti ole 
yksin hänen käsissään.
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Kategorisoitu ulkotila
Paikka tai tila ei välttämättä ole vastaanottavainen kaikille identitee-
teille. Identiteetin toteuttaminen esittämällä vaatii sopivia sosiaalisia 
ja tilallisia kehyksiä, jotka mahdollistavat esityksen ymmärtämisen ja 
hyväksymisen halutulla tavalla. Näin ollen kaikki identiteetit eivät ole 
samalla tavalla yhteensopivia kaikkien tilojen kanssa. 

Tämä johtaa siihen, että tietyt paikat voivat olla valmiiksi kategorisoi-
tuja tavalla, joka estää toisiin kategorioihin liitettyjä ihmisiä käyttämästä 
niitä tai esittämästä omaa identiteettiään niissä. Aiemmassa Goffmanin 
(1977) esimerkissä tietynlaiset ajatusmallit saavat meidät sukupuolitta-
maan tilaa, minkä johdosta tietyt tilat nähdään sukupuoliin liittyvinä tai 
muilta sukupuolilta rajattuina. 

Ulkotila tarjoaa kehykset identiteetin 
tekemiselle

Järjestelemällä ja uudelleenjärjestelemällä tilan fyysisiä ominaisuuk-
sia, tai puuttumalla julkisen tilan ’ohjelmointiin’, me luomme uusia 
mahdollisuuksia tietynlaisille aktiviteeteille tai ryhmille ja mahdollisesti 
rajaamme mahdollisuuksia muihin käyttötapoihin tai muilta ryhmiltä. 
(Hajer ja Reijndorp 2001, 73)

Edellä oleva lainaus on sosiologi Maarten Hajerin ja maantieteilijä 
Arnold Rejndorpin julkista tilaa koskevasta teoksesta, ja kuvaa hyvin 
sitä perusrakennetta, joka tilojen ja identiteettien toteuttamisen välillä 
vallitsee. Ajatuksen mukaan vaikuttamalla tilaan vaikutamme sen käyt-
töön ja niihin ihmisiin, jotka käyttöön osallistuvat. Heidän lähtökoh-
tansa on ehkä tämän työn viitekehystä käytännönläheisempi, mutta 
tarjoaa hyvän tarttumapinnan aiheeseen. Vähimmillään tilan kategori-
sointi voi nimittäin olla puhtaasti tarjottujen toimintojen tuottamaa. 
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Toiminnot määrittävät tilaa ja sen käyttäjiä

Pohdinta toiminnasta kategorisoivana elementtinä rakentuu ajatuk-
selle, että jos tietyn ryhmän identiteetti on kytköksissä tiettyyn toimin-
taan, vaikuttamalla toiminnan mahdollisuuksiin vaikutamme samalla 
mahdollisuuteen toteuttaa siihen liittyvää identiteettiä. 

Rullalautailun sosiaalinen sallittavuus on tästä hyvä esimerkki. Erityi-
sesti aiempina vuosikymmeninä suunnittelussa vallinneen diskurssin 
mukaan ratkaisuja on pitänyt miettiä sitä kautta, että ne estävät tietyn-
laisten tilojen tai rakenteiden käyttämisen rullalautailuun: istuinmuu-
reihin on esimerkiksi saatettu upottaa liukumista haittaavia esteitä. 
Näin suunnittelusta vastaava taho on toimintaa estämällä sanellut tai 
pyrkinyt sanelemaan, millainen toiminta ja siihen liittyvä identiteetti 
ei ole alueella sallittu. (Howell 2001). Tällainen tila on lähtökohtaisesti 
tarkoitettu jollekin toiselle toiminnalle ja sitä kautta toisenlaisille iden-
titeeteille.

Sama pätee käytännössä mihin tahansa toimintaan, johon on mahdol-
lista liittää merkityksellisiä ulottuvuuksia – ja koska toiminta ei tapahdu 
tyhjiössä, ainakin ulkoista kategorisointia voi toteuttaa käytännössä 
mistä tahansa. Toisin sanoen toteuttamalla esimerkiksi golf-kenttiä 
mahdollistamme golfarin identiteetin esittämisen tietyssä paikassa, 
mutta todennäköisesti suljemme (usein myös fyysisesti) toisenlaiset 
identiteetit paikan ulkopuolelle. Kaupalliseen toimintaan suuntautu-
nut tila puolestaan tuskin on lähtökohtaisesti suuntautunut niille, jotka 
eivät aio osallistua palveluiden käyttämiseen6.

6 Toisaalta jos toimintojen puolesta ”ei-toivottuja” identiteettejä silti esiintyy, 
voidaan heitä pyrkiä häätämään myös muilla keinoin osoittamalla, ettei tila ole 
heitä varten. Klassinen esimerkki on kauppakeskuksissa soitettava klassinen 
musiikki, jonka on tarkoitus häätää pois paikalla aikaansa viettäviä nuoria (Hyvä-
rinen 2006).
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Kenen tahansa lienee helppo kuvitella tilanne, jossa paikan tarjoamat 
mahdollisuudet tuntuvat vierailta tai itselle sopimattomilta – tai vaih-
toehtoisesti juuri itseä varten tehdyiltä. Mikä tahansa toiminnallinen 
suunnittelu siis sekä mahdollistaa, että rajaa identiteettien esittämistä.

Kuva 12. Talin golfkenttä on rajattu jo käyttömahdollisuuksiltaan tietylle 
ryhmälle. Onko mahdollista, että fyysisen rajauksen lisäksi se rajaa käyttäjiään 
myös sen perusteella, kuka kokee kuuluvansa paikalle?
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Tila on usein jo lähtökohtaisesti sosiaalisesti 
kategorisoitu

Tilan kategorisointi pelkän toiminnan kautta tuskin riittää kuvaamaan 
kokonaisvaltaisesti sitä ilmiötä, josta tilan kategorisoinnin yhteydessä 
usein puhutaan. Kyse on laajemmin niistä sosiaalisista tekijöistä, jotka 
määrittävät, mitä identiteettejä tilassa on lupa esittää ja miten ne tule-
vat vastaanotetuiksi. Identiteetin esittämistä käsittelevässä luvussa 
puhuttiin kehyksistä (s.32). Vaikka kyse on ensisijaisesti sosiaalisesta 
ilmiöstä, on se sellaisena kiinnittynyt myös fyysiseen ympäristöönsä, 
eikä sitä usein voi yksiselitteisesti erottaa siitä.

Kategorisoitua tilaa on tutkittu erityisesti sukupuolen, seksuaalisuu-
den, etnisyyden ja yhteiskuntaluokan viitekehyksessä (esim. Duncan 
2005a; McCann 1999; Hartal 2017). Yhteistä kaikelle tutkimukselle on 
ajatus, että tila voi olla sosiaalisesti kategorisoitu – jokin tilassa määrit-
telee, kuka sitä saa käyttää tai ketä varten se on. Edellisen luvun lopussa 
esitettyä havaintoa paikan tarjoamien mahdollisuuksien ja identitee-
tin yhteensopivuudesta voidaan siis laajentaa paikan itsensä tai sen 
sosiaalisen kontekstin muodostaman kehyksen sopivuuteen. Tästä 
on todennäköisesti kyse silloin, kun luontaisesti tunnistamme, että 
olemme ”väärässä paikassa”. Kenties tilassa itsessään on jotain, joka ei 
sovi omaan identiteettiin (ehkä se on liian fiini tai liian rähjäinen); ken-
ties tilan sosiaalinen konteksti kertoo, ettei sitä ole suunnattu minulle 
(edustan ehkä muista poikkeavaa ihmisryhmää).

Tällöin kategorisointia määrittävää tekijää on vaikeampi tunnistaa, kuin 
toimintojen kautta tehtyjen suorien yhteyksien kohdalla. Usein kyse on 
kuitenkin siitä, kokeeko yksilö kuuluvansa paikkaan ja olevansa mah-
dollinen tarjottujen kehysten puitteissa ilmaisemaan identiteettiään 
vapaasti. Kuvatessaan homoseksuaalien turvalliseksi kokemia tiloja 
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Wayne D. Myslik (2005) toteaa oleelliseksi nimenomaan sen, että hen-
kilö voi osoittaa seksuaali-identiteettiään ilman huolta valtaa pitävän 
ihmisryhmän katseista. Tähän liittyen Nancy Duncan (2005b) toteaa 
maisema-arkkitehdin – mutta erityisesti yhteiskunnan – näkökulmasta 
haastavalla tavalla lähes kaikkien julkisten tilojen olevan enemmän tai 
vähemmän sukupuolittuneita ja heteronormatiivisia. Miten paljon mai-
sema-arkkitehti voi yksittäisen tilan suunnittelulla puuttua laajempiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin on hyvä kysymys.

Kuva 13. Tripla on merkittävä rakenne, joka yhdistää maantieteellisesti Itä- 
ja Länsi-Pasilan. Samalla se sisältää runsaan määrän vähintään puolijulkista 
tilaa. Tarjoavatko Triplan tilat kaikille yhtenäisen mahdollisuuden esittää 
identiteettejään, vai onko identiteettejä, jotka eivät lähtökohtaisesti saa samaa 
mahdollisuutta?
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Ehkä oleellisempaa onkin, että sama kategorisoinnin teema voi toteu-
tua myös pienemmässä mittakaavassa. Ei ole mahdotonta kuvitella, että 
tilan urheilullisen luonteen korostaminen saattaa olla kategorisointia, 
joka tarjoaa kehyksen tietynlaisten identiteettien esittämiseen rajaten 
samalla toisia pois. Jo sivuttu rullalautailu on puolestaan perinteisesti 
poikiin tai nuoriin miehiin yhdistetty harrastus, johon liittyvä kulttuuri 
saattaa palkita maskuliinisesta habituksesta (Atencio, Beal, ja Wilson 
2009), jolloin tyttöjen voi olla haastavaa harrastaa sitä julkisissa tiloissa 
(Bäckström ja Nairn 2018). Myös aiemmassa luvussa (s.60) käsitelty 
Brugse Poort on esimerkki tilanteesta, jossa uusi (sanattomasti) keski-
luokalle suunnattu ulkotila ei tarjoa mahdollisuutta esittää toisenlaisia 
identiteettejä. Osa vanhoista asukkaista ei esimerkiksi koe, että heillä 
olisi lupaa tai oikeutta osallistua tilan käyttöön, koska he eivät edusta 
sen kohteena olevaa ihmisryhmää eli keskiluokkaista identiteettikate-
goriaa (Goossens, Oosterlynck, ja Bradt 2020).

Malonen (2002) perusteella muita klassisia esimerkkejä sosiaalisesti 
kategorisoidusta tilasta ovat esimerkiksi kauppakeskukset, koulut ja 
kirkot; tilat, joissa on helppo määritellä kuka kuuluu joukkoon ja kuka 
ei. Hänen mukaansa tila on ylipäänsä sitä vastaanottavaisempi, mitä

 » löyhempiä sen rajat ovat

 » laajempaa määrää arvoja se tukee

 » suotuisampi suhtautuminen sillä on erilaisuuteen ja moninai-
suuteen

 » pienempi tarve sen rajojen valvomiselle on

 » monikulttuurisempi se on. (Malone 2002).

Avoimen tilan kannalta positiivista on Malonen (2002) mukaan myös, 
jos käyttäjät voivat hallita tilan reuna-alueita pelkän keskustan sijasta.
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Annetuista avoimen tilan periaatteista huolimatta suunnittelijan näkö-
kulmasta kategorisoituun ulkotilaan liittyvä keskustelu ei välttämättä 
tarjoa mitään valmiita vastauksia, onhan jokainen paikka oma yksilölli-
nen kohteensa. Käydyt esimerkit kuitenkin alleviivaavat sitä valtaa, mitä 
suunnittelijalla tai tilaohjeistuksia luovalla virkamiehellä on tuottaa 
(tiedostamatta) tilaa, johon sisältyy rajoittavia kategorioita tai niihin 
liittyviä toimintoja. Samalla ne ovat muistutus myös siitä, miten emme 
aina voi vaikuttaa siihen sosiaaliseen kontekstiin, joka synnyttää identi-
teetin muodostuksen kehykset.

Yhtä kaikki kategorisoidun ulkotilan näkökulmasta voidaan todeta, ettei 
suunnittelijan välttämättä kannata kuvitella toteuttavansa lähtökohtai-
sesti neutraalia tilaa, joka on yhtäläisesti avoin kaikille. Alussa siteeratut 
Hajer ja Reijndorp (2001, 84–89) näkevät kaikkien tilojen olevan enem-
män tai vähemmän jonkun hallitsevan ryhmän kategorisoimia, ja siten 
neutraalin tilan tavoittelun olevan itse asiassa mahdotonta. 
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Ulkotila representaation välineenä
Paikalla on valtaa identiteettiin myös representaation kautta. Edelli-
sissä osioissa käsiteltyihin teemoihin nähden representaation voi aja-
tella olevan tarkoituksenmukaisempaa: siinä missä emme välttämättä 
tiedosta sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai tilojen kategorisointiin liit-
tyvää valtaa, suoritamme usein tietoisesti jonkinasteista representaa-
tiota työssämme. Usein kategorisointi ja representaatio myös liittyvät 
toisiinsa. Puhuessamme paikan identiteetistä, puhumme vääjäämättä 
siitä, millaisia asioita ja identiteettejä haluamme tai kuvittelemme pai-
kan kuvaavan. Kuten mikä tahansa muukin kulttuurin tuote, ulkotila 
tarjoaa mahdollisuuden lukea ja tuottaa itseään representaation väli-
neenä. Työn toisessa osiossa tästä käytettiin esimerkkinä Kolia, jonka 
maisema ei kerro pelkästään ympäristön fyysisistä piirteistä, vaan myös 
laajemmista kulttuurisista merkityksistä ja identiteeteistä.

Samalla tavalla minkä tahansa ulkotilan kohdalla voi kysyä, mitä sen 
toiminnot ja elementit pyrkivät meille viestimään. Tarkastellessa esi-
merkiksi monikulttuurisella asuinalueella sijaitsevaa puistoa voimme 
miettiä seuraavaa: Millä tavoin tila pyrkii esittämään asuinaluetta? Mitä 
käytetyt symbolit kertovat asukkaista? Miten toiminnot määrittelevät 
niiden käyttäjiä?

Tämän perusteella paikan voidaan ajatella kategorisoivan ja represen-
toivan identiteettejä ainakin

 » sanallisesti; nimien ja nimittämisen luomien mielikuvien 
kautta

 » toiminnallisesti ja tilallisesti; yhdistämällä toimintoja katego-
rioihin ja toistamalla tätä kategorisointia

 » visuaalisesti; tuottamalla symbolista kuvastoa, joka määrittää 
ja esittelee identiteettiä
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Tavat ovat harvoin näin selkeästi jaettavissa, vaan elementit toimivat 
keskenään rinnakkain. Oleellista kaikissa on maisema-arkkitehtuurin 
kyky osallistua identiteettien ja identiteettikategorioiden luomiseen ja 
kuvaamiseen. Lisäksi representaation kohdalla on aina oleellista miet-
tiä, millaisia identiteettejä kenelläkin on oikeus representoida.

Sanat, tilat ja toiminnot ovat representaatiota

Käytetty kieli on kenties yksinkertaisin tapa, jolla paikka voi represen-
toida. Yksinkertaisimmillaan kyse voi olla nimistä, jolloin esimerkiksi 
kutsumalla tilaa tietyllä nimellä määritämme siihen liittyviä mieliku-
via. Toisissa tapauksissa kyse on sanojen ja tilojen yhdistelmästä, kun 
esimerkiksi toistamalla sanallisesti kategorisoituja toimintoja teemme 
näkyväksi, minkälaiselle identiteetille tila on suunnattu. Saatamma 
myös sisällyttää nimiin suoraan kategorioita: puhua esimerkiksi ikä-7 tai 
harrastajaryhmistä8, joihin liittyy identiteettiulottuvuuksia. Oleellista ei 
ole pelkkä tilan virallinen nimi vaan laajemmin se, miten asioita nimi-
tämme, minkälaisia tiloja ja toimintoja nimityksiin kytkemme ja minkä-
laisia merkityksiä näihin liittyy.

7 Esimerkiksi useat senioripuistot

8 Skeittipuisto lienee tyypillisin esimerkki.

Pelkkä nimi ei välttämättä ole pelkkä nimi

Paikan nimillä on väliä, vaikka ensisilmäyksellä ne eivät vaikuttaisi eri-
tyisen merkitykselliseltä. Esplanadinpuisto tai Kauppatori eivät välttä-
mättä niminä herätä meissä suuremmin mielikuvia ainakaan inhimil-
lisiin identiteetteihin liittyen. Kirsikkapuistoa neutraalimmaksi nimeä 
tuskin enää saa. Joskus nimillä on kuitenkin merkitystä, ja keskustelua 
nimien ja nimeämisen merkityksestä käydään niin globaalisti kuin Suo-
messakin (HS 2017a).
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Tutkimusta paikkojen nimistä representaationa on tehty runsaasti 
(esim. Berg ja Kearns 1996; Alderman 2016; Azaryahu 1997). Tutkimuk-
sen kohteena ovat olleet erityisesti tavat, joilla paikan nimi itsessään on 
representaatiota. Esimerkiksi Alderman (2016) käsittelee tekstissään 
laajasti niitä konnotaatioita, joita paikkojen nimiin Yhdysvalloissa liit-
tyy. Yhtenä esimerkkinä hän nostaa esiin alueiden nimeämisen Martin 
Luther Kingin mukaan: mustalle väestölle tämä on usein oman identi-
teetin tunnustamista, siinä missä osa valkoisesta väestöstä kokee vas-
taavat nimet uhkana paikan valkoiselle identiteetille (Alderman 2016). 
Vielä useammin nimet kertovat valtarakenteesta: suurmiehistä, kolo-
nialisteista ja niin edelleen (Berg ja Kearns 1996; Azaryahu 1997).

Kuva 14. Helsingin katuverkosto on nimien puolesta melko miehinen. 
Keskustassa erilaisia miehiin liittyviä kadunnimia löytyy lähes joka korttelista. 
Mitä se kertoo suomalaisesta tilan, muistamisen ja sukupuolen suhteesta?

toinen luku73 ~



Vastaavia piirteitä voi havaita myös suomalaisessa paikkojen nimeämi-
sessä. Muun muassa Helsingissä valtaosa tärkeistä tiloista (erityisesti 
kaduista) on nimetty miesten mukaan (kuva 14), ja voisikin kärjistäen 
kysyä, minkälaisen kuvan nimet antavat yhteiskunnan tasa-arvosta (HS 
2021; TS 2019). Vaikka kaikki eivät pitäisi tätä ongelmallisena, on helppo 
kuvitella, että esimerkiksi Tove Janssonin mukaan nimetty puisto voi 
toimia toisille representaationa naisten näkymisestä yhteiskunnassa. 
Pihlajamäen nuorisopuistossa sijaitsevan Tyttöjen puiston represen-
taatioulottuvuus on vielä selvempi. Perinteisen maskuliinisessa ilmapii-
rissä jopa Arndt Pekurisen puistolla voi olla pelkällä olemassaolollaan 
merkitystä joillekin, vaikka useimmille puiston nimikaima ei toden-
näköisesti sano juuri mitään. Kyseessä lienee kuitenkin Suomen ainoa 
aseistakieltäytyjälle omistettu julkinen tila.

Käänteinen esimerkki nimen ja identiteetin suhteesta löytyy parin vuo-
den takaa Lenininpuistosta, kun Sinisten valtuustoryhmä ehdotti puis-
ton nimen vaihtamista Ukko-Pekan puistoksi Svinhufvudin mukaan 
(”Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite Lenininpuiston nimeämiseksi 
uudelleen” 2018). Vaikka tapauksessa ei suoraan identiteetistä puhuta-
kaan, lienee kontekstista selvää, että taustalla on ajatus Leninin mukaan 
nimetyn tilan sopimattomuudesta suomalaiseen identiteettiin, jota 
ehdotuksen perusteella Svinhufvud representoi paremmin. Samankal-
taisista ajattelua esiintyi aiemmissa kappaleissa liittyen Vaasanpuis-
tikkoon, jonka Piritori-lempinimen käytön lopettamista asukasaktiivit 
ovat vaatineet imagon ja katu-uskottavuuden teemoihin viitaten (”Asu-
kasyhdistys: Piritorin nimi pitää palauttaa Vaasanpuistikoksi” 2017).

Virallisten nimien ohella tärkeitä tai jopa niitä tärkeämpiä ovat toden-
näköisesti muut tavat nimittää tai kutsua paikkoja. Ellei maisema-ark-
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kitehti satu istumaan kaupungin nimistötoimikunnassa, on hänellä har-
voin edes mahdollisuutta vaikuttaa suunnittelemiensa tilojen virallisiin 
nimiin. Paikkojen epäviralliset nimet sekä paikoista suunnitelmissa ja 
yleisessä keskustelussa käytetyt termit ovat kuitenkin jokaisen ulottu-
villa.

Usein on väliä, mitä toimintoja toistamme ja kuinka 
niitä kuvaamme

Suunnittelijan näkökulmasta nimet representaation muotona muodos-
tavat luultavasti vähemmistön niistä keinoista, joilla tilojen ja sanojen 
yhteyden merkitys muodostuu. Maisema-arkkitehdit ovat todennäköi-
sesti suunnittelijoina nimeämistä useammin tekemisissä tilanteiden 
kanssa, joissa nimiin liittyvät tilat ja toiminnot yhdessä nimen tai sano-
jen kanssa muodostavat merkityksiä. Tällöin paikan sisältö toimii rep-
resentaationa nimen kuljettamalle identiteetille ja osallistuu siten sen 
rakentamiseen.

Ajattelua voi soveltaa lähes mihin tahansa tilaan, jota kutsumme jollain 
nimellä. Aiemmin käytetyistä esimerkeistä vaikkapa Arndt Pekurisen 
puisto voi toimia tällaisen vapaan ajatusleikin kohteena. Jos ajatellaan, 
että puisto representoi ( joillekin) aseistakieltäytyjän identiteettiä, 
niin voidaan kysyä, vaikuttaako tähän identiteettiin puiston sisältö? 
Nykytilanteessa toiminnallisesti ja tilallisesti mitäänsanomaton, mutta 
sinänsä viehättävä paikka antaa luultavasti melko neutraalin viestin. 
Muuttuisiko luenta, jos puistoon sijoitettaisiin perinteisesti naisellisina 
koettuja elementtejä tai puistoa ei hoidettaisi? Vahvistaisiko tila aja-
tusta aseistakieltäytyjien naisellisuudesta tai merkityksettömyydestä? 
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Kuva 15. Arndt Pekurisen puisto on ainoana julkisena tilana Suomessa 
omistettu aseistakieltäytyjälle. Voiko puiston nimi toimia representaationa? Miten 
mielikuva nimeen liittyvästä identiteetistä muuttuu, jos puiston sisältö muuttuu?

Arkisempana esimerkkinä samasta aiheesta toimii hyvin myös joku 
monista senioripuistoista tai aiemmin mainittu Pihlajamäellä sijaitse-
van nuoripuiston Tyttöjen puistoksi nimetty osa. Puistojen nimet voi-
vat toki jälleen olla itsessään representaatiota – voidaan ajatella, että 
senioreille omistettu kaupunkitila muistuttaa heidän olemassaolostaan. 
Oleellisempaa on ehkä kuitenkin, mitä ne kertovat ja miten ne rakenta-
vat kuvaamaansa identiteettikategoriaa. Mitä meille sanoo tytöistä, tai 
oletuksistamme tytöistä, että puistossa on kukkivia pikkupuita ja karu-
sellejä, tasapainoiluvälineitä sekä keinuja, ”joissa on hyvä vaihtaa salai-
suuksia” (”Pihlajamäen nuoriso puisto | Vihreät sylit” 2014)? Ja mitä se 
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Kuva 16. Tyttöjen puisto on toteutettu tyttöjen toiveesta tyttöjä varten. 
Toiminnallisesti se ei kuitenkaan välttämättä ole ongelmaton. Millaisia oletuksia 
tytöistä puiston nimi ja toiminnot yhdessä luovat?

9 Puisto on itse asiassa saanut alkunsa kritiikistä, jota tytöt esittivät poikien 
ehdoilla tehtyä suunnittelua kohtaan. Myönteinen tavoite huomioida tyttöjä 
suunnitelmissa ei kuitenkaan ole johtanut representaation näkökulmasta yksin-
omaan onnistuneeseen lopputulokseen.

toisaalta kertoo tytöille heihin ja heidän itseensä kohdistamista oletuk-
sista?9 Puiston muut osat muodostuvat monitoimikentästä ja freestyle-
parkista, jota muuten joskus kutsutaan Poikien puistoksi (”Pihlajamäen 
nuoriso puisto | Vihreät sylit” 2014).
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Toisaalta paikka voi toimia representaation ja kategorisoinnin välineenä 
myös ilman nimeä. Tiloihin ja toimintoihin voi liittyä kategorioita tai 
kategorisoituja oletuksia, joita käyttämällä tai joihin toimintoja yhdistä-
mällä ulkotilojen suunnittelija voi representoida ja rakentaa identiteet-
tejä. Nimen sijaan merkityksen luo sanallinen kategoria, joka toimii rep-
resentaation välineenä. Jos urheilupuistossa ei ajatella olevan luontevaa 
toteuttaa kaikenlaisia identiteettejä, representoi se tilana toisaalta niitä 
identiteettejä, joiden tekeminen siellä on mahdollista.

Luomalla kategorisoituun identiteettiin liittyviä tiloja ja toimintoja on 
mahdollista osoittaa identiteettien olemassaolo ja tuoda niitä esiin. 
Samalla tavoin kuin nimeämällä tiloja tietyllä tavalla, voi esimerkiksi 
tiettyä harrastajaryhmää representoida toteuttamalla harrastukseen 
liittyviä toimintamahdollisuuksia. Aiempaan kappaleeseen viitaten tie-
tyn harrastaja- tai ihmisryhmän huomioiminen voi myös kantaa muka-
naan muita merkityksiä; toisin sanoen muun muassa skeittipaikkojen 
toteuttaminen julkisiin ulkotiloihin voidaan nähdä representaationa 
pojille, tukena poikien harrastusmahdollisuuksille. 

Representaatiota ei kuitenkaan aina käytetä vain positiivisella tavalla, 
vaan identiteettiä voi yhtä lailla marginalisoida kuin tuoda esiin. Millai-
sen mielikuvan esimerkiksi synnyttäisi, jos tiettyyn identiteettikatego-
riaan liittyvät toiminnot sijoitettaisiin aina haastaviin tai epämieluisiin 
paikkoihin? Esimerkiksi nuorille suunnattujen toimintojen toteutta-
minen kellaritiloihin, puistojen laidoille tai muuten muiden käyttäjien 
näkymättömiin ei välttämättä ole itsestään selvästi ainakaan nuorille 
itselleen positiivinen viesti (Malone 2002). Vaikka toimintaedellytysten 
mahdollistaminen on tavallaan myönteinen ratkaisu, marginalisoi se 
samalla kohderyhmäänsä siirtämällä heidät pois silmistä, pois mielestä. 
Toimenpide tuskin on viesti ainakaan identiteetin sosiaalisen näkyvyy-
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den puolesta. Yksinkertaisen mielikuvaharjoituksena jokainen voi miet-
tiä, mitä mielikuvia herättäisi, jos suunnittelussa pitäisi toteuttaa aina 
erikseen toiminnot tytöille ja pojille – ja toiselle ryhmälle varatut tilat 
olisivat aina pienemmät tai huonommassa paikassa.

Kuva 17. Skeittipaikat sijoitetaan usein erilleen muista toiminnoista tai muilta 
toiminnoilta vapaaksi jääneisiin paikkoihin. Vaikuttaako toiminnon sijainti 
siihen liittyviin mielikuviin? Hermannin skeitti sijaitsee sillan alla.
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Toimintojen sijoittelulla ja tilallisilla ratkaisulla voi siis olla vaiku-
tusta siihen, mitä pidämme arvokkaana tai merkityksellisenä. Osittain 
samankaltaisesta tilanteesta vaikutti olevan kyse aiemmassa Leninin-
puistoon liittyvässä esimerkissä, jossa ehdotuksen yhtenä argumenttina 
oli, että kyseisen niminen puisto ei ole sopiva pääkaupunkiin (”Sinisen 
valtuustoryhmän ryhmäaloite Lenininpuiston nimeämiseksi uudelleen” 
2018) – eli vastaavat identiteetit kuuluvat vähemmän näkyvälle paikalle.

Nimien ja kategorioiden tilallisen representaation lisäksi oma teemansa 
on vielä kategorioiden ja toimintojen suhde, jolla silläkin voi kuvitella 
olevan merkitystä. Toistaessamme kategorioiden ja toimintojen yhdis-
telmiä osallistumme vastaaviin identiteetteihin liittyvien oletusten 
rakentamiseen. Jos tytöille suunnataan aina keinuja ja penkkejä – oli 
puiston nimi mikä tahansa – mitä se kertoo meille tytöistä tai suunnit-
telijan kyvystä tunnistaa nimellisten kategorioiden ja niihin sisältyvien 
moninaisten virtuaalisen identiteettien ero? Vastaavasti jos vanhuksille 
tarjotut palvelut ovat aina petankkia, istuskelua ja yleistä liikuntaky-
vyttömyyttä, mitä se kertoo vanhuksista? Ihmiset ikääntyvät eri tavoin, 
eikä mikään sanele, että vanhukset ovat kategorisesti raihnaisia tai 
haluavat tulla nähdyksi sellaisina. Tällä vuosituhannella uutisissa onkin 
onnellisesti ollut useita juttuja päinvastaisesta, eli ikäihmisille suunni-
telluista liikuntapuistoista (HS 2009; YLE 2013).

Nimien ohella myös näissä tilanteissa on kyse siitä, mitä suunnittelija 
kokee kategorialle sopivaksi. Mikäli ratkaisut noudattavat aina samaa 
kaavaa, saattaa kyseessä olla alan sisäinen diskurssi, jossa tietyt nimetyt 
ryhmät ja toistuvat toiminnot määritellään aina tietyllä tapaa.
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Kuva 18. Taavetinpuisto Helsingissä on suunnattu ikäihmisille. Värikäs 
ja toiminnallinen ulkotila houkuttelee kuitenkin myös nuorempia käyttäjiä. 
Muuttaako monipuolisempi ote puiston toimintoihin näkemystä vanhuksista?
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Visuaalinen symboliikka on suunnittelijan 
varmin työväline

Maisema-arkkitehtuurin välittämät merkitykset ovat pääosin sanat-
tomia (Olin 2011). Vaikka tilaa voidaan lukea monin tavoin nimien tai 
puhetapojen kautta, maisema-arkkitehtuuri taiteen muotona ja toteu-
tuksen tasolla sisältää harvoin kirjoitettua sanaa. Visuaalinen symbo-
liikka lieneekin tärkein tapa, jolla maisema-arkkitehtuuri identiteettejä 
representoi.

Representaatiota käsitteenä kuvaavassa kappaleessa (s. 46) käsiteltiin 
lyhyesti kansallismaisemia, jotka ovat hyvä, joskin osin ristiriitainen 
esimerkki paikan muodostumisesta symboliseksi representaatioksi: 
pelkkä näkymä Kolilta tai Utsjokilaaksosta yhdistyy mielessämme suo-
malaisuuteen. Esimerkikstä tekee ristiriitaisen se, että kyseisten paik-
kojen symbolinen arvo muodostuu osittain siitä, että niitä kutsutaan 
kansallismaisemiksi – siis nimittämisestä. Sanallisen ja visuaalisen 
symboliikan erottaminen ei siis aina ole mitenkään itsestään selvää tai 
välttämättä edes mahdollista. Nykyään kansallismaisemat ovat joka 
tapauksessa itsenäisiä visuaalisia symboleita, jotka kykenevät välittä-
mään mielikuvia. Samanlaista symbolista arvoa kansalliselle identitee-
tille on esimerkiksi Japanissa Fuji-vuorella (Earhart 2011, 17–19), jota on 
käytetty symbolina myös muun maiseman sisällä (kuva 19).
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Kuva 19. Fuji-vuoren pienoiskuva Suizen-ji’n puistossa Japanissa. Fuji-vuori 
on japanilaisille symboli, joka välittää samanlaisia mielikuvia kuin Koli meille. 
Voiko merkitystä lainata lainaamalla Fuji-vuoren ”kuvaa”?
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Esimerkkejä paikasta visuaalisena representaationa on mahdollista 
tunnistaa myös pienemmässä mittakaavassa. Muun muassa Helsingin 
keskustan tunnettujen ulkotilojen voidaan ajatella representoivan kau-
pungin virallista identiteettiä pääkaupunkina. Vähintäänkin ne ovat yksi 
symboli kaupungin historialliselle identiteetille. Samaa pohdintaa voi 
suorittaa liittyen mihin tahansa ulkotilaan, jolle on muodostunut mer-
kitystä ihmisten keskuudessa. Esimerkiksi Roihuvuoren Kirsikkapuisto 
– tai yksi tuhansista siitä otetuista kuvista10 – yhdistyy nykyään visuaali-
sena symbolina Roihuvuoreen ja uuteen, keskiluokkaiseen roihuvuore-
laisuuteen. Vastaavasti sosiaalista ulkotilaa käsittelevässä kappaleessa  
esitellyn Brugse Poortin (s. 60) viherkatujen voi ajatella representoivan 
uutta asukasidentiteettiä.

Vielä pienemmässä mittakaavassa representaationa voivat toimia kaikki 
puiston tai muun ulkotilan visuaaliset osat. Esimerkiksi Malmin lento-
asemanpuiston ideakilpailun töissä alueen historiallista lentokenttäi-
dentiteettiä on korostettu nimenomaan visuaalisen representaation 
keinoin: säilytettyjen ja kuviteltujen lentokenttärakenteiden, värien 
ja valojen kautta (Helsingin kaupunki 2021b). Paikan identiteettiä on 
pyritty rakentamaan symboliikan keinoin. Erilaisten historiallisten 
ja inhimillisten identiteettien representoiminen tilan visuaalisessa 
ilmeessä on todennäköisesti jollain tasolla läsnä lähes missä tahansa 
projektissa. 

10 Nämä voidaan myös itsessään nähdä representaatioina käyttäjien paikasta 
lukemana symboliikkana (Lefebvre [1991] 2014).
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Kansainvälisesti todennäköisesti tunnetuin esimerkki asukkaiden rep-
resentoimisesta on aiemmin mainittu Superkilen, jossa monikulttuu-
risuus on nostettu esiin nimenomaan monikulttuuristen symbolien 
käytön avulla (LA+ IDENTITY 2017a). Symboliikka on näkyvästi esillä 
puistossa, joka pyrkii tuottamaan asukkaille suunnattua tilaa. Kriittinen 
lukija ei voi kuitenkaan välttyä kysymästä, mitä representaatio tässä 
tapauksessa viestii: ihmisryhmien yhteenkuuluvuutta tuomalla symbo-
lit yhteen, vai eroja korostamalla kunkin ryhmän etnisyyttä ja uskon-
toa? Ja toisaalta: onko kyseessä asukkaiden toivoma kuva itsestään, vai 
pelkkä suunnittelijan idea heistä11?

11 Ainakin Stanfield ja van Riemsdijk (2019) päätyvät analyysissään jälkimmäi-
seen.

Kuva 20. Malmin lentoasemanpuiston voittanut ehdotus sisältää kookkaita 
uusia rakenteita ja paljon avointa tilaa. Miten sen visuaalinen ilme ja rakenteet 
representoivat lentokenttäidentiteettiä?
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Kuva 21. Superkilenissä on satoja erilaisia eri etnisyyksiin viittaavia symboleja. 
Mitä valittu symboliikka kertoo Nørrebron asuinalueen monikulttuurisesta 
taustasta?
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Visuaalinen representaatiokaan on harvoin täysin neutraalia. Kansal-
lismaisemien tarjoama kuva suomalaisuudesta ei todennäköisesti ole 
useimpien mielestä harmillinen, ehkä enemmänkin yksipuolinen tai 
pömpöösi. Keskiluokkaistumisen symbolit puolestaan voi jo nähdä 
eräänlaisena vallankäyttönä identiteetin määrittelyssä, onhan niillä 
todellista potentiaalia vaikuttaa tapaan, jolla asukkaat kokevat itsensä 
osaksi paikkaa tai paikan osaksi itseään. Erityisen mutkikkaaksi tilanne 
muuttuu Superkilenin kaltaisissa kohteissa, joissa symboliikan avulla 
pyritään suoraan representoimaan identiteettejä. Historia on täynnä 
esimerkkejä tilanteista, joissa kuvien ja symbolien avulla rakennetaan 
mielikuvia identiteettikategorioista, ylläpidetään olemassa olevia ste-
reotyyppejä (Hall 1999, 141–52), tai vastaavasti haastetaan niitä (Spencer 
2006, 22–24). Nimiin ja toimintoihin liittyvän kategorisoinnin tavoin 
tällöin ollaan alueella, jossa kategoriaa ei ainoastaan nosteta esiin, vaan 
aktiivisesti rakennetaan sitä tilan ja symboliikan avulla. 

Kenellä on oikeus representoida ja miten?

Kuten edellä on esitetty, representaatio on tehokas, mutta ei välttä-
mättä ongelmaton keino esittää ja rakentaa identiteettejä. Represen-
taation valtaulottuvuudet on kuitenkin hyvin tunnistettu, ja suoma-
laisessakin mediassa käydään toisinaan keskustelua esimerkiksi siitä, 
kuka saa representoida ja mitä on hyvä representaatio (esim. ”Essee | 
Yeboyah syytti Pyhimystä rasismista – Voiko räpin rasismikeskustelua 
siirtää sellaisenaan USA:sta Suomeen?” 2021). Keskustelu koskettaa 
myös maisema-arkkitehtuuria (esim. Stanfield ja van Riemsdijk 2019) ja 
erityisesti kulttuurisen omimisen kysymykset nousevat tulevaisuudessa 
kenties pinnalle useammin, kun suunnittelussa pyritään huomioimaan 
paremmin esimerkiksi monikulttuurisuutta.
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Representaatiota vai kulttuurista omimista?

Kulttuurisella omimisella (appropriaatio) tarkoitetaan tilannetta, jossa 
yhden kulttuurin edustaja ottaa jotain toiselta kulttuurilta tehden siitä 
hyödykkeen tai kaupan käynnin välineen. Otettu asia voi olla fyysinen, 
esimerkiksi toiseen kulttuuriin kuuluva esine; tai aineeton, kuten tai-
teellinen tyylisuunta tai toisen kulttuurin historia. Tehdessään asiasta 
hyödykkeen  ottaja asettaa kohteensa tahallisesti tai tahattomasti alt-
tiiksi misrepresentaatiolle tai kulttuuriin ja identiteettiin liittyvien mie-
likuvien vääristymiselle. (Arya 2021)

Edellisen määritelmän perusteella kulttuurista omimista ei aina ole 
yksinkertaista erottaa positiivisesta representaatiosta – eikä se aina 
ole mahdollistakaan (Young ja Haley 2009). Aryan (2021) mukaan 
oleellista representaation muuntumisessa appropriaatioksi onkin val-
tasuhde, joka ottajan ja ottamisen kohteen välillä vallitsee: kyse on 
todennäköisemmin omimisesta, kun valtaa pitävä ottaa vähemmistöltä 
tai marginalisoidulta. Tällöin ottamisen kohde on valtaa pitävän tahon 
tarjoaman representaation vastaanottaja, kykenemättä välttämättä vai-
kuttamaan siihen, miten toiminta vaikuttaa oman kulttuurisen identi-
teetin rakentumiseen rakentumiseen  joko omissa tai muiden silmissä. 
(Arya 2021).

Maisema-arkkitehtuuri on minkä tahansa muun kulttuurin tavoin altis 
tuottamaan positiivisten representaatioiden lisäksi kulttuuriseksi omi-
miseksi katsottavaa symboliikkaa. Legitimoituna ulkotilan suunnitteli-
jana maisema-arkkitehdillä on aina valta suhteessa niihin ryhmiin, jota 
tila representoi. Suhteellisen homogeenisen, valkoisen ja keskiluok-
kaisen alan edustajana maisema-arkkitehti useimmiten myös edustaa 
valtaa pitävää ihmisryhmää suunnitellessaan tiloja esimerkiksi margi-
nalisoiduille asuinalueille. Monikulttuurisessa Nørrebrossa sijaitse-
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van Superkilenin suorittama kulttuurisen kuvaston lainaaminen tulee 
vähintäänkin lähelle, ja nykypäivän standardeilla englantilaiset maise-
mapuutarhat eksotisoituine kuvauksineen muista kulttuureista ovat 
luettavissa kulttuuriseksi omimiseksi (McDowall 2017). Arkkitehtuurin 
puolelta tuore esimerkki aiheesta on Australiassa sijaitseva Swanston 
Square, jossa tornitalon profiiliin on ikuistettu alueella vaikuttaneen 
alkuperäiskansaan kuuluneen päällikön kasvot. Arkkitehti Mark Ragga-
tin (2017) mukaan työn on ollut tarkoitus tehdä alkuperäisväestön iden-
titeettiä näkyväksi. Tästä huolimatta se ei ole saanut representaation 
kohteiltaan yksimielisesti myönteistä vastaanottoa. Toisaalta ongelmal-
lisena on pidetty kohteen kaupallista luonnetta; toisaalta haaste on koh-
teeseen liittyvät ihmisryhmien väliset voimasuhteet. Pinnan alla kytee 
kysymys siitä, onko valkoisella arkkitehdilla oikeus määrittää, miten 
alkuperäisväestö nähdään – ja onko työn kunnioittava tarkoitus luetta-
vissa ilman kontekstin tuntemusta. (Raggatt 2017).

Kuva 22. Swanston squaren tornitalon julkisivuun on ikuistettu Australian 
alkuperäiskansaan kuuluneen heimopäällikön kasvot. Saako valkoinen arkkitehti 
lainata alkuperäisväestöön liittyvää kuvastoa kaupallisessa työssään?
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Parhaatkaan ajatukset eivät aina välity

Kulttuurisen omimisen, yleisen valtaulottuvuuden ja tiedostamatto-
man identiteetin rakentamisen ohella representaatioon liittyy myös 
yleinen haaste siitä, miten kuviteltu representaatio välittyy. Represen-
taatio-kappaleessa (s. 43) käytiin läpi viestin lukijan ja jaetun koodiston 
rooli merkityksen muodostamisessa. Jos viestijä ja viestin vastaanottaja 
eivät jaa samaa lukutapaa, ei ole itsestään selvää, että viesti välittyy.

Stanfieldin ja van Riemsdijkin (2019) Superkileniä ja viereistä Mimers-
parkenia laajasti arvioivasta artikkelista on luettavissa, että alueen asuk-
kaat eivät ymmärrä, mitä Superkilen pyrkii symboliikallaan viestimään. 
Suunnittelun ulkopuolelle jätetyt paikalliset eivät jaa suunnittelijan 
kanssa yhteistä koodistoa, eivätkä siten kykene lukemaan tilasta samaa 
viestiä, jonka lopputulosta ylistävä media ja Kööpenhaminan kaupunki 
näkevät. Julkisessa keskustelussa puisto on oodi monikulttuurisuudelle, 
mutta asuinalueen ihmisten näkökulmasta ei todelliselle monikulttuu-
risuudelle – vaan sen kiillotetulle idealle. (Stanfield ja van Riemsdijk 
2019). Lainaus erään asukkaan haastattelusta on terävä kuvaus suunnit-
telijan yrityksestä representoida alueen asukkaita:

En ole [toisesta] maasta, olen täältä… Tarkoitan, olen ollut täällä koko 
elämäni, ja monet muut ovat myös syntyneet täällä… Mielestäni on kiin-
toisaa, että meillä on [Superkilenissä] asioita Kiinasta ja muista pai-
koista, mutten koe yhteyttä niihin. Miksi pitäisi? Tarkoitan, olen täältä… 
Se on lapsellinen ajatus, joka on tehty mielenkiinnosta, ei vuorovaiku-
tuksesta… Tilanne on tällainen Tanskassa, että jos olet muslimi, et voi 
todella olla tanskalainen. (Stanfield ja van Riemsdijk 2019)
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Lainaus kuvaa hienosti sitä, miten toisenlaisella luennalla aluetta 
kuvaava representaatio voi muuttua  paikallisen identiteetin ja paikkaan 
kuulumisen sijaan representoimaan identiteetin toiseutta, kuulumatto-
muutta.

Representaatio on työkalu, jonka vaikutus identiteettiin on monimuo-
toinen ja jonka käyttö on vähintään yhtä moniulotteista. Maisema-ark-
kitehti ei yksinään voi hallita suunnitelmiensa luentaa. Jokainen voi 
kuitenkin osaltaan miettiä, miten tehdyt suunnitelmat vaikuttavat mui-
den identiteettien määrittelyyn, ja millaisia minuuteen liittyviä luentoja 
lopputuloksesta on mahdollista tehdä. 
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Johtopäätökset II

 »  Paikan identiteetti syntyy vuorovaikutuksessa sitä käyttävien 
ja määrittävien ihmisten kanssa, eikä kukaan voi yksin sanella, 
millaiseksi se muodostuu. 

 » Paikan identiteetti on erilainen eri ihmisille. Yhden yksittäisin 
identiteetin sijasta paikalla voi olla monta erilaista identiteet-
tiä, ja ne voivat myös muuttua ajan kuluessa.

 » Paikka on yksi ihmisten identiteettiin vaikuttavista tekijöistä. 
Muuttamalla paikkaa muutamme potentiaalisesti siihen 
yhteydessä rakentuvia identiteettejä. Esimerkiksi keskiluok-
kaistuminen ei tapahdu pelkästään asuntojen rahallisen arvon 
nousun takia, vaan sen taustalla voi olla myös paikan muu-
toksen yhteensopimattomuus sen käyttäjien identiteettien 
kanssa.

 » Paikka tai tila ei välttämättä ole vastaanottavainen kaikille 
identiteeteille. Kaikkia identiteettejä ei ole mahdollista esit-
tää kaikissa paikoissa, vaan monet tilat ovat luonteeltaan val-
miiksi kategorisoituja. Esimerkiksi kaupallinen tila saattaa olla 
sosiaalisesti rajattu nuorilta tai kodittomilta.

 » Kategorisointi voi liittyä laajemman sosiaalisen kontekstin 
lisäksi esimerkiksi toimintoihin. Muun muassa tietyt harras-
tusmahdollisuudet yhdistyvät tietynlaiseen sukupuoli-identi-
teettiin, jolloin niihin liittyvät toiminnot kategorisoivat hallit-
semaansa tilaa.

 » Ulkotila voi toimia representaation välineenä monin eri 
tavoin. Nimet, toiminnot ja symboliikka ovat tapoja, joilla tila 
representoi.
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 » Puistojen ja ulkotilojen nimet kertovat, millaiset ihmiset 
ja ihmisryhmät ovat julkisen huomionosoituksen arvoisia. 
Samalla tietyn ihmisryhmän mukaan nimetyn tilan sisältämät 
toiminnot ja suunnitteluratkaisut voivat viestiä siitä, miten 
kyseiseen identiteettiin tulisi suhtautua tai millaisena sen 
arvo nähdään.

 » Identiteettejä on mahdollista representoida toistamalla niihin 
usein liitettyjä toimintoja. Toteuttamalla esimerkiksi skeitta-
reille sopivia tiloja, on kyseinen identiteetti mahdollista tehdä 
näkyväksi. Vastaavasti identiteettejä on mahdollista margina-
lisoida sijoittamalla tietyille ryhmille suunnattuja toimintoja 
haastaviin tai epämieluisiin paikkoihin.

 » Representoimalla kategorioita yllättävin tavoin voimme vai-
kuttaa siihen, miten kategoria määritellään. Esimerkiksi toi-
minnallisemmat senioripuistot rakentavat ikäihmisistä kuvaa 
muutenkin kuin hitaina tai raihnaisina.

 » Visuaalinen symboliikka on näkyvä tapa representoida. Puis-
tot välittävät rakenteiden ja ratkaisujensa kautta monesti jon-
kinlaista viestiä käyttäjistään, ja symboliikkaa on mahdollista 
käyttää myös tarkoitushakuisesti. Esimerkiksi Superkilenissä 
suunnittelija on rakentanut alueen visuaalisen teeman asuk-
kaiden oletetun identiteetin ympärille.

 » Joskus paikat saattavat olla symboleita itsessään. Esimerkiksi 
kansallismaisemat toimivat viestinä kansallisidentiteetistä 
myös esimerkiksi valokuvien kautta.

 » Representaation onnistuminen ei ole itsestään selvää, vaan 
vaatii harkintaa ja ymmärrystä suunnittelijan ja representoin-
nin kohteen suhteesta. Väärin tehtynä representaatio saattaa 
muuttua misrepresentaatioksi tai kulttuuriseksi omimiseksi.

toinen luku93 ~



III
Identiteetti ja 

maisema



Työn kolmannessa osiossa on tarkoitus näyttää, kuinka kahden ensim-
mäisen osion teemoja voi pohtia käytännössä. Tavoitteena on arvioida, 
kuinka identiteetti näkyy nykyajan suunnittelukohteessa: miten se on 
esitetty kohteiden suunnitelmissa ja millaisia merkityksiä sen esittämi-
sellä on. 

Analyysin kohde on Kontulan keskustan ideakilpailu, jonka tarkoi-
tuksena on ollut Kontulan ostoskeskuksen ympäristön uudistaminen. 
Vuonna 2020 käyty kilpailu sopii identiteetin ja maisema-arkkiteh-
tuurin suhdetta tutkivan analyysin kohteeksi, koska siinä yhdistyvät 
laajamittainen kaupunkikehittäminen sekä monikulttuurinen ja jopa 
stigmatisoitu asuinalue. Tavoitteen ja kohteen välinen ristiriita tarjoaa 
hyvän mahdollisuuden toisaalta arvioida, kuinka alueen identiteetit on 
hankkeessa tunnistettu, ja toisaalta tarkastella, miten suunnitelmat nii-
hin vastaavat. 

Osion alussa esittelen lyhyesti Kontulan asuinalueen ja ostoskeskuksen, 
ja sitä kautta hankkeen ja analyysin kontekstin. Tämän jälkeen ideakil-
pailun lähtökohdat ja tulokset arvioidaan identiteetin näkökulmasta 
diskurssianalyysin keinoin. Materiaaleina tarkastelulle ovat Kontulan 
keskuksen ideakilpailun kilpailuohjelma, esitetyt kilpailutyöt  (Remix, 
Vaellus, Pioneria, Kontula Keskusta ja Kontula2) sekä niistä tehty arvos-
telupöytäkirja. Tarkoituksena analyysiosiossa ei ole niinkään määritellä, 
mitä Kontulan tai kontulalaisten identiteetti on, vaan selvittää miten 
kilpailuun liittyvät asiakirjat näitä käsittelevät; mitä ne niistä kerto-
vat tai jättävät kertomatta. Kontekstin yhteydessä käydään kuitenkin 
lyhyesti läpi niitä teemoja, joita Kontulaan ja sen identiteetteihin mah-
dollisesti liittyy.
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 Analyysin tavoite on kilpailuasiakirjojen avulla selvittää, kuinka

 » alueen ja sen asukkaiden identiteetti on määritelty kilpailuoh-
jelmassa

 » kilpailutyöt käsittelevät alueen identiteettiä; miten ne huomi-
oivat kilpailuohjelman havainnot Kontulasta ja miten niissä 
esitetyt ratkaisut mahdollisesti vaikuttavat alueen ja ihmisten 
identiteettiin

 » kilpailutöistä tekemäni havainnot vertautuvat arvostelupöy-
täkirjassa tehtyihin havaintoihin ja miten arvostelupöytäkirja 
ottaa kantaa identiteettiin liittyviin aiheisiin.

Analyysissä töitä tarkastellaan erityisesti maiseman ja ulkotilan näkö-
kulmasta, vaikka kilpailu nimellisesti arkkitehtuurikilpailu onkin. Tämä 
on perusteltua, sillä toisaalta esitetty kokonaisvaltainen kaupunkiku-
vallinen muutos sisältää vääjäämättä maisemaan ja ulkotiloihin liitty-
viä ulottuvuuksia, toisaalta maisemallisen tarkastelun puute kilpailun 
yhteydessä luo tilaa sen tekemiselle nyt.

Menetelmä
Diskurssianalyysi

Kohdeanalyysin tavoite on tunnistaa ja arvioida aineistoissa esitettyjä 
identiteettiin liittyviä huomioita diskurssianalyysin keinoin. Jokinen, 
Juhila ja Suoninen (2016, 17) kuvaavat menetelmää kirjassaan yksin-
kertaistetusti ”kielenkäytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan 
tutkimukseksi, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, miten sosi-
aalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä”. 
Yksittäisen selkeästi rajatun tutkimusmenetelmän sijaan kyseessä on 
teoreettinen viitekehys, joka rakentuu tekstin tai muun median analy-
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soinnille siitä näkökulmasta, että kielenkäyttö rakentaa todellisuutta, 
ei ole yksiselitteistä ja sisältää seurauksia (Jokinen, Juhila, ja Suoninen 
2016, 25–26).

Diskurssianalyysistä on olemassa useita suuntauksia (Jokinen, Juhila, ja 
Suoninen 2016, 18–19). Tässä työssä pääpaino on sellaisissa, jotka pyr-
kivät tunnistamaan sosiaalisen todellisuuden moninaisuutta ja vaihte-
levia merkityssuhteita. Lähtökohtana tällaiselle tutkimukselle on ajatus 
siitä, että kielenkäyttö on aina vaihtelevaa ja paikoin ristiriitaistakin 
(2016, 51). Analysoimalla tekstiä voidaan tunnistaa niitä erilaisia tapoja 
tai diskursseja, joita kirjoittaja (tai esim. haastattelun kohde) käyttää 
argumenttiensa pohjana ja joiden avulla hän rakentaa tekstin kohteena 
olevaa maailmaa (Jokinen, Juhila, ja Suoninen 2016, 51–61). Tämän työn 
kohdalla analysoitavat diskurssit liittyvät kilpailuaineiston erilaisiin ja 
vaihteleviin tapoihin kuvata kontulalaisten identiteettiä, Kontulaa ja 
näiden suhdetta toisiinsa.

Erilaisten diskurssien tunnistamista varten kustakin aineistosta on 
ensin tunnistettu virkkeitä, jotka joko kuvaavat suoraan identiteettiä 
tai liittyvät siihen liittyviin tekijöihin. Tällainen virke on esimerkiksi 
Remix-kilpailuehdotuksessa tehty kuvailu, jossa fyysiseen tilaan yhdis-
tyy mielikuvia ja sosiaalisia ulottuvuuksia:

Kontulan keskus alueen ytimessä on kuin pieni kylä aukioineen ja kuji-
neen. Lähiön urbaani vanhakaupunki.

Vastaavasti hieman myöhemmin samassa ehdotuksessa esiintyvä lause 
alueen julkisivuista ei ole kuvailusta huolimatta identiteetin näkökul-
masta erityisen kiinnostava, sillä se vain toteaa fyysisen tilan:
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Uudisrakennusten julkisivujäsentely on massoittelun tapaan selkeää, 
konstailematonta ja linjakasta.

Identiteettiin liittyvien virkkeiden keräämisen jälkeen ne on jäsennelty 
karkeasti neljään luokkaan: kaupalliseen, visuaaliseen, paikan ja inhi-
milliseen identiteettiin. Ensimmäiset kaksi kuvaavat maisema-arkki-
tehtuurille tyypillisempiä myyntiin ja tunnistettavuuteen liittyviä iden-
titeetin määrittelyjä, kuten kilpailuohjelman virkkeet:

Näillä tavoitteilla alueesta halutaan luoda nykyistä helpommin lähestyt-
tävä sekä halutumpi asuinalue. (kaupallinen identiteetti)

Kilpailualueelle suunniteltavien rakennusten mittakaavat, massoittelut 
ja korkeudet tulee suunnitella paikan tilaan ja mittakaavaan sovitetusti 
siten, että ne tuovat siihen arkkitehtonisesti ja tilallisesti korkealaatui-
sen ja kestävän ratkaisun, joka korostaa positiivisella tavalla alueen pai-
kallisidentiteettiä ja lähtökohtaisesti parantaa alueen olemassa olevien 
rakennusten asemaa. (visuaalinen identiteetti)

Kaupallisen ja visuaalisen identiteetin teemoja käsitellään lähinnä kil-
pailuohjelman osalta tarkoituksena selvittää, miten itse hanke hahmot-
taa identiteetin tavoitteenasettelussaan. 

Kilpailuehdotusten ja arvostelupöytäkirjan analyysissä keskitytään puo-
lestaan tämän diplomityön rajauksen mukaisesti paikan ja inhimilli-
sempiin identiteetteihin ja sitä kautta alan ihmisten kykyyn hahmottaa 
identiteetin käsitettä laajemmin. Esimerkkejä näihin teemoihin liitty-
vistä lauseista ovat muun muassa Pioneria-ehdotuksen virkkeet:
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Kontulan keskustan elinvoiman tulevaisuus on kiinni pioneerihenkisistä 
ihmisistä. (inhimillinen identiteetti)

Kontulaa voidaan pitää Suomen yhtenä tunnetuimmista lähiöistä, ellei 
tunnetuimpana. Siihen liitetään myös kielteisiä mielikuvia - monia 
niitä, jotka stigmatisoivat lähiöitä yleisemminkin. (paikan identiteetti)

Paikan ja inhimillisen identiteetin osalta on lisäksi pyritty tunnista-
maan virkkeitä, joissa ei välttämättä suoraan viitata identiteettiin, 
mutta jotka kontekstin perusteella liittyvät siihen, mitä kontulalaiset 
ja ostoskeskus ovat. Esimerkiksi huomiot maahanmuuttajataustaisten 
yritysten olemassaolosta on tulkittu viitteenä alueen monikulttuuri-
suudesta. Samoin arvostelupöytäkirjan viittaukset päihde- ja mielen-
terveysasiakkaille tarkoitetun päivätoimintakeskus Symppiksen sopi-
mattomuudesta nuorten tilojen lähelle on nähty viitteenä nimenomaan 
tilan asiakkaiden identiteettiin liittyen, vaikka pöytäkirja puhuu pel-
kästä Symppiksestä.

Analyysissä on tartuttu erikseen lisäksi siihen, kuinka sanaa ’identi-
teetti’ käytetään, ja kuinka analysoitavat materiaalit itse käsitteen mää-
rittävät. Kaikkien kilpailutöiden ja arvostelupöytäkirjan kohdalla arvioi-
daan yksittäisten virkkeiden ohella myös muodostuvaa kokonaiskuvaa.

Konteksti
Kilpailun lähtökohdat ja tulokset

Kontulan keskustan ideakilpailu on vuonna 2020 järjestetty kutsukil-
pailu Kontulan ostoskeskusalueen arkkitehtuurista ja maankäyttörat-
kaisuista. 24.2.2020 alkanut kilpailu päättyi 22.5.2020 ja sen tulokset 
julkistettiin 4.9.2020. (Välisalo ja GSP Group Oy 2020)
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Kilpailun tilaajana toimi KOy Kontulan Asemakeskuksesta, Kontulan 
Ostoskeskus Oy:sta, KOy Helsingin Toimitiloista sekä Kontulan Pal-
velutalo Oy:sta muodostunut ryhmittymä. Kilpailuohjelman mukaan 
tilaaja omistaa alueella ”kiinteistöjä, jotka yhdessä muodostavat tällä 
hetkellä Kontulan kaupallisen ja lähipalvelujen keskittymän”. Alueen 
tontit ovat puolestaan Helsingin kaupungin omistuksessa, ja nykyhet-
kellä niiden vuokrasopimus on loppumassa vuoden 2025 päättyessä. 
Kilpailuun liittyvän hankkeen toteuttamisedellytysten selvittämistä 
varten tilaajalla on kehitysvaraus alueeseen kevääseen 2024 asti. (Väli-
salo ja GSP Group Oy 2020)

Kutsukilpailuun osallistuivat arkkitehtitoimistot Aarti Ollila Ristola 
Arkkitehdit Oy (AOR), Aihio Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto OPUS 
Oy, BDP Architects ja JKMM Arkkitehdit Oy (Välisalo ja GSP Group 
Oy 2020). Töiden julkistamisen jälkeen ne olivat esillä  ja kaupunkilais-
ten kommentoitavina Helsingin kaupungin kerrokantasi.fi-palvelussa 
(”Kontulan keskustalle uusi suunta – kommentoi arkkitehtuurikilpailun 
ehdotuksia - Kerrokantasi” 2020).

Ehdotuksista voittajaksi valikoitui tuomariston yksimielisellä pää-
töksellä Arkkitehtitoimisto OPUS Oy:n Vaellus. Kunniamaininnoilla 
palkittiin Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy:n Pioneria ja JKMM Ark-
kitehdit Oy:n Remix. Muut ehdotukset olivat AIhio Arkkitehdit Oy:n 
Kontula2 ja BDP Architectsin Kontula keskus. Tuomariston mukaan 
voittajaehdotus ”sisältää omanlaisensa hienon ja kiehtovan rakenteen, 
jossa katutason henki ja mittakaava kunnioittavat vanhan Kontulan 
identiteettiä hienosti ja muodostavat hyvän naapurin olemassa olevalle 
ympäristölle”. Arvostelupöytäkirjan suosituksen mukaan voittajatyötä 
on tarkoitus käyttää lähtökohtana alueen tulevalle suunnittelulle. (GSP 
Group Oy 2020)
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Kontula sanoina ja lukuina
Tyypillinen mutta stigmatisoitu lähiö

Kontula on itäisessä Helsingissä sijaitseva, pääosin 1960- ja 1970-luvuilla 
valmistunut noin 15 000 tuhannen ihmisen asuinalue – tuttavallisesti 
lähiö. Yhdessä Kurkimäen, Kivikon, Vesalan ja Mellunmäen kanssa se 
muodostaa noin 40 000 asukkaan Mellunkylän kaupunginosan. (Hel-
singin kaupunki 2021a). Kontula on alueen keskus, eikä osa-alueiden 
rajoja aina ole mielekästä tai asukkaiden arjessa käytännöllistä erotella 
(Tuominen 2020b).

Asuinalueena Kontula edustaa ajalleen tyypillistä lähiörakentamista. Se 
oli Helsingissä 1960-luvun ensimmäisiä suuria aluerakennuskohteita, ja 
koostui aikakaudelle tyypillisesti lähinnä kookkaista elementtikerrosta-
loista. Alueen mittakaava oli alusta alkaen suuri ja rakennukset sijoitet-
tiin toisiinsa nähden väljästi, ”taloiksi metsässä”. Myös kaupunginosan 
käytännön järjestelyjen suunnitteluperiaate heijasteli aikansa oppeja: 
työnteko, asuminen ja palvelut erotettiin selvästi toisistaan. Kerrosta-
loalue palveli asumista, ostoskeskus palveluita. (Kokkonen 2002, 37–39) 

Tyypillisyydestään huolimatta Kontula on yksi Helsingin kuuluisim-
mista lähiöistä, ja sen maine tunnetaan myös ympäri Suomen (Tuomi-
nen 2020a; Kokkonen 2002, 7). Vaikka  vielä 1960-luvun alussa alueeseen 
liitetyt mielikuvat olivat usein myönteisiä ja toiveikkaita (Kokkonen 
2002, 27–29), nähdään Kontulan maine nykyään usein vähemmän mai-
rittelevana. Kontulaan liitettävät mielikuvat ovat usein negatiivisia, 
ja esimerkiksi vuoden 2021 syksynä Helsingin sanomissa julkaistussa 
maksuhäiriömerkintöjen yleisyyttä käsittelevässä uutisessa oli käytetty 
juuri Kontulaa jutun pääkuvana (”Eriytyminen | Maksuhäiriömerkinnät 
keskittyvät tietyille alueille Helsingissä ja Vantaalla – Katso oman asui-
nalueesi tilanne” 2021). Tuomisen (2020a) mukaan Kontulaan onkin 
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liittynyt sen valmistumisen jälkeen mediassa kuva ”ongelmalähiöstä”, 
ja Kokkonen (2002, 124) esittää kirjassaan, että jo 1970-luvulla uuti-
sointi oli pääasiassa kielteistä. Alun perin juurettomaksi tilaksi kaupun-
gin ja maaseudun välillä leimatun lähiön identiteetti on myöhemmin 
saanut sävyjä ensin kaljakuppiloiden ja häiriökäyttäytymisen leimaa-
mana lama-ajan kuvana, ja viimeksi 2000-luvulla maahanmuuttajien 
(heikon) integraation esimerkkinä (Tuominen 2020a). Negatiiviseen 
leimaan liittyen lehdissä on säännöllisesti myös aluetta puolustavia 
mielipidekirjoituksia (esim. ”Lukijan mielipide | Kontula on muutakin 
kuin ostarinsa” 2022).

Kuva 23. Kontulaa käytetään usein esimerkkinä ongelmalähiöstä. Helsingin 
sanomien jutussa maksuhäiriömerkintöjen keskittymisestä se toimi jutun 
pääkuvituksena.
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Yleisten tunnuslukujen perusteella on tosiasia, että Kontula on monilla 
mittareilla mitattuna keskimääräistä helsinkiläistä kaupunginosaa 
vähäosaisempi tai ainakin poikkeaa yleisestä keskiarvosta. Jo rakenta-
misajankohtanaan vuokra-asuntojen määrä alueella oli suurempi kuin 
lähiöissä yleensä (Kokkonen 2002, 45–46), ja Kontulassa asutaan kau-
pungin keskiarvoa ahtaammin ja asunto omistetaan harvemmin (Hel-
singin kaupunki 2021a). Koko Mellunkylää tarkastellessa ihmiset ovat 
keskiarvoa useammin työttömiä, toimeentulotukea saavien määrä on 
muuta kaupunkia suurempi ja korkeakoulutettujen osuus vastaavasti 
selvästi pienempi (Helsingin kaupunki 2021a). Myös turvattomuuden 
tunne on vertailukohtia suurempaa (Keskinen 2018), ja esimerkiksi hen-
kirikostapausten määrässä mitattuna Kontulan alue pääsee lähelle pää-
kaupunkiseudun viiden kärkeä (Yle 2020). Asukaspohjansa perusteella 
Kontula on lisäksi Helsingin keskiarvoa monikulttuurisempi ympäristö. 
Sekä ulkomaalaistaustaisten määrän että osuuden perusteella Kontula 
sijoittuu Helsingin alueista viiden kärkeen (”Itäisessä suurpiirissä asuu 
yli neljännes ulkomaalaistaustaisista ja vieraskielisistä | Ulkomaalais-
taustaiset Helsingissä” ei pvm.).

Toisaalta on hyvä huomata, että vaikka Kontula eroaa Helsingin ylei-
sestä keskiarvosta, ei se tunnuslukujensa puolesta juuri eroa muista, 
maineensa puolesta vähemmän leimautuneista lähiöistä (Helsingin 
kaupunki 2021a). Kontulassa ei siis välttämättä sellaisenaan ole piir-
teitä, jotka selittäisivät alueen maineen. Nykytilanteen ohella Kontulan 
identiteettiä määrittääkin siihen liittyvä historiallinen narratiivi. Lähes-
kään kaikki alueen asukkaat eivät kuitenkaan koe aluetta kuten sitä 
mediassa kuvataan. Tuomisen (2020b) mukaan esimerkiksi monelle 
paikalliselle maahanmuuttajalle Kontula ja Kontulan ostoskeskus on 
juuri se paikka, jossa olo on rauhallisin, ja omaa identiteettiä on mah-
dollista toteuttaa vapaimmin.
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Pelottava mutta rakas ostoskeskus

Kontulan ostoskeskus on vuonna 1967 valmistunut perinteinen ostari, 
joka valmistuessaan oli Suomen suurin ostoskeskus ohittaen hieman 
aiemmin valmistuneen Puotinharjun. Pohjoismaidenkin mittakaavas-
sakin se oli kookas – kenties kaikkein kookkain – ja myös sen liikkeet 
olivat totuttuun nähden suurikokoisia. (Kokkonen 2002, 63–64). Ostos-
keskuksen päivittäistavaraliike oli maan suurin ja sen liiketilat houkut-
telivat paikalle muun muassa tuolloin suositun Mic Mac -vaateketjun 
ensimmäisen myymälän (Tuominen 2020a). Kaksi vuosikymmentä 
ostoskeskuksen avaamisen jälkeen sen yhteyteen valmistunut laajen-
nusosa (Laitinen 2012) toi mukanaan lisää palveluita, joita pääsi pari 
vuotta aiemmin valmistuneen metrolinjan avulla käyttämään entistä 
suurempi joukko ihmisiä (Tuominen 2020a).

Nykyään Kontulan ostoskeskus on sekä koko Mellunkylän tunnetuin 
paikka, että Kontulan selvä keskus (Tuominen 2020a). Verrattuna aika-
kautensa muihin – nykyään tyhjeneviin – ostoskeskuksiin Kontulan 
ostari on poikkeuksellisen eloisa. Vaikka alkuperäisistä 31 liikkeestä on 
jäljellä enää muutama (Kokkonen 2002, 65), ovat ostoskeskuksen liike-
tilat Tuomisen (2020a) mukaan ”lähes kokonaan käytössä ja parhaista 
tiloista on jopa kilpailua”. Paikalle tehtyjen maastokäyntien perusteella 
väite näyttää pitävän paikkansa myös kahden koronavuoden jälkeen: 
sekä liiketilat että niiden väliin jäävä julkinen tila on aktiivisessa käy-
tössä (maastokäynnit 10.1.2021 ja 6.5.2022). Samalla on helppo huo-
mata, että ostoskeskuksen palvelutarjonta poikkeaa selvästi ainakin 
suuremmista kauppakeskuksista. Tavallisten päivittäistavarakauppojen 
lisäksi alueella on useampi etninen ruokakauppa, kymmenkunta etnistä 
ravintolaa, nuorisokeskus, päiväkeskus, lähiöasema ja sekä kappeli että 
moskeija (maastokäynti 10.1.2021).
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Kuva 24. Kontulan ostari on moniin aikalaisiinsa verrattuna aktiivisessa 
käytössä. Omalaatuista leimaa tuovat monet maahanmuuttajataustaisten 
yrittäjien pyörittämät palvelut.

kolmas luku105 ~



Eloisuudestaan huolimatta ostoskeskuksen identiteetti on myös ris-
tiriitainen. Tuomisen (2020a) mukaan ”[m]onen kontulalaisen elä-
mänpiiri sijoittuu tiiviisti ostarin yhteyteen”, eikä ole poikkeuksellista 
tavata henkilöä, joka käyttäisi lähes yksinomaan ostoskeskuksen palve-
luja. Kokkonen (2002, 172–73) kuvailee ostaria omaksi erikoiseksi pie-
noismaailmakseen.

Toisaalta monet paikalliset välttelevät aktiivisesti ostoskeskuksella vie-
railua, ja osa ajattelee, että ostarin kaltaista huonomaineista paikkaa 
”kuuluukin vastustaa, jos haluaa antaa itsestään kuvan vakavasti otet-
tavana ja täysjärkisenä ihmisenä” (Tuominen 2020a). Jotkut asukkaista 
kokevat ostoskeskuksen ympäristön turvattomaksi tai turvattomuuden 
tunteen alueella ainakin lisääntyneen (Kokkonen 2002, 172–73).

Kontulan ostarista puhuttaessa korostuvatkin yhtä lailla sen luonne 
sekä yhteisöllisenä, että turvattomaksi koettuna tilana. Tuominen 
(2020a) kuvaa osuvasti koko sen kirjon, jonka ihmiset ostarin identi-
teettiin liittävät:

”Usein ostariin viitattiin ongelmapesäkkeenä, joka pitäisi räjäyttää 
maan tasalle. Keskustelun jatkuessa sävy kuitenkin muuttui: tärkeä osa 
asukkaiden sosiaalisista suhteista ja merkityksellisistä paikoista sijoittui 
ostarille, siitä puhuttiin vuoroin vaarallisena ja kotoisana, jäänteenä 
menneiltä ajoilta ja ainutlaatuisena poikkeuksena yhä yksitotisemmaksi 
käyvässä kaupunkitilassa.”

Ostari on siis yhtä aikaa pelottava ja turvallinen, aikansa elänyt ja kiinni 
ajassa. Toisistaan poikkeavat näkemykset eivät ole kummallisia, kun 
tiedetään paikan identiteetin sosiaalinen luonne. Kuten Piritori, myös 
Kontulan ostari voi olla yhtä aikaa useita asioita – useille ihmisille.
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Mitä on kontulalaisuus?

Minkään kaupunginosan, alueen tai sen ihmisten identiteetti ei ole yksi-
selitteinen tai yksisuuntainen prosessi. Uutisissa ja arjen kohtaamisissa 
korostuvat helposti keskenään erilaiset tarinat, jotka saattavat raken-
tua kokonaan erilaiselle narratiiville. Jos Kontula ja kontulalaisuus on 
kuitenkin onnistuttu julkisessa keskustelussa määrittelemään omaksi 
identiteetikseen, on todennäköistä, että myös kontulalaisilla itsellään 
on tälle joku määritelmä.

Tuomisen (2020b) mukaan Kontulan identiteetin julkinen narratiivi 
on hyvin paikallisten tiedossa, ja sitä käytetään myös oman identiteetin 
rakentamiseen. Julkisesti keskustellessa kontulalaisuus saatetaan esit-
tää patologiana tai häpeän kohteena, mutta toisessa kontekstissa se voi 
olla ylpeyden aihe samoista syistä. Tuomisen tekemissä haastatteluissa 
esimerkiksi eräs kontulalainen toteaa juopuneen miehen nähdessään 
tämän olevan osa sitä, mikä Kontulasta tekee niin hienon: kukin saa olla 
rennosti oma itsensä. Samalla hän kuitenkin tiedostaa, että jollekin toi-
selle tai muualta tulleelle juuri tämä näyttäytyy osana Kontulan negatii-
vista narratiivia (Tuominen 2020b).

Kokkosen Kontula – elämää lähiössä -kirjassa (2002) korostuu sama 
rosoinen mutta rento kuva. Erään asukkaan mukaan kontulalainen on 
”särmikäs, rosoinen, kalliopintainen, ei hienostunut”. Osa Kontulan 
viehätystä ja kontulalaisuutta on mahdollisuus mennä ostarille tuulipu-
vussa, kun keskustaan lähtiessä on puettava parhaat päälle. (Kokkonen 
2002, 174).
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Kuva 25. Kontulalaisia Kontulan ostarilla

Toisille kontulalaisuuteen voi puolestaan liittyä oleellisesti esimerkiksi 
monikulttuurisuus, ja toisaalta maahanmuuttajille omaan identiteettiin 
voi liittyä nimenomaan kontulalaisuus. Tuomisen (2020b) mukaan ei 
ole esimerkiksi tavatonta, että monet maahanmuuttajista kokevat ole-
vansa ensisijaisesti juuri kontulalaisia – ja vasta tämän jälkeen helsinki-
läisiä tai suomalaisia.
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Osalle asukkaista merkityksellistä kontulalaisuudessa on itse paikka. 
Tuomisen (Tuominen 2020b; 2020a) mukaan yllättävän moni pai-
kallinen määrittää itseään juuri ostoskeskuksen kautta. Useille kon-
tulalaisuus, siis Kontulassa asuvan ihmisen identiteetti, kytkeytyy 
nimenomaan Kontulan ostariin. Esimerkiksi paikalliset nuoret eivät 
välttämättä koe tarvetta käydä Kontulan ulkopuolella, vaan oma ostari 
riittää itsensä toteuttamiseen. Samalla moni ei välttämättä koe itseään 
samalla tavalla tervetulleeksi missään muualla. Kontulan ostoskeskus 
edustaa heille ainakin jossain määrin sitä mitä Kontula on, ja mitä kon-
tulalaiset ovat. (Tuominen 2020b).

Kokkoselle (2002, 174–75) on joka tapauksessa selvää, että myös Kontu-
laa voi rakastaa ja kontulalaisuus on jotain omaa ja uniikkiaan. Hänelle 
Kontula on ”kiehtovan moniselitteinen”, yhteisö täynnä erilaisia elä-
mäntapoja ja yhteiskunnallisia asemia. Kontulan kokoiseen lähiöön 
mahtuukin varmasti runsas kirjo erilaisia ihmisiä ja identiteettejä. 
Ostarilla käydessään näkee niin nuoria, vanhuksia, sosiaalipalveluiden 
asiakkaita kuin tavallista keskiluokkaa.

Analyysin kannalta on kiinnostavaa, kuinka materiaalit näkevät ne 
monet ristiriidat ja moniulotteiset kasvot, joita Kontulalla ja kontu-
lalaisilla on. Tunnistavatko työt erilaisia identiteettejä; tyytyvätkö ne 
vain kategorisoimaan vai koettavatko ne nähdä yleisimpiä mielikuvia 
kauemmas? Onko ostarilla nähty rooli osana kontulalaisuutta? Miten 
sosiaalisiksi identiteetin ulottuvuudet nähdään; onko esimerkiksi tur-
vattomuus tulkittu tilastollisena totena vai ihmisten sosiaalisesti raken-
tamana ja kokemana? Töitä analysoitaessa voi kysyä sekä onko tiettyjä 
identiteettejä käsitelty että miten niitä on käsitelty.
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Kohdeanalyysi
Kohdeanalyysin tavoitteena on selvittää, miten Kontulan ja sen asukkai-
den identiteettiä käsitellään Kontulan keskuksen ideakilpailuun liitty-
vissä asiakirjoissa. Diskursiivisen analyysin kautta on tarkoitus pohtia, 
kuinka identiteettiin liittyviä teemoja on materiaaleissa tunnistettu, 
millä tavalla niitä on huomioitu suunnitelmissa ja mitä mahdollisia vai-
kutuksia ratkaisuilla on. 

II osion johtopäätösten avulla katse on mahdollista suunnata pelkän 
identiteettikategorioiden tunnistamisen ohella esimerkiksi siihen, 
minkälaista representaatiota identiteeteistä käytetään ja millä tavalla 
asiakirjat ymmärtävät paikan identiteetin sosiaalisen luonteen. Mai-
sema-arkkitehdin näkökulmasta on mahdollista pohtia muun muassa, 
miten tilajako tai toimintojen sijoittelu vaikuttaa identiteettien hah-
mottamiseen: esimerkiksi marginalisoiko tai vahvistaako se jonkun 
identiteetin olemassaoloa. 

Kilpailuohjelma

Kontulan keskustan ideakilpailun kilpailuohjelma (Välisalo ja GSP 
Group Oy 2020) sisältää Kontulan ostoskeskuksen kehittämiseen liitty-
vän kilpailun ehdot, taustat, tavoitteet ja arvosteluperusteet. Sen alussa 
kuvataan myös lyhyesti koko kilpailun päätarkoitus, joka on löytää 
ostoskeskuksen alueelle ”kokonaissuunnitelma, jota käytetään asema-
kaavoituksen ja toteutuksen pohjana”. Toisin sanoen tarkoituksena on 
löytää idea moniulotteisen ja paikon jopa ristiriitaisenkin alueen tule-
vaisuuden kehittämiselle.

Tärkeistä ja monimuotoisista lähtökohdista huolimatta alueen ihmis-
ten tai ostoskeskuksen itsensä identiteetti ei ole saanut paljonkaan 
huomiota. Identiteettiin ei sellaisenaan viitata käytännössä lainkaan, 

kolmas luku 110~



ja siihen liittyvistä teemoista puhutaan tai niitä sivutaan suhteellisen 
vähän. Esimerkiksi kilpailun tarkoitusta käsittelevässä kappaleessa 
identiteettiin voidaan nähdä viitattavan ainoastaan etäisesti toteamalla, 
että ”alueelle ja hankkeelle haetaan myönteistä julkisuutta”.

Yleisellä tasolla voidaankin todeta, että kilpailuohjelma on suunnattu 
enemmänkin kaupalliselle kehittämiselle ja arkkitehtuurille, kuin sen 
kohteina oleville ihmisille ja paikalle. Näyttää siltä, että se välttelee 
monin paikoin tarkoituksellisesti identiteettiin viittaamista, ellei kyse 
ole arkkitehtuurin ilmeestä. Esimerkiksi tilallisissa lähtökohdissa ja 
tavoitteissa kontulalaiset mainitaan vain kerran ja lyhyesti todeten, 
kuinka ”suunnittelussa tulee huomioida alueen sijainti ja imago niin, 
että kontulalaiset kokevat keskuksen entistä kodikkaammaksi”. Aihetta 
ei avata enempää, ja lähemmin tarkastellessa valtaosa harvoista Kontu-
laan tai kontulalaisiin liittyvistä tekstinkohdista viittaa itse asiassa epä-
suorasti jonkinlaiseen puutteeseen identiteetissä. Kilpailuohjelmassa 
todetaan muun muassa, että ”Kontula ja lähialueet hyötyisivät imagon 
uudistuksesta” ja ”[n]äillä tavoitteilla alueesta halutaan luoda nykyistä 
helpommin lähestyttävä sekä halutumpi asuinalue”. Nykyisessä identi-
teetissä on siis jotain korjattavaa, mikä johtaa alueen epäsuosioon. Lau-
seiden yhteydessä ei kuitenkaan suoraan määritellä, mikä nykyisessä 
identiteetissä on vikana tai millainen se edes on. Jotain osviittaa anta-
vat kuitenkin jälkimmäistä virkettä edeltävät ja seuraavat lauseet, joissa 
todetaan, kuinka ”uusia asuntoja rakentamalla pyritään kehittämään 
alueen demografiaa tiiviimmäksi ja monipuolisemmaksi” ja miten ”[h]
ankkeella pyritään lisäämään omistusasumista alueella”. Rivien välistä 
voidaan lukea alueen identiteetin kärsivän kenties monikulttuurisuu-
desta tai keskiluokan ulkopuolelle jäävistä ryhmistä – ja toisaalta keski-
luokan olevan se ryhmä, jonka houkuttelemiseen hanke on suunnattu.
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Näitä identiteettikategorioita ei kuitenkaan suoraan mainita, ja kilpai-
luohjelma itse asiassa taitavasti välttelee mainitsemasta ainakaan moni-
kulttuurisuutta ylipäänsä osana alueen taustaa tai identiteettiä. Kuva-
tessaan esimerkiksi alueen palveluita kilpailuohjelma toteaa seuraavaa: 

”Vetovoimaisimmat ankkurit ovat ostoskeskuksen kolme suurta hyper-
markettia S-market, K-Supermarket Kontumarket sekä Lidl. Päivittäis-
tavarakauppojen lisäksi ostoskeskuksesta löytyy myös alkoholin vähit-
täismyyntiliike Alko. Muita vetovoimaisia ankkuritoimintoja ovat kaksi 
apteekkia, Kierrätyskeskus, Postin toimipiste sekä pikaruokaravintolat. 
Erikoiskauppaa ostoskeskuksessa ei juurikaan ole.”

Runsaasta määrästä ja näkyvyydestään huolimatta etniset ravintolat tai 
erikoiskaupat ja niihin liittyvät ihmisryhmät eivät mahdu kilpailuohjel-
man vetovoimatekijöihin.

Toisaalta positiivisina havaintoina pienyrittäjyys ja pienyrittäjät maini-
taan kuitenkin kilpailuohjelmassa yleisenä ryhmänä useamman kerran. 
Kilpailuohjelma mainitsee muun muassa, kuinka ”[a]lueen vahvuu-
tena on asukkaiden ja pienyrittäjien aktiivisuus” ja että ”pienyrittäjien 
toimintaedellytysten turvaaminen ja jatkuminen alueella tulee käydä 
suunnitelmista ilmi”. Ihmisiin liittyen tekstissä todetaan kuin ohimen-
nen kilpailutehtävän taustan yhteydessä myös, miten ”[h]ankkeen tar-
koituksena on tarjota kotoisa keskusta-alue kaikille ikäluokille ’vauvasta 
vaariin’, panostaen alueen nuorisoon”. Joitain inhimillisiä identiteetti-
kategorioita on nostettu esiin siis jo kilpailuohjelmassa.
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Alueen identiteettiä kuvataan ihmisiä enemmän, mutta lähinnä pinta-
puolisesti (luonnollisesti) arkkitehtuurin kautta. Siinä missä inhimilli-
sille identiteeteille on omistettu tekstissä muutama lause, käsitellään 
tiloja ja materiaaleja useissa kappaleissa. Kilpailuohjelma toteaa paikan 
merkityksiin liittyen esimerkiksi:

”Kontulan ostoskeskuksen ja keskustan kaupunkikuvallisesta arvosta 
merkittävä osa on sen jalankulkualueen polveilevan ja monimuotoisen, 
osittain katetun ulkotilan luonteessa.”

Kilpailuohjelman ainoa suora viittaus identiteettiin liittyy myös arkki-
tehtuuriin: 

”Kilpailualueelle suunniteltavien rakennusten mittakaavat, massoittelut 
ja korkeudet tulee suunnitella paikan tilaan ja mittakaavaan sovitetusti 
siten, että ne tuovat siihen arkkitehtonisesti ja tilallisesti korkealaatui-
sen ja kestävän ratkaisun, joka korostaa positiivisella tavalla alueen pai-
kallisidentiteettiä ja lähtökohtaisesti parantaa alueen olemassa olevien 
rakennusten asemaa.”

Paikan identiteetti saa silti muutaman suoran, käytännöllisen tilaan liit-
tyvän kuvauksenkin. Kilpailuohjelma tunnistaa esimerkiksi ostoskes-
kuksen keskeisen roolin, joskin melko pintapuolisesti: 

”Ostoskeskus, metroasema ja keskusta-alueen julkisten palvelujen sekä 
kirkon tontit ovat Kontulan keskeisimpiä toiminnallisia paikkoja ja pal-
velukeskittymä.” 

kolmas luku113 ~



Kilpailun tavoitteissa todetaan lisäksi tarpeesta parantaa ”keskustan 
koettua turvallisuutta”, mihin teemana viitataan muutaman kerran 
muuallakin tekstissä. Myös ostoskeskuksen luonne viihtyisänä ja yhtei-
söllisenä tilana tulee esiin arvosteluperusteissa, ja toteaapa kilpailuoh-
jelma tilallisissa lähtökohdissaan, miten ”[s]uunnittelussa tulee huomi-
oida alueen sijainti ja imago niin, että kontulalaiset kokevat keskuksen 
entistä kodikkaammaksi.” 

Kokonaisuudessaan kilpailuohjelma on kuitenkin identiteetin näkökul-
masta varsin karsittu ja yksipuolinen. Kaupalliseen kaupunkikehittämi-
seen tähtäävät lähtökohdat tulevat vahvasti esiin ja kilpailuohjelma tun-
tuu tarkoituksellisesti välttelevän joitain identiteettejä ja ihmisryhmiä, 
jotka eivät sovi sen hakemaan kuvaan uudesta Kontulasta.
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Kilpailutyöt

Kilpailuehdotukset onnistuvat käsittelemään identiteettiä selvästi 
monipuolisemmin kuin kilpailuohjelma. Vaikka identiteetti käsitteenä 
hahmotetaan töiden kesken varsin eri tavoin, eikä mikään ehdotuksista 
lopulta pääse erityisen syvälle kontulalaiseen identiteettiin, tuovat ne 
silti esiin merkittävästi moniulotteisemman kuvan Kontulasta. Siinä 
missä kilpailuohjelma esimerkiksi väisteli ottamasta kantaa inhimilli-
siin identiteetteihin, tunnistaa lähes jokainen kilpailutyö jonkinlaisia 
alueeseen liittyviä kategorisia identiteettejä. Töissä esiintyy lauseita 
kuten:

”Nykyasukkaista on jo useampi sukupolvi syntynyt ja kasvanut Kontu-
lalaisiksi ja ovat siitä ylpeitä.”

”Eri aikakaudet rikastuttavat yhteistä kaupunkitilaa samalla periaat-
teella kuin Kontulan asukkaat, jotka edustavat lukuisia eri kansallisuuk-
sia ja ikäryhmiä.”

Osassa töistä tunnistetaan lisäksi ainakin väitteen tasolla myös identi-
teetin sosiaalisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi Pioneria-työssä todetaan, 
kuinka:

”Turvallisuuden ja turvattomuuden tekevät ihmiset.”

Yleisilmeeltään laadukkaammat ehdotukset erottuvat laadullisesti myös 
identiteetin käsittelyyn liittyvän sisältönsä puolesta. Viidestä ehdotuk-
sesta Vaellus, Remix ja Pioneria erottuvat edukseen sekä kuvien, teks-
tien että sisältönsä puolesta. Maisema-arkkitehtonisestikin ne ovat laa-
dukkaimmat. Yhteistä kaikille ehdotuksille on tilallinen perusratkaisu, 
jossa joko nykyiset rakenteet ja tila, tai pelkkä tila pyritään säilyttämään 
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Kuva 26. Remix on yksi kilpailutöistä, joka ainakin sanojen tasolla tunnistaa 
Kontulan ostarin ominaispiirteitä. Ovatko nämä nähtävissä havainnekuvassa?

osana muutosta. Esimerkiksi Remix toteaa tähän liittyen, kuinka ”liian 
raju uudistaminen luo historiattoman geneerisen paikan, jota kontula-
laiset eivät koe omakseen”. Väite osoittaa kriittistä ymmärrystä siitä, 
että nykyisessä ostarissa on jotakin, joka on paikallisille tärkeää muilla-
kin kuin käytännön tasoilla.
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Mainituissa kolmessa ehdotuksessa on myös Kontula2:ta ja Kontula kes-
kusta -ehdotusta enemmän kirjallista materiaalia, ja ne ehtivät käydä 
ajatuksiaan laajemmin läpi. Valittu esitystapa on tarjonnut tilaa esi-
merkiksi Pioneriassa identiteetin sosiaalisen luonteen havaitsemiselle 
ja Vaelluksessa pohdinnalle siitä, kuinka tilasta saataisiin mahdollisim-
man avoin ja kategorisoimaton. Havainnot eivät välttämättä säteile 
suunnitelmiin asti, mutta tuovat aiheet silti esiin. Vaelluksessa todetaan 
yksinkertaisesti esimerkiksi, kuinka

”Oleskelun salliminen ja kannustaminen julkisissa tiloissa edesauttaa 
sallivuuden ilmapiiriä ja tekee tilasta aidosti kaikkien yhteisen tilan.”

Käytännön ratkaisu liittyy lauseessa laajempaan viitekehykseen, jonka 
taustalla voidaan nähdä tämän työn näkökulmasta olevan ulkotilan ja 
siihen liittyvien identiteettien kategorisointi.

Aiempien huomioiden lisäksi Vaelluksessa, Remixissä ja Pioneriassa on 
paljon elementtejä, jotka toistuvat myös Kontula2- ja Kontula keskusta 
-ehdotuksissa. Kaikille viidelle työlle yhteisesti turvallisuutta käsitel-
lään lähinnä objektiivisena totena, joka syntyy suoraan esitetystä tilalli-
sesta ratkaisusta tai vaihtoehtoisesti sen mukanaan tuoman sosiaalisen 
kontrollin kautta:

”Asukkaiden myötä syntyy huomaamatta luonnollista valvontaa, joka 
kitkee häiriökäyttäytymistä alueella.” (Remix)

” Kontulan keskustan luja ydin on julkisten palvelujen, kaupan, liiken-
neyhteyksien ja asumisen risteävä yhdistäminen. Asuin- ja elinympä-
ristö on viihtyisä ja turvallinen.” (Kontula2)
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Turvattomuuden tunnetta ei käsitellä sosiaalisena imiönä tai paikan 
narratiivin kautta. 

Samoin tunnistetut identiteetit käsitellään pääosin hyvin kevyesti ja 
kategorisesti. Muun muassa maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus 
mainitaan lähes kaikissa ehdotuksissa, mutta yleensä havainto jää tälle 
tasolle. Kontula2-ehdotuksen mukaan ”Kontulasta on muovautunut 
monipuolinen, värikäs ja monikulttuurillinen kaupunginosa” siinä 
missä Vaellus nostaa tärkeäksi ”ostoskeskuksen alueen nykyisen moni-
kulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja yrittäjyyden säilyttämi[s]en”.

Yksikään ehdotus ei kuitenkaan yritä määritellä, mitä monikulttuuri-
suus tarkoittaisi juuri Kontulassa. Suunnitelma- ja havainnekuvissa 
tämä näkyy jonkinlaisena geneerisyytenä, joka leimaa myös parempia 
ehdotuksia. Ehkä kilpailuohjelman muotoiluista tai ideakilpailun luon-
teesta johtuen ehdotukset eivät uskalla representoida Kontulaa muilla 
tavoilla kuin nykyisen ostoskeskuksen luurangon säilyttämisellä. Moni-
kulttuurisuutta ei tuoda visuaalisesti esiin muuten kuin havainnekuvien 
ihmisissä, mutta Kontula2-ehdotuksessa esiintyvää poikkeusta lukuun 
ottamatta tämä representaatio on tehty tyylikkäästi (ks. 123).

Tilajaon puolesta lähes kaikissa ehdotuksissa esiintyvät samat teemat, 
joista erityisesti kattopihat muodostavat kiinnostavan tapauksen kil-
pailun kontekstissa. Pihatoimintojen sijoittaminen uusien asuntojen 
katolle varmistaa niiden yksityisyyden, mutta samalla erottaa uudet 
asukkaat ja identiteetit maantasolle jäävistä. Toisaalta tällöin uudet 
asukkaat eivät myöskään voi omia pihoja reunustavaa julkista tilaa itsel-
leen. Jotain ongelmallista kahden kerroksen tilajaossa silti on. Tämä 
tulee esiin erityisesti Vaellus-ehdotuksessa, jossa uusille asukkaille 
muodostetaan käytännössä kokonaan oma, uusi keskustaympäristö.
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Tilallisesti ehdotuksissa toistuu lisäksi nuorten ja nuorille osoitettu-
jen toimintojen marginalisoiminen sijoittelun kautta. Aina, jos nuorille 
suunnattuja toimintoja on esitetty, ne on sijoitettu rakennusmassojen 
ulkopuolelle. Paikat voivat olla hyviä, viehättäviä ja toimivia, mutta 
herää kysymys, miksei nuorille kategorisoitu tila sovi ostoskeskuksen 
keskelle?

Seuraavissa kappaleissa tarkennetaan yleisiä havaintoja ehdotuskohtai-
sesti.

Kuva 27. Kaikissa ehdotuksissa toistuu samanlainen tilaratkaisu, jossa 
pihat on pääosin erotettu ostaritasosta. Kontula keskusta -ehdotuksen kohdalla 
vaikutelmaa on kenties pehmennetty esitysteknisesti.
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Kuva 28. Ilmakuva kilpailuehdotuksesta (Kontula2).

Kontula2 – kovin vähän Kontulasta
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Ehdotus on kaikista töistä sekä teksti- että kuvasisällöiltään vaatimat-
tomampia. Materiaalia läpikäydessään huomaa nopeasti, että ehdotus 
sisältää vain rajallisesti jos lainkaan identiteettiin liittyviä virkkeitä, ja 
harvojen esimerkkien kohdalla kyse on puhtaasti visuaalisesta ilmeestä 
ja arkkitehtuurista. Kuvaavaa on, että työn iskulause ”60-luvun ratio-
nalismia 2020-luvun arvomaailmalla värikkään kulttuurin keskelle” on 
lähimpänä visuaalisten teemojen yhdistämistä inhimillisempiin ulottu-
vuuksiin.

Lähimmäs syvempää identiteetin käsittelyä työ pääsee kappaleessa, 
joka on otsikoitu lupaavasti – ”Kontulalaisuus ”. Koko osio kuuluu näin:

Kontulan keskusta on sekoitus 1960-luvun kaupunkisuunnittelun mata-
laa suoralinjaisuutta ja nykyajan kaupungin värikkyyttä. Nykyasuk-
kaista on jo useampi sukupolvi syntynyt ja kasvanut Kontulalaisiksi ja 
ovat siitä ylpeitä. Kontulasta on muovautunut monipuolinen, värikäs 
ja monikulttuurillinen kaupunginosa. Kontulalla on vahva oma henki 
ja identiteetti.

Kuten huomata voi, hyvästä otsikosta huolimatta kappaleessa esitetty 
kuvaus kontulalaisesta identiteetistä ei ole erityisen laaja, eikä se juuri 
avaa, mitä alueen oma vahva identiteetti tosiasiassa tarkoittaa. Moni-
kulttuurisuus on kuitenkin nostettu esiin omana sananaan osana muu-
ten abstraktimmin kuvattu kontulalaisuutta, ja ainakin sanana kontula-
laisten oma identiteetti on tuotu esiin.
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Kontulalaisten mainitsemisesta huolimatta ehdotuksesta jää kuva, ettei 
sitä ole todellisuudessa suunnattu nykyisille kontulalaisille. Tähän viit-
taa esimerkiksi virke keskusrakennus Monoliitin toimimisesta porttina 
”naapurialueelle” – eli uuden keskustan ja nykyisen Kontulan erotta-
minen toisistaan. Visuaalisesti massiivinen yhtenäisrakenne ei ainakaan 
hälvennä mielikuvaa vaan enemmänkin vahvistaa suunnitelman luon-
netta uuden Kontulan linnakkeena. Suunnittelun kohteena mahdolli-
sesti oleva keskiluokkaisempi käyttäjäryhmä on luettavissa myös ehdo-
tuksen useista käytännön viittauksista uuden rakentamisen tuottamaan 
merinäköalaan (”Keskustan pohjoisreunaan kohoaa korkea asuinraken-
nus --, jonka rikas parvekejulkisivu avautuu huikaisevilla meri- ja luon-
tonäkymillä etelään”) ja viimeisen sivun havainnekuvan jopa parodia-
maisesta monikulttuurisuuden kuvauksesta (kuva 29). Kuvassa muun 
muassa dišdašaan pukeutuneet miehet kättelevät etualalla samalla, kun 
kimonoon pukeutunut nainen tuijottaa koiraa leikittävää miestä.

Asuntopihat on ehdotuksessa sijoitettu kansille julkisen tai puolijul-
kisen tilan yhteyteen. Periaatteessa tämän voi ajatella mahdollistavan 
erilaisten identiteettien kohtaamisen, mutta näin massiivisessa hank-
keessa pihat ja ympäröivä tila tuntuisivat todennäköisesti joka tapauk-
sessa melko kategorisoiduilta. Toisaalta kaikkea uutta viheraluetta ei 
tällöin ole ainakaan fyysisesti täysin suljettu ulkopuolisilta.

Muut identiteettiin liittyvät virkkeet kytkeytyvät ensisijaisesti ratkaisun 
viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja vihreyteen: ”Yhteisöllisyys, -- vihreys 
ovat osa uutta tiiviimpää Kontulan keskustaa.” Tilat eivät tosin todelli-
suudessa näytä erityisen vihreiltä, ja niiden suuri mittakaava on tavoit-
teeseen nähden haastava.
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Kuva 29. Kontula2-ehdotuksen keskeinen havainnekuva karnevalisoi 
monikulttuurisuutta.
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Pioneria – keskiluokkaiset pioneerit

Kuva 30. Aksonometria kilpailuehdotuksesta (Pioneria).

kolmas luku 124~



Pioneria-ehdotus poikkeaa kaikista muista töistä tavallaan käsitellä 
identiteettiä. Se tunnistaa muiden ehdotusten tavoin ( ja paikoin laa-
jemmin) samalla karkealla tavalla esimerkiksi erilaisia identiteettikate-
gorioita, mutta lähtee lisäksi kohteen rajauksessa kokonaisuudessaan 
eri suuntaan. Työn lähtökohdan ytimessä on nimittäin kontulalaisen 
identiteetin narratiivi: kertomus menneestä ja nykyisestä pioneerihen-
gestä, joka johtaa vääjäämättä uuteen, taas uudella tavalla pioneerihen-
kiseen lopputulokseen. Ehdotuksen mukaan juuri pioneerius on identi-
teeteistä työlle oleellisin:

”Kontulan keskustan elinvoiman tulevaisuus on kiinni pioneerihenki-
sistä ihmisistä.”

Ehdotuksen narratiivi viittaa lyhyesti historiaan, mutta keskittyy erityi-
sesti nykyisyyteen. Ehdotus käyttää esimerkiksi maahanmuuttajataus-
taisten yrittäjien perustamia ravintoloita ja alueelle viime vuosina ran-
tautuneita kulttuuritapahtumia kuvaamaan muutosta, joka on ”osoitus 
paikan pioneerihengestä: Kontula onnistuu jo houkuttelemaan niitä 
kaupunkilaisia, jotka haluavat toteuttaa omia ideoitaan”. 

Ilmeisesti luovuus ja uuden toteuttaminen ovat niitä arvoja, joita pio-
neerit itsessään tunnistavat. Lopputuloksen kohderyhmää kuvatessaan 
ehdotus kuvailee myös, mitä sen mielestä kontulalaisuus ei ole:

Kontula ei ole keskiverto, eikä jotain jokaiselle. Kontulaa eivät valitse 
ne, jotka haluavat asua jugend-talossa kantakaupungissa, eivät ne jotka 
pitävät uusista kauppakeskuksista eivätkä liioin ne, jotka haluavat pois 
urbaanista ympäristöstä. Kontulan valitsevat ne, jotka etsivät aktiivi-
sesti mahdollisuuksia johonkin muuhun. Sen ”muun” ei pidä olla val-
miina.
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Tarinallinen vääjäämättömyys on kiinnostava lähtökohta suunnitel-
mille. Kilpailutyön ratkaisuja tarkemmin läpikäydessä käy kuitenkin 
ilmi, että nykyisten pioneerien olemassaolosta huolimatta suunnitel-
man kohde ei taida tosiasiassa olla nykyiset kontulalaiset, päinvastoin: 
enemmistö pioneerihenkisyyteen liittyvistä aiheista näyttää kuvaavan 
enemmänkin tavallista nuorta keskiluokkaa. Nuorisotalon yhteyteen 
ehdotetaan ”startup-hautomoa” ja vanhan ostarirakennuksen päälle 
sijoitetaan ”pioneerihengelle sopiva kaupunkiutopia” eli townhou-
se-asuntoja viljelypalstoineen. Tornitaloon ehdotetaan ”loft- ja ryhmä-
rakennusideologioita” ja yleisesti alueelle nuorten aikuisten kommuu-
niasumista. Tornitalon ja townhouse-asuntojen pihat on lisäksi eroteltu 
maantasokerroksesta, mikä korostaa tilallisesti uusien pioneerien ja 
muiden kontulalaisten eroa.

Kuva 31. Pionerian uusille kontulalaisille suunnattuja toimintoja.
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Uusien pioneerien ja nykyisten kontulalaisten välisestä ristiriidasta 
huolimatta ehdotus huomioi silti myös useita Kontulalle tutumpia tee-
moja. Se tunnistaa monikulttuurisuuden roolin Kontulan luonteessa ja 
huomioi erilaisessa sosioekonomisessa tilanteessa olevat ihmisryhmät 
ainakin kategorisesti osana suunnittelun kohdetta ja suunnittelualuetta 
itseään. Työssä todetaan esimerkiksi

”Sosio-ekonomiset [sic] realiteetit asettavat toisinaan ylivoimaisia 
esteitä hyville suunnitelmille. Ne voidaan myös ottaa myönteisinä haas-
teina. Esimerkiksi Kontulassa liiketilojen vuokratasoon voidaan löytää 
innovatiivisia ratkaisuja maailmalta: -- elinkeinotoimintaa harjoittavat 
voivat tekemällä sosiaalisen vastuun tekoja yhteisön hyväksi -- saada 
vuokranalennusta tai muuta kompensaatiota julkisen sektorin edusta-
jalta. Tällaisten rakenteiden kautta voidaan löytää ratkaisuja useisiin 
alueella oleviin haasteisiin.”

Monikulttuurisuutta representoidaan maltilla havainnekuvissa esiinty-
vien ihmisten ja liiketilojen kautta, ja geneerisinä esitetyt ulkotilat sopi-
vat visuaalisesti mielikuvaan lähiöstä – joskin ehkä enemmän Tapiolasta 
kuin Kontulasta. Kuvatessaan tämän uuden arkkitehtuurin suhdetta 
nykyiseen, ehdotus kuvaa samalla myös ihmisiä osana ostarin olemusta:

”Eri aikakaudet rikastuttavat yhteistä kaupunkitilaa samalla periaat-
teella kuin Kontulan asukkaat, jotka edustavat lukuisia eri kansallisuuk-
sia ja ikäryhmiä.”

Tilallisesti ehdotus on lisäksi ainoita, joka sisältää myös maantasoker-
rokseen sijoittuvia pihoja. Kahden pohjoisemman asuinkorttelin pihat 
avautuvat ostoskeskuksen kävelykujille mahdollistaen sen, että erilaiset 
ihmisryhmät tulevat ainakin näkyviksi toisilleen, vaikka piha todellisuu-
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dessa olisi kategorisoitu vain tietynlaisille ihmisryhmille. Skeittipaikan 
sijoittelun voi tulkita näkökulmasta riippuen sekä positiivisena että 
negatiivisena representaationa: toisaalta se on perinteisesti sijoitettu 
ostoskeskuksen rakenteen ulkopuolelle tai rajalle; toisaalta se toimii 
etelästä saavuttaessa ostarin sisäänkäyntinä.

Pionerian erityisenä ansiona on sen kyky ainoana kilpailuehdotuksena 
tunnistaa paikan identiteetin sosiaalinen luonne. Tämä tulee esiin niin 
pioneerihengen toteutumisen kohdalla kuin puhuttaessa esimerkiksi 
turvallisuudesta (”Turvallisuuden ja turvattomuuden tekevät ihmi-
set”). Ehdotus alustaa tätä ensimmäisellä sivullaan myös laajemmin. 
Sen mukaan paikan identiteetti ei muodostu vain fyysisestä vaan myös 
kulttuurisesta rakentamisesta. Ehdotus toteaa muun muassa: 

”Muutosprosessi ei ole valmis kun viimeiset uudisrakennukset ja uudet 
liikkumisen yhteydet ovat valmiit, vaan muutos jatkuu ihmisten toimin-
nan kautta.”

”Pioneerihenki tarvitsee tuekseen ympäristöjä mutta viime kädessä se 
syntyy ihmisistä ja heidän toiminnastaan.”
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Vaellus – kaikkien käytössä vai kahden kerroksen 
väkeä

Kuva 32. Ilmakuva kilpailuehdotuksesta (Vaellus).
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Vaellus on tarkasteluiltaan monipuolisimmasta päästä ja kaupunkiku-
vallisesti laadukkain. Ehdotus tunnistaa runsaasti alueelle tyypilliseltä 
vaikuttavia kategorioita, ja heti ensimmäisissä kappaleissaan se nostaa 
tärkeäksi lähtökohdaksi esimerkiksi ”Kontulan ostoskeskuksen alueen 
nykyisen monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja yrittäjyyden säi-
lyttämi[s]en sekä viihtyvyyden ja turvallisuuden parantami[s]en koko 
alueella”. Lisäksi se ilmaisee tunnistavansa ”ostarikokonaisuuden 
arvo[n] instrumenttina alueen kulttuurin, yhteisöllisyyden ja yrittä-
jyyden toteutumisessa sekä ylläpidossa kuluneen 50:n vuoden aikana.” 
Toisin sanoen sekä inhimilliset identiteetit että ostoskeskuksen rooli 
niiden suhteen tulevat esiin heti alussa.

Itse suunnitelma pysyy kuitenkin varsin käytännöllisellä linjalla. Val-
taosa työn esittämistä ratkaisuista kiteytyy nykyisen tilarakenteen ja 
vanhan ostarin kiinnekohtien säilyttämiseen, minkä johdosta siitä muo-
dostuu ”yhteisöllinen kohtaamispaikka”, jossa ”[a]lueen erilaiset yhtei-
sölliset, julkiset ja kaupalliset toiminnot kokoontuvat”. Havaintojen voi 
ajatella olevan melko lähellä totuutta, jos kontulalaisten identiteetti 
kiinnittyy nimenomaan nykyiseen tilarakenteeseen ja palveluntarjon-
taan.

Vastaavasti on käsitelty lähtökohtana tunnistettua monikulttuurisuutta, 
joka tulee esiin lähinnä lauseina, jotka eivät välttämättä yhdisty melko 
geneerisenä kuvattuun kaupunkitilaan. Ehdotuksessa kuvataan pyrki-
mystä tunnistaa ”erilaisia tapoja ja tarpeita siten, että alueen monikult-
tuurinen luonne voidaan säilyttää ja tuoda entistä paremmin näkyväksi 
kaupunkitilassa”. Tähän suunnitelmassa viittaavat ensisijaisesti pohja-
kuviin ideatasolla merkityt ”oriental market” ja ”shisha bar” (kuva 33). 
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Kuva 33. Vaelluksessa aukion ympärille mahtuu co-working-tilojen ja 
kauppojen ohella oriental market ja shisha bar.

Yksinkertaisten perusratkaisujen lisäksi ehdotuksessa on myös yksi-
löllisiä oivalluksia. Erityisen hyvin nämä tulevat esiin Sosiaalinen kes-
tävyys -alaotsikon alla. Osio keskittyy avoimien tilojen luomiseen eri-
laisille identiteeteille. Erikseen mainitaan tilojen mahdollistaminen 
liikuntarajoitteisille, nuorille ja eri uskontoryhmille. Ehdotus toteaa itse 
ratkaisuistaan, että ”[u]lkotilat ovat tasa-arvoisesti kaikkien käytössä” 
ja painottaa, kuinka:

 ”Aukioiden erilainen luonne ja toimintamahdollisuudet takaavat jokai-
selle käyttäjäryhmälle oman tilan löytymisen, mutta myös eri käyttäjä-
ryhmien -- vuorovaikutuksen”. 
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Ehdotus siis pyrkii mahdollisimman vähän kategorisoituun, omin 
sanoin väljään tilaan, joka kannustaa ja sallii erilaisten ihmisten oles-
kelun. 

”Kun vaihtoehtoisia käyttötapoja suvaitaan, syntyy väljiä tiloja. Väljät 
tilat tekevät arkiympäristöstä entistä elävämmän ja mahdollistaa [sic] 
erilaisten ihmisten välisiä kohtaamisia. Ehdotuksessa aukioista muodos-
tetaan väljiä tiloja, jotka mahdollistavat monenlaisen tekemisen, myös 
hengailun ja vapaan oleskelun.”

Pelkkä kategorisoidun tilan olemassaolon tunnistaminen on ehdotuk-
selle yksilöllistä. 

Monikulttuurisuuden tavoin tämä ei kuitenkaan ehkä suoranaisesti 
näy ratkaisuissa, jotka hahmottuvat lähinnä tilarajauksina ja ovat työn 
lähtökohdista johtuen pitkälti nykyisenkaltaisia. Ostarin kiinnekohtien 
säilyttäminen voi vaalia asukkaiden suhdetta tilaan, mutta kategorisoi-
mattoman tilan kriteerien näkökulmasta nykyiset kapeat käytävät ja 
paikoin ahtaat aukiot eivät välttämättä ole paras ratkaisu (s. 69).

Aukiota kiinnostavampi tilallinen yksityiskohta on kuitenkin ehdotuk-
sen tapa käsitellä uusien asuntojen piha-alueita. Uusien asukkaiden 
sijoittaminen omille kansipihoilleen voi olla hyväkin asia julkisen tilan 
pitämisessä julkisena, mutta Vaellus ei tyydy pelkkiin pihoihin. Ehdo-
tuksessa kaikki piha-alueet on nostettu maantasokerroksen yläpuo-
lelle silloin yhdistyväksi omaksi tasokseen, johon on ”esteetön käynti 
rakennusten sisätilojen kautta”. Suunnitelma toisin sanoen rajaa van-
han, nykyiseen kontulalaisuuteen liittyvän ostoskeskuskerroksen tilalli-
sesti kokonaan erilliseksi uudesta, uuteen kontulalaisuuteen liittyvästä 
pihasta. Ratkaisu tuntuu valuvialta, joka edesauttaa alemman kerroksen 
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lukemista toissijaiseksi uuden asuinalueen kellariksi. Tällaista kahden 
kerroksen identiteettiä korostavat todennäköisesti tahattomasti myös 
suunnitelmassa esitetyt katettujen kauppakatujen läpi istutettavat 
puut, jotka todellisuudessa elävöittäisivät nimenomaan ylempää ker-
rosta ja sen kyynisesti ajatellen keskiluokkaisempia ihmisryhmiä. Tul-
kintaa on tosin pyritty häivyttämään viimeisen sivun hienolla havainne-
kuvasarjalla, jossa mustavalkoiset havainnekuvat yhdistävät uudet talot 
ja niiden uudet kontulalaiset mustavalkoisiin kuviin nykyisestä Kontu-
lasta asukkaineen.

Kuva 34. Vaelluksen taitava yhdistelmä uusia havainnekuvia ja valokuvia 
nykyhetkestä.

Myös tässä ehdotuksessa skeittipaikka on sijoitettu ostarirakenteen 
ulkopuolelle, kaakkoiskulmaan emännänpolun päähän. Se on samalla 
ainoa paikka ostarilla, joka on suunnitelmassa ehdotettu suunnitelta-
vaksi yhdessä nuorten kanssa. Toisaalta on ansiokasta, että nuorille 
tarjotaan ääni; toisaalta nuoreksi itsensä kokevat pääsevät esiin vain 
ostarin ulkopuolelle jäävässä nurkassa.
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Kontula keskusta – hahmoton ja identiteetitön

Kuva 35. Ilmakuva kilpailuehdotuksesta (Kontula keskusta).
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Kontula keskusta on Kontula2:n ohella toinen selvästi heikompi kilpai-
luehdotus. Se on sekä suunnitelmana että identiteetin käsittelyltään 
vaatimattomampi, vaikka alkaakin suhteellisen lupaavasti suunnitelmaa 
kuvaavalla kappaleella:

Kontulan keskusta on paikka, jossa erilaiset maailmat kohtaavat Hel-
singin vehreimmässä asuinympäristössä. Kohtaamispaikka, jossa ihmi-
set voivat tehdä ostoksia, työskennellä, elää, levähtää ja leikkiä. Paikka, 
jossa kadut ja aukiot muodostavat alueita, jotka ihmiset voivat tuntea 
omikseen ja jotka luovat puitteet alueen tulevaisuudelle sen historiaa 
unohtamatta.

Muutaman virkkeen aikana esiin nostetaan paikan identiteettiin liittyen 
ainakin ostoskeskus kohtaamispaikkana, erilaisten maailmojen kohtaa-
minen ja paikan omaksi kokeminen. 

Tämän jälkeen ehdotuksessa viitataan vain harvoin identiteetin ulot-
tuvuuksiin, yleensä alueen visuaaliseen ilmeeseen liittyvissä lauseissa. 
Tämä tulee hyvin esiin virkkeessä, jossa todetaan, että kerrostalojen 
”sijainti sekä rakennusten yhtenäinen ulkomuoto standardoitujen sei-
näpaneelien, parvekkeiden ja julkisivujen jäsentelyjen avulla on kes-
keinen osa Kontulan identiteettiä”. Samoin uudessa aluetta ja yhteisöä 
kunnioittavassa identiteetissäkin on kyse rakennuksista:

Aukiolle ja kaduille luodaan aluetta ja yhteisöä kunnioittaen oma iden-
titeetti, joka keskittyy monimuotoisuuteen ja ohjaa kiinnittämään huo-
miota tiloihin ja rakennuksiin.
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Toisaalta ehdotuksen lopputuloksen näkökulmasta voi olla paikallaan, 
ettei identiteettiä käsitellä enempää. Tarjottu muutos on luonteeltaan 
niin suuri, etteivät vanhat käyttäjät välttämättä tunnistaisi tai kokisi 
tilaa enää omakseen. Maisema ja kaupunkitila on havainnekuvissa 
näennäisesti näkyvässä roolissa, mutta kuvia tarkemmin katsoessa 
ulkotila näyttäytyy sekavana, hahmottomana ja vaikeakäyttöisenä (kuva 
36). Vaikka arkkitehtoninen ilme on ehdotuksessa ainoita jollain tasolla 
huomioituja identiteettejä, voisi työ visuaalisesti sijaita missä tahansa – 
tai ei todennäköisesti ainakaan Kontulassa.

Kuva 36. Kontula keskusta -ehdotuksessa muodostuva tila on vaikeasti 
hahmotettavaa ja käytettävää, eikä yhdisty Kontulaan.
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Kuva 37. Ilmakuva kilpailuehdotuksesta (Remix).

Remix – avainsanat jäävät avoimiksi
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Remix on ehdotuksista kaupunkikuvallisesti ja sisällöllisesti keskimää-
räisin. Toisaalta se tunnistaa monia tasoja, joita Kontula2 ja Kontula 
keskusta eivät; toisaalta siitä puuttuvat ne kulmat, jotka erottautuvat 
Pioneriassa ja Vaelluksessa edukseen.

Kilpailuehdotus alkaa alueen kuvailulla, jossa tunnistetaan paikan iden-
titeetin moniulotteisuus ainakin lyhyesti ennen mitään muita teemoja:

Kaupunginosalla on voimakas ja monisärmäinen identiteetti. Julkisuus-
kuvaa varjostaa ongelmalähiön maine. Toisaalta alueen vahvuudet ovat 
nousemassa yhä enemmän esiin: hyvät palvelut, urbaani luonnonlähei-
syys ja pingottamaton elämäntapa.

Identiteettiä kuvataan sanalla ’identiteetti’, joka useimmista muista 
ehdotuksista poiketen viittaa tässä tapauksessa arkkitehtuurin ja visuaa-
lisen ilmeen sijasta nimenomaan paikan sosiaaliseen identiteettiin.

Lupaavan alun jälkeen identiteettiin yhdistettäviä virkkeitä on kui-
tenkin suhteellisen vähän. Parhaiten kilpailuehdotus onnistuu, kun se 
jatkaa paikan identiteetin kuvailua. Konsepti-osan toisen kappaleen 
aloittavat virkkeet kiteyttävät napakasti työn näkemyksen siitä, mistä 
paikassa on kyse:

Kontulan keskus alueen ytimessä on kuin pieni kylä aukioineen ja kuji-
neen. Lähiön urbaani vanhakaupunki.
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Termit ”kylä” tai ”vanhakaupunki” eivät välttämättä suoraan viittaa 
mihinkään tiettyyn identiteettiin, mutta useimmilla lienee silti jonkin-
lainen näkemys, minkälaisia teemoja näillä tarkoitetaan. 

Seuraavassa kappaleessa ehdotus liittää paikan identiteettiin vielä inhi-
millisen ulottuvuuden korostamalla sen merkitystä, että ”keskuksen 
kaduilla ja toreilla on historia, joka on osa kontulalaisten kollektiivista 
muistia”. Vastaavaa viestii toteamus siitä, kuinka ”keskusta kaipaa uutta 
virtaa, mutta liian raju uudistaminen luo historiattoman geneerisen pai-
kan, jota kontulalaiset eivät koe omakseen”. Vähintäänkin nimellisellä 
tasolla paikan ja inhimillisen identiteetin yhteys tunnistetaan.

Ehdotuksen alun jälkeen identiteettiin yhdistettävät virkkeet ovat kui-
tenkin harvassa. Tekstiosion viimeisellä rivillä tiputetaan pieni narra-
tiivinen viittaus suunnitelman rooliin osana vääjäämätöntä jatkumoa: 

”Uudet vaiheet ovat historian jatkumoa, täydentäen ja muokaten Kon-
tulan keskustan tarinaa.” 

Uuden kulttuuritalon ”Kontulasalin” viitataan välttelevän ”kaikkea 
kulttuuritaloille ominaista elitismiä”, ehkä viitteenä kontulalaisten toi-
senlaiseen makuun. Asumistoiminnon sanotaan muokkaavan ”paikan 
luonnetta perusteellisesti” tuoden ”lisää yhteisöllisyyttä ja paikallisten 
sitoutuneisuutta” – joskin myös tässä tapauksessa kaikki uusien asuk-
kaiden ulkotilat ovat kannella eri tasolla tilaa muuten käyttävistä ryh-
mistä. Vaelluksen tavoin kansimaailmaa on määrällisesti huomattavan 
paljon verrattuna ostoskeskuksen julkiseen tilaan.
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Kuva 38. Remix-kilpailuehdotuksen esitystekniikka on paikoitellen niin 
abstrakti, että johtopäätöksiä ehdostusten todellisuudesta on vaikea tehdä.

Ehdotuksen mukaan alueen toimintojen ja liiketilojen ”[a]vainsanoja 
ovat monikulttuurisuus ja yhteisöllisyys”, mutta tämä ei suoranaisesti 
näy työssä pois lukien mainintaa siitä, kuinka ostoskeskuksen tiloihin ” 
voidaan luontevasti sijoittaa myös vaihtuvia paikallisuuteen tukeutuvia 
toimintoja”. Havainto on tärkeä, mutta työ on toteutettu ideakilpailun 
vaatimusten sallien niin abstraktilla tasolla, että mainittuja teemoja on 
siitä käytännössä mahdotonta lukea. Nuorille varattu alue on tutusti 
ostoskeskuksen rakenteen ulkopuolella, kun taas katutilan havainne-
kuva (s. 116) on tosin luontevan monikulttuurinen.
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Arvostelupöytäkirja
Kilpailun arvostelupöytäkirjan (GSP Group Oy 2020) suhde identiteet-
tiin on vaihteleva, mutta selvästi monipuolisempi kuin kilpailuohjel-
man tai heikoimpien kilpailuehdotusten. Kilpailun tavoitteen – ”löytää 
rakennuspaikalle tilallisesti ja arkkitehtonisesti soveltuva kokonais-
suunnitelma” – mukaisesti arvion painopiste on kaupunkikuvassa ja sen 
visuaalisessa ilmeessä, mutta tärkeitä identiteettiin liittyviä teemoja 
on usein tunnistettu ainakin käytännön tasolla hyvin. Samalla tekstistä 
paistaa kuitenkin läpi alan perinteinen näkemys (tai näkemyksettö-
myys) identiteettiin liittyen, eikä asioita usein osata sanottaa tarkem-
min tai välttämättä ymmärretä näkyviä piirteitä syvemmin. Kiinnostus 
inhimillisempiin teemoihin vaikuttaa silti aidolta.

Tämä ristiriitaisen mutta lämpimän lähtökohdan havaitsee parhaiten 
tavasta, jolla ihmisiin ja alueeseen liittyviä ulottuvuuksia kilpailuehdo-
tusten yleisarvostelussa käsitellään. Toisin kuin kilpailuohjelma, arvos-
telupöytäkirja nostaa esiin muun muassa alueeseen liittyvät sosiaaliset 
ja kulttuuriset haasteet, ja kuinka ”moni-ilmeinen Kontula on ajoittain 
jäänyt huonon mediajulkisuuden jalkoihin”. Alueelle ei siis toivota 
yksin kasvojenkohotusta, vaan kyse on laajemmasta haasteesta. Sama-
ten muutoksen kohteena eivät ole vain fyysinen tila, vaan koko alueen 
väestö:

”Elämänlaatua lisäävä ja potentiaalisesti menestyksekkäämpi koko-
naisuus koko väestölle syntyy, jos huolella vaalitaan, vahvistetaan ja 
lisätään niitä monia erilaisia kulttuurisia toimintoja ja yrityksiä, jotka 
ovat vuosien ajan Kontulassa kehittyneet. Kontulan keskus on itsessään 
kulttuurinen ilmiö.”
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Muutama kappale myöhemmin todetaan vielä terävästi, kuinka suun-
nitteluprosessi on nimenomaan sosiaalinen ja kulttuurinen:

Terve ja käytännöllinen lähestymistapa käsillä olevaan strategiseen 
suunnitteluun edellyttää paikallisen kulttuurin, arvojen, asenteiden ja 
käyttäytymisen ymmärtämistä. Alueen pidettyä sosiaalista ja kulttuu-
rista jatkuvuutta tulee ylläpitää ja vahvistaa. --

On selvää, että käsillä olevan kaltaisen jatkuvan ja vaativan operaation 
menestys ei ole pelkästään alueen fyysisessä uudistamisessa. Kyseessä on 
paljon hienostuneempi, herkempi ja kärsivällisyyttä vaativa sosiaalinen 
ja kulttuurinen prosessi.

Myöhemmin arvostelupöytäkirja ei enää pääse tämän syvemmälle 
aiheeseen, eikä ihmisistä tilan tai merkityksen luojina puhuta kuin 
vasta jatkosuunnitteluperiaatteissa, joissa korostetaan kontulalaisuu-
den merkitystä:

”Kontulalaisuus” tulee olla läsnä alueella nyt ja tulevaisuudessa. Täten 
jatkosuunnittelussa on hyödynnettävä myös alueen asukkaiden ja aktii-
vien näkemyksiä ja ajatuksia huomisen Kontulasta.

Arvosteluraati tunnistaa kuitenkin ehdotuksia arvioidessaan useita 
kaupunkitilallisia ominaisuuksia ja vaikutuksia, joiden on mahdollista 
nähdä olevan onnistuneita myös identiteetin suhteen. Sekä Kontula 
keskusta- että Kontula2-ehdotusten kohdalla arvostelupöytäkirja ottaa 
esiin huolensa ehdotusten juurettomuudesta tai sopimattomuudesta 
Kontulaan. Kysymykset esimerkiksi siitä, ”onko liiketiloilta kadonnut 
liikaa alkuperäistä ostarimaisuutta” tai ”[m]iten -- avara ja entisen pois-
tava kulttuuripainotteinen ehdotus soveltuu Itä-Helsinkiin” resonoivat 
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hyvin myös suhteessa tilan laajempaan merkitykseen. Vaikka tekstin 
näkökulma on kaupunkikuvapainotteinen, havainto on yhteinen identi-
teetille: poistamalla nykyinen ostoskeskusrakenne kokonaan näkyvistä 
uhataan poistaa myös jotain Kontulalle hyvin ominaista – ja siten jotain 
kontulalaiselle identiteetille merkityksellistä.

Samalla tavalla tarkkanäköinen on havainto siitä, onko Remix-ehdotuk-
sessa käsitelty kaupunkitilaa riittävän rohkeasti, toisin sanoen ”onko 
uudistettu Kontula tarpeeksi inspiroiva sekä vanhoille että potentiaali-
sille uusille asukkaille ja käyttäjille vai onko se jäänyt vanhan rakenteen 
vangiksi?” Havainto herättää aiheellisesti kysymyksen siitä, onko kon-
tulalaisille tärkeämpää ostarin tarkka fyysinen tilarakenne vai kenties 
ostarin itsensä olemassaolo.

Identiteettiin liitettävien kaupunkikuvallisten oivallusten takaa paljas-
tuu kuitenkin myös tietämättömyys ja – alalle ymmärrettävä – hienova-
raisen ymmärryksen puute. Jotain arvosteluraadin identiteettisuhteesta 
kertoo huoli siitä, hahmottuuko esitetty ratkaisu ilmakuvassa alueen 
keskustana:

Seurausta tästä asetelmasta on, että vaikka alueen merkitys suhteessa 
ympäristöönsä toki korostuu, se ei erotu muusta rakennetusta ympäris-
töstä tarpeeksi, eikä alue ilmakuvassa näytä keskustalta.

Jos ajatellaan paikan identiteetin (keskusta) muodostuvan sosiaalisesti, 
ei ilmakuvalla todennäköisesti useimmiten ole juuri merkitystä asuk-
kaille ja käyttäjille tässä prosessissa. Kontulan ostoskeskus on lisäksi 
joka tapauksessa jo nyt alueen koettu keskusta – tapahtui uutta raken-
tamista tai ei.
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Samasta aiheesta kertoo tapa, jolla arvostelupöytäkirja käyttää itse ter-
miä identiteetti. Sana esiintyy harvakseltaan, mutta useimmiten juuri 
pinnallisimmalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi Kontula2- ehdotuk-
sen ”konsepti -- perustuu kiertävään massoitteluun -- luomassa identi-
teettiä ympäröimälleen aukealle tilalle” ja alueen tapahtuma-aukio luo 
”alueelle vahvan uuden identiteetin seudullisena tapahtumapaikkana. 
Sisällöllisesti mitään ei menetettäisi toteamalla massoittelun luovan 
tilaa ja tapahtuma-aukion toimivan seudullisena tapahtumapaikkana.

Arvostelupöytäkirja myös haksahtaa erityisesti saman ehdotuksen 
kohdalla helppoihin teemasanoihin, joita se käsittelee varsin kritiikit-
tömästi. Vaikuttaa siltä, että koska ehdotuksessa on erikseen mainittu 
kontulalaisuus ja Kontulan identiteetti, arvosteluraati olettaa tämän 
tarkoittavan johdonmukaisesti aiheen onnistunutta käsittelyä. Arvos-
telupöytäkirja toteaa muun muassa, että  ”[k]unnianhimoinen, rohkea 
ja huolellisesti tutkittu ehdotus -- [sisältää] vahvan kannanoton kontu-
lalaisuudesta ja vahvaa juhlatunnelmaa” ja että ”[k]ontulalaisuutta ja 
yhteisöllisyyttä on tuotu paljon ja hienosti esille ehdotuksessa”. Tosi-
asiassa mainitut teemat jäävät itse kilpailuehdotuksessa kiinni muuta-
masta laveasta lauseesta, joissa avainsanoja nostetaan esiin.

Myös Pioneria-ehdotuksen kohdalla arvostelupöytäkirja tarttuu iden-
titeetin teemoihin tarkemmin, kun ehdotus itse on nostanut ne esiin. 
Lopputulos on kuitenkin laadukkaampi mahdollisesti ehdotuksen 
kokonaisvaltaisesta laadusta johtuen. Tuomaristo innostuu pohtimaan 
pitkästi sekä turvallisuutta että erityisesti monikulttuurisuutta, josta 
jälkimmäiseen liittyvät havainnot ovat kenties kaikista käsitellyistä 
materiaaleista moninaisimpia. Kysymysten muodossa monikulttuuri-
suus laajenee hahmottomasta kategoriasta moninaiseksi ilmiöksi, jota 
voidaan toteuttaa usein eri tavoin:
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Kulttuuritoiminnoille löytyy paljon ideointia, mutta miten alueen moni-
kulttuurisuuden ja eri kansallisuudet voisi saada paremmin mukaan 
(asia koskee myös kaikkia ehdotuksia)? Nyt alueella toimii suhteellisen 
iso määrä etnisiä ruokapaikkoja, mutta mitä mahdollisuuksia voidaan 
tarjota muille kulttuuri-ilmiölle? Missä määrin muiden kulttuurien 
asioita voitaisiin kehittää ja saada kukoistamaan suomalaisten oman 
kulttuurin ilmiöiden rinnalla? Tuleeko uudistetusta Kontulasta suvait-
sevuuden edelläkävijäksi Suomen mittasuhteessa? Löytyykö esimerkiksi 
ilmaisutaidelajien kautta avain eri ihmisryhmien sopusoinnin kehittä-
miselle?

Harmillisesti monikulttuurisuutta kuitenkin rakennetaan eron kautta 
sen sijaan, että se nähtäisiin suomalaisuuden ulottuvuutena tai suoma-
laisuus yhtenä osana sitä.

Toiseuden teema on läsnä myös arvostelupöytäkirjan tuodessa esiin 
huolensa alueen muuttumisesta ”slummiksi” Kontula keskusta -ehdo-
tuksen korkean rakennuksen toteutuksen myötä. Saman ehdotuksen 
torin turvallisuutta se epäilee ”Kontulan kaltaisessa paikassa”. Pöytä-
kirjassa mainitaan lisäksi ainakin neljästi toritilojen ”basaarimaisuus”, 
jota tuskin käytettäisiin terminä samanlaisesta tilasta toisenlaisessa 
kontekstissa. Arvostelupöytäkirjasta välittyy kontulalaisuuden tai Kon-
tulan käsittely nimellisen identiteetin kautta jälleen Symppis-ehdotuk-
sen kohdalla, kun aikuisille päihde- ja mielenterveysasiakkaille tarkoi-
tetun päivätoimintakeskus Symppiksen todetaan olevan sopimaton 
niin nuorten tilojen kuin uimahallin yhteyteen, eikä sitä tulisi sijoittaa 
ainakaan hajautetusti ympäri ostoskeskusta. Ilmeisesti päivätoiminta-
keskuksen käyttäjät on lähtökohtaisesti kategorisoitu ulos useimmista 
alueen tiloista.
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Turvallisuutta arvostelupöytäkirja käsittelee puolestaan lähinnä objek-
tiivisena totena, jonka takana on lähes poikkeuksetta sosiaalisen kont-
rollin lisääminen. Samalla se jättää säännönmukaisesti huomioimatta, 
että Kontulankin kohdalla kyse on usein turvattomuuden kokemuk-
sesta, eikä välttämättä objektiivisesta turvallisuudesta.

Kuva 39. Toimintakeskus Symppis ja Kontulatalo Kontulan ostarilla.
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Johtopäätökset III
Ideakilpailun aineiston analyysi tukee monia tämän työn alussa esi-
tettyjä oletuksia arkkitehtuurin alan ammattilaisten suhteesta identi-
teetteihin. Kokonaisuudessaan materiaaleissa korostuu melko kevyt 
ja pintapuolinen käsittelytapa, ja parhaimmillaankin identiteetin inhi-
milliset ulottuvuudet jäävät arkkitehtonisten tai kaupunkikuvallisten 
identiteettien varjoon. Samalla sivuutetaan se tosiasia, että kokonaisen 
ostoskeskuksen uudistamisen mittakaavalla tapahtuvat muutokset vai-
kuttavat ensisijaisesti alueen ihmisiin, ja suunnitelmilla on vääjäämättä 
valtaa siihen, mitä Kontula ja kontulalaisuus ovat alueen nykyisille 
asukkaille.

Kilpailuehdotuksissa ja kilpailun arvostelupöytäkirjassa näkyy hyvin 
sekä alan kirjava tapa käyttää sanaa ’identiteetti’ ja määritellä sitä, että 
vaihteleva kyky tunnistaa erilaisia identiteettejä ja niiden merkitys. Sil-
loin kun identiteetistä puhutaan, on kyse pääasiassa arkkitehtuurista 
ja kaupunkitilasta, tai laveasti määritellyistä käsitteistä kuten ’paikan 
henki’. Identiteetin ulottuvuuksia paremmin tunnistavissakin tapauk-
sissa sanallistetut tavoitteet eivät yleensä välity suunnitelmiin.

Työt ja arvostelupöytäkirja kykenevät lisäksi vain harvoin näkemään 
tavanomaisen kategorisoinnin ulkopuolelle. Jos ihmisryhmistä puhu-
taan, tapahtuvat viittaukset usein vain kategorisella tasolla, eikä vallit-
sevia mielikuvia haasteta tai niiden taustoja avata. Arvostelupöytäkirjan 
päihdekuntoutujien pelko on tästä selvin esimerkki, mutta lähes kaikki 
ehdotukset sisältävät vähintäänkin tyhjiä iskulauseita monikulttuuri-
suudesta tai kontulalaisuudesta ilman sisältöä tai laajempaa ymmär-
rystä.
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Kilpailuohjelman tapa käsitellä identiteettejä on vielä ohuempi, eivätkä 
identiteetin kaltaiset abstraktit teemat juuri näy tavoitteissa alueen 
imagoa tai turvattomuutta lukuun ottamatta. Tekstin tapa jättää lähes 
kaikki nykytilanteen sosiaaliset ulottuvuudet huomiotta voi tosin vii-
tata ymmärtämättömyyden sijasta myös haluttomuuteen käsitellä niitä.

Pääosin melko kevyestä ja pintapuolisesta käsittelystä huolimatta 
kaikki kilpailuehdotukset ja arvostelupöytäkirja eivät kuitenkaan ole 
täysin sokeita identiteettiin kytkeytyviin teemoihin liittyen. Erityisesti 
laadukkaammissa ehdotuksissa joku alueen ja sen käyttäjien (tai tule-
vien asukkaiden) identiteettiin liittyvä ulottuvuus on oleellinen osa 
ehdotuksen esittelytapaa. Ehdotuksista on luettavissa ajatuksia esimer-
kiksi kategorisoimattomasta tilasta, alueen identiteetin narratiivista 
tai paikan identiteetin sosiaalisesta rakentumisesta. Osa ehdotuksista 
ja arvostelupöytäkirja tunnistavat hetkittäin kaupunkikuvallisesti rat-
kaisuja, joilla voi olla samansuuntaista merkitystä myös inhimillisellä 
tasolla. Usein tätä ei kuitenkaan osata sanoa.

Laveudesta ja epämääräisyydestä huolimatta aineistoa ei kuitenkaan 
kilpailuohjelmaa lukuun ottamatta kannata syyttää. Jos tapa käsitellä 
identiteettiä ei alan käytännöissä ulotu abstraktia paikan henkeä tai 
visuaalista identiteettiä pidemmälle, on monimutkaisempia teemoja 
haastava tunnistaa ja ottaa mukaan. Tästä näkökulmasta ehdotuksissa 
ja arvostelupöytäkirjassa on nähtävissä positiivista yritystä tunnistaa 
teemoja, joita alan aineistossa ei välttämättä juuri käsitellä. Heikon 
sisällön ohella useimmista teksteistä voikin ajatella välittyvän pyrki-
mys ymmärrykseen, jota rajoittaa monesti eräänlainen sanoittamisen 
vaikeus. Tätä vasten laajempi identiteetin ymmärtäminen ei ainoastaan 
auttaisi suunnittelun kohteena olevia ihmisiä ja alueita, vaan myös 
suunnitelmiaan ajattelevaa ja viestivää suunnittelijaa. 
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Kuva 40. Kontula ja sen ostoskeskus elävät ja muuttuvat myös luonnollisesti. 
Kontulan kukka lopettaa toimintansa yhtenä ostoskeskuksen viimeisistä 
alkuperäisistä liikkeistä.

kolmas luku149 ~



IV
Yhteenveto



Tässä diplomityössäni olen selvittänyt, mitä identiteetti tarkoittaa ja 
miksi käsitteen ymmärtämisellä on merkitystä maisema-arkkitehdille. 

Moniulotteisena ja osin abstraktinakin käsitteenä identiteetti on vai-
keasti määriteltävissä ja oman alamme sisällä sitä käytetään vaihtelevin 
tavoin. Aihetta pohtineiden tutkijoiden mukaan maisema-arkkitehtuu-
rissa käytetyt käsittelytavat on usein mahdollista jakaa sen mukaan, 
nähdäänkö identiteetti osana fyysisen kohteen tilallista hahmoa, vai 
käsitelläänkö sitä tilaan liittyvänä inhimillisenä ulottuvuutena. Alalle 
tyypillisemmän ensimmäisen vaihtoehdon sijaan identiteettiä on tar-
kasteltu tässä työssä pääosin jälkimmäisen kautta. 

Ensimmäisen osion perusteella identiteetti on sosiaalisessa vuorovai-
kutuksessa syntyvä ominaisuus, jonka avulla määritämme ja sitä kautta 
tiedämme, kuka on kuka ja mikä on mitä. Pysyvän piirteen sijaan iden-
titeetti muuttuu jatkuvasti sen mukaan, kehen itseämme vertaamme 
ja minkälaisiin joukkoihin samaistumme. Voimme myös aktiivisesti 
rakentaa identiteettiä esittämällä erilaisia rooleja tai luomalla tarinoita 
identiteettiimme liittyen.

Vaikka identiteetti saattaa tuntua luonteeltaan lähtökohtaisesti henki-
lökohtaiselta ominaisuudelta, on sillä nähtävissä lisäksi kollektiivinen 
ulottuvuus. Henkilökohtaisen identiteettimme ohella voimme yhtä 
lailla määritellä ryhmiä, joihin kuulumme tai kategorioita, joissa emme 
ole osallisina. Paikalla voi olla oma identiteettinsä tai se voi osallistua 
vuorovaikutukseen meidän identiteettimme kanssa. Kaikissa tapauk-
sissa määrittelyyn liittyy valtaa, jonka käyttöön voimme suunnitteli-
joina osallistua erityisesti paikan fyysisen muutoksen kautta.
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Identiteetin ja maiseman suhdetta on käsitelty työn toisessa osiossa 
kolmen teeman kautta. Näistä ensimmäisessä on pohdittu paikan ja 
identiteetin suhdetta vuorovaikutuksen näkökulmasta. Esimerkkien 
avulla käy ilmi, miten paikan oma identiteetti muodostuu sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa ja saattaa vaihdella sekä ajassa että ihmisten välillä. 
Esimerkiksi Merihaka on joillekin asuinalueen sijasta harrastuspaikka, 
ja Vaasanpuistikko on useimmille Piritori, vaikka kaikki eivät näin 
ajattelisikaan. Toisin sanoen paikan identiteettiä ei kukaan yksin voi 
sanella. Samalla jokainen paikka on kuitenkin potentiaalisesti merki-
tyksellinen ihmisten identiteetille. Jos itsensä määrittely liittyy tilaan, 
on tilan muutos vääjäämättä muutos myös identiteettiin. Muuntamalla 
Brugse Poortin kadut keskiluokkaa palveleviksi ja heidän makuunsa 
sopiviksi Ghentin kaupunki on erottanut alueen työväenluokkaiset 
asukkaat ympäristöstään.

Vuorovaikutuksellisen tilan ohella on käsitelty tilan kategorisoitunei-
suutta. Erilaisiin toimintoihin liittyy usein valmiita oletuksia niiden 
käyttäjistä, ja tuottamalla näitä toimintoja sisältävää tilaa rajaamme tai 
mahdollistamme niihin liittyviä identiteettejä. Tuottamalla esimerkiksi 
rullalautailuun huonosti soveltuvaa tilaa varmistamme, etteivät har-
rastukseen läheisesti liittyvät identiteetit näy näissä paikoissa. Joskus 
tila on kategorisoitu myös itsessään, jolloin emme voi suunnittelijoina 
vapaasti määritellä, mikä kaikki siellä on mahdollista tai ketkä kaikki 
tilaa voivat käyttää.

Viimeisenä teemana on pohdittu ulkotilaa representaation välineenä. 
Tekstistä käy esimerkkien kautta ilmi, kuinka niin paikannimet, pai-
koissa tapahtuvat toiminnot kuin tilan visuaalinen ilmekin voi toimia 
representaationa. Muun muassa miesten mukaan nimetyt paikat kerto-
vat meille, millaiset ihmiset ovat julkisessa tilassa muistamisen arvoisia. 
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Kansallismaisemat puolestaan representoivat virallisesti määriteltyä 
kuvaa suomalaisuudesta tai Suomen luonnosta. Superkilenin sym-
boliikka puolestaan pyrkii representoimaan ympäröivän asuinalueen 
maahanmuuttajia, mutta saattaa tahtomattaan kuvata heidän eroaan 
muusta tanskalaisesta yhteiskunnasta. Representaation onnistuminen 
ei olekaan itsestään selvää, vaan vaatii harkintaa sekä ymmärrystä suun-
nittelijan ja representoinnin kohteen suhteesta.

Työn kolmannessa osiossa kahden aiemman osion havaintoja on sovel-
lettu käytäntöön kohdeanalyysin kautta. Kontulan keskuksen ideakil-
pailusta tehdyssä diskurssianalyysissä on tutkittu, miten identiteettiä 
kilpailun aineistossa käsitellään ja mikä on hankkeen ja siihen liittyvien 
kilpailuehdotusten suhde Kontulaan ja sen asukkaisiin. Havaintojen 
perusteella aineistossa korostuu melko kevyt ja pintapuolinen käsitte-
lytapa, jossa identiteetin inhimilliset ulottuvuudet jäävät parhaimmil-
laankin arkkitehtonisten tai kaupunkikuvallisten identiteetin kuvausten 
varjoon. Erityisesti laadukkaammissa kilpailuehdotuksissa on silti usein 
mainittu joku alueen ja sen käyttäjien (tai tulevien asukkaiden) iden-
titeettiin liittyvä ulottuvuus, joka toimii oleellisena osana ehdotusta. 
Niin halutessaan kilpailutöistä on luettavissa ajatuksia muun muassa 
kategorisoimattomasta tilasta, alueen identiteetin narratiivista ja pai-
kan rakentumisen sosiaalisuudesta. Ehdotuksissa ja arvostelupöytä-
kirjassa onkin nähtävissä positiivista yritystä tunnistaa teemoja, joita 
alan aineistossa ei yleensä juuri käsitellä. Useimmista teksteistä välittyy 
vilpitön pyrkimys ymmärrykseen, jota vain on haastava saada välitettyä 
oikeanlaisen sanaston puutteessa.

Tarkemmalle käsitteenmäärittelylle ja inhimillisemmälle identiteetti-
käsitykselle on siis alallamme tarvetta. Ymmärsimme identiteettejä tai 
emme, meillä on suunnittelijoina valtaa suhteessa niihin. 
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Loppusanat
Diplomityön Johdannossa ja I osiossa kirjoitan useita kertoja, kuinka 
identiteetti on moniulotteinen ja vaikeasti määriteltävä käsite – jossain 
vaiheessa mainintoja tuntui olevan joka luvussa. Vaikka termi ei ehkä 
todellisuudessa ole ihan niin monimutkainen, kuvaa tämä mielestäni 
hyvin oman suhteeni ja aiheen kehitystä. Uskoin aihevalintaa tehdes-
säni olevani ainakin arkisella tasolla kohtuullisen hyvin perillä siitä, 
mistä käsitteessä olisi kyse. Identiteettiin liittyvä akateeminen kirjal-
lisuus on kuitenkin jatkuvasti yllättänyt antoisuudellaan. Stuart Hallin 
Identiteetistä alkanut seikkailu on prosessin aikana laajentunut kat-
tamaan useita yleisteoksia, klassikkoartikkeleja sekä työn tarkempiin 
aiheisiin liittyviä viitteitä. Alkuvaiheessa matkaan on mahtunut huma-
nistien järkyttyneitä katseita vähäisiä lähtötietojani kohtaan, myöhem-
min olen itse saanut esittää asiantuntijaa aihetta huonosti tunteville. 
Luulen, että kaikki tärkeimmät työlle asetetut tavoitteet on jo tässä vai-
heessa saavutettu.

Työn sisältöä tarkastellessa huomaa prosessin tavoin, että identitee-
tin käsitteen moninaisuus on jättänyt jälkensä. Jälkeenpäin on helppo 
sanoa, että käsitellyt aiheet riittäisivät useampaan erilliseen diplomi-
työhön. Vuorovaikutuksessa määritelty ulkotila, kategorisoitu tila ja 
maisema-arkkitehtuuri representaation keinoina olisivat mitä erin-
omaisimpia aiheita yksinään. Laajempaan diskurssianalyysiin sopisi esi-
merkiksi Malmin lentoasemanpuiston kilpailu, ja kohteesta riippumatta 
olisi varmasti hyödyllistä analysoida kilpailujen ja suunnitelmien teks-
tejä tarkemmin. Myös työstä lopulta pudonneita, laajempaan tarkaste-
luun sopivia aiheita olisi ollut useita.

Vähäiset akateemiset ennakkotiedot ohjasivat kuitenkin tutkimaan 
identiteetin käsitettä laajasti. Voi olla, että laitos tarjoaa vaihtoehtoisina 
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opintoina kaiken tarvittavan, mutta ainakin omalta osaltani tuntuu, että 
aiheesta voisi puhua enemmänkin. Kohdeanalyysin perusteella tälle 
olisi tarve, ja uskon vakaasti, että jokainen maisema-arkkitehti hyötyisi 
työssään laajemmista sosiologisista lähtötiedoista. Alalla tuntuu laa-
jemmin vallitsevan trendi, jossa yritämme vääntää jokaiselle hankkeelle 
ekologisen ulottuvuuden, vaikka lopputuloksen merkitys on luonnon 
kannalta vähäinen – mutta emme tee samoin sosiaalisen ulottuvuuden 
kanssa, vaikka jokaisella kohteella on käyttäjä, kohderyhmä tai asukas.

Valmiin opintojen aikana saadun viitekehyksen puutteessa työ tuntuu 
ehkä hetkittäin hajanaiselta tai rajatulta käsittelykulmiltaan. Jälkeen-
päin on mahdollista huomata ainakin, että työssä käytetyt esimerkit 
ovat pääosin varsin kriittisiä, vaikka samoista teemoista löytyy var-
masti myös myönteisempiä lopputuloksia. Horjuttamisen lisäksi mai-
sema-arkkitehtuuri voi luonnollisesti myös vahvistaa identiteettiä. 
Samoin aiheita ja kohdeanalyysin havaintoja olisi varmasti voinut vielä 
tiukemmin sitoa maisema-arkkitehtuuriin ja oman alamme tarkastelui-
hin. Ideaalitilanteessa analyysin kohteena olisi voinut olla puhdas mai-
sema-arkkitehtuurikohde, mutta työn tarpeisiin sopivaa vaihtoehtoa on 
haastava löytää, jos jättää pois ne hankkeet ja kilpailut, joihin on töiden 
kautta suoraan tai välillisesti osallistunut.

Haasteista huolimatta diplomityön ollessa yksissä kansissa päällimmäi-
nen tunne on tyytyväisyys. Valmis työ on aina saavutus ja myös matka 
on ollut antoisa. Prosessi on tarjonnut kurkistuksen toisenlaiseen 
akateemiseen maailmaan, ja samalla muistuttanut, että myös maise-
ma-arkkitehtuuria voi katsoa toisenlaisten lasien läpi. Lopulta meidän-
kin työssämme voi olla kyse kielestä: niistä tavoista, joilla sanoitamme 
maailmaa ja käsitteellistämme sen mukanaan kuljettamia merkityksiä. 
Maisemaa ei ainoastaan voi piirtää, vaan myös lukea.
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