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LUKU 1

ALUKSI
( k a u p u n k i , a k t i v i s m i j a t a i d e)

Kaupunki on kohtaamisten ja elämän keskiö. Sen seinien
sisäpuolella liikkuvat fyysiset ruumiit, tuotettu materiaali ja symbolit, jotka heijastavat kaupungin valtarakenteita.
Kaupunkitila ei rajoitu pelkästään fyysiseen tilaan, kaduille,
kauppahalliin, ostoskeskuksiin, torikahvilaan tai baaritiskille.
Elämä pyrkii vapautumaan kymmenien neliöiden kokoisista
kerrostaloasunnoista, joiden����������������������������
häkkikomerot ��������������
pursuavat vanhaksi jäänyttä teknologiaa, remontista säästyneitä maaliämpäreitä ja isoäidiltä saatuja pitsiliinoja, jotka ovat vuosien saatossa kellertyneet ja imeneet sisäänsä kellareiden
tunkkaisen hajun.
Kaupunkiin tullaan unelmien perässä, opiskelemaan, tekemään töitä, kirjoittamaan, luomaan taidetta, katoamaan,
olemaan osa yhteisöä tai vahvistamaan identiteettiä. Kaupunki on performanssi, jossa suoritamme ja esiinnymme
sekä itsellemme että toisillemme. Jos kaupunkiin on synnytty, sieltä on vaikea lähteä. Muualla ihmiset on erilaisia,
kantabaari ei löydy tutusta korttelista ja siellä istuvat ihmiset kannattavat väärää jääkiekkojoukkuetta. Ei ole yhteisiä
muistoja. Niitä jotka löytyvät kaupungilla kerrotuista tarinoista, sunnuntaiaamuisin jaetuista juoruista tai sukupolvelta toiselle siirtyneistä asenteista.
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Kaupunki on mahdollisuus paremmasta, sanaton lupaus jatkuvasta kehityksestä ja muutoksesta, jonkin jatkuvuudesta.
Moneen kertaan kuljetuista isoista ja pienistä teistä, jotka
kaikki lopulta johtavat Roomaan. Kaupunki on näyttämö,
jonka esiriput eivät sulkeudu koskaan. Suurkaupungin syke
on arvaamaton ja juuri se piirre on osa urbaanien tilojen
viehätysvoimasta; jos suljet silmäsi, saatat menettää arvokkaan hetken. Kaupunki on loputonta reagointia, vuorovaikutusta, diskursseja ja kohtaamisten jatkumoa. Kaupungin
tapahtumallisuudessa ja sen sisällä tapahtuvista hetkittäisistä kokemuksista syntyy sosiaalisia vaikutuksia. Kaupunki
heijastuu yhteiskunnan rakenteita symboloivana ja ihmisten
asemoimana, kohtaamisen tilana. Kohtaaminen tapahtuu
aina jossain tietyssä kontekstissa ja toteutuakseen se vaatii
sekä subjektin että tilan. Molempien on pysyttävä alati liikkeellä ja avoimena, jolloin ne ovat myös toistensa vuorovaikutukselle alttiita.
Walter Benjamin vertailee kokemuksia1, joista toinen on sidottu reflektoivaan ja tiedostavaan tapaan kohdata, kun
taas toinen käsittelee enemmän koettua tunnetta. Ensimmäinen tekee jälkimmäisestä kokemuksesta sosiaalisesti
merkittävän. Jos emme pysähdy jäsentämään ja arvioimaan kokemustemme kirjoa, siitä syntyy ratkaisematon
kasa merkitsemättömyyttä. (Whybrow 2011, 38-39) Jotain,
joka yön aikana on jo pyyhkiytynyt pois mielestämme.
Hetkeen tarttuminen on suuri osa suurkaupungin haastetta
ja sitä
�������������������������������������������������������������
lisää jatkuvasti kasvavat virtuaaliset tilat. Älypuhelimet mahdollistavat ja helpottavat niiden täydellisten hetken
tallentamista, joiden
�������������������������������������������
avulla voimme kokea yhteenkuuluvuutta toisessa ulottuvuudessa. Teknologia paljastaa kaupungin
tapahtumat, asukkaat, sijainnin ja liikkeen. Se mikä ennen oli
havaittavissa ainoastaan urbaanissa sykkeessä, on nyt piilotettu elektronisen kanssakäymisen virtaan. Ruudun välityksellä on mahdollista kommunikoida ilman, että altistuu kaupungin haavoittuvaisuudelle. Metrossa on helpompi laittaa
kuulokkeet korville ja luoda hetkellinen kontrolli ympäröivälle tilalle. Jos suljet silmäsi, saatat menettää arvokkaan
1

Erlebnis ja Erfahrung, joista molemmat kääntyvät kokemukseksi.
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sosiaalisessa mediassa jaettavan hetken. Toisaalta teknologian kehitys mahdollistaa uusia tapoja tarkkailla kaupunkia.
Sen arkisessa ympäristössä esiintyvät hetket, häiriötekijät
tai odottamattomat kohtaamiset on helppo tallentaa virtuaaliseen tilaan, jossa ne jatkavat elämäänsä jo poistuttuaan
fyysisestä tilasta.
Kaupunki voi olla kaoottinen ja näyttäytyä muutoksen keskellä pelottavana, epätodellisena tilana, jonka keskiössä
olemme hauraita ja koemme turvattomuutta. Kasvottoman
ihmismassan keskellä on helppo tuntea olonsa pieneksi ja
mitättömäksi. Samat kaupunkiympäristön aiheuttamat tunnetilat: vieraantuminen, yksinäisyys, hapuileva suhtautuminen kanssaeläjiin on löydettävissä läpi taiteen ja runouden
historian. Pariisin ikävän lisäksi Charles Baudelaire omisti
kokonaisen teoksen Belgian sivistymättömille moukille,
joiden tavat, teeskentelevä kulttuuri ja kyseenalaiset instituutiot saivat 1800-luvun loppupuolen Ranskankin näytt��
ämään tyydyttävältä. Paolo Virnon mukaan �����������������
runous pyrkii kuvailemaan ja selittämään kriisejä (Lavaert & Gielen 2009).
Omasta elinympäristöstään vieraantumisen lisäksi Baudelaire oli velkaantunut, väärinymmärretty ja ilman sosiaalista
verkostoa. Baudelaire tavoitteli vapaampaa ja luovempaa
ympäristöä, mutta paikkaan kuulumattomuus nosti Baudelairessa voimakkaan vihan ympäristöään ja ihmisiä kohtaan
ja lopputulos vaikutti lopulta runoilijan persoonaan, tuotantoon ja identiteettiin. Vihamielisyys belgialaisia tapoja
kääntyi yhteiskuntakritiikin sijaan ihmisvihaksi.
Myös toinen kiistelty hahmo modernin runouden historiassa oli jatkuvasti matkalla kohti uusia kaupunkeja, erilaista
yhteiskuntaa ja sosiaalisia rakenteita. Ezra Pound kuvaili ihmisjoukkoa lohduttomasti runossaan In a Station of a Metro
vuonna 1913:
”The apparition of these faces in the crowd;
Petals on a wet, black bough” (Pound 1917, 50)
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Runon nimi kertoo ehkä itse sisältöä enemmän, mutta päällimmäiseksi nousee vieraantumisen tunne massojen keskellä. Järjestäytyneet ihmiset, joiden eleistä voidaan tulkita
antautuminen ja luovuttaminen. Kaupungissa olemisessa on
alati läsnä toiseus, jopa vastenmielisyys toisia ja itseään kohtaan. Vihamielisyys nousee yhteiskunnasta, jonka raameihin
yksilö ei kykene asettautumaan. Haastavien vaihtoehtojen
vähäisyys lisää pahoinvointia ja korostaa eriarvoisuutta näennäisesti demokraattisessa yhteiskunnassa. Juuri tästä
syystä julkisen tilan jatkuva kyseenalaistaminen on erityisen
tärkeää.
Georg Simmel on todennut ettei Ihminen voi koskaan tuntea oloaan niin yksinäiseksi tai hylätyksi kuin suurkaupungin
ihmispaljoudessa (2005, 39). Juuri epäjärjestyksen ja kiistanalaisuuden kautta voi syntyä uudenlaista voimaa ja vahvistavia siteitä, aivan kuten onnistuneen taloyhtiökokouksen
jälkeen asukkaiden luottamus toisiaan kohti kasvaa. Niiden
tuntemattomien kasvojen ja postiluukuista väärien luettujen
nimien joukosta voi syntyä odottamattomia voimavaroja,
joka ilman eriävyyttä ei pääse kasvamaan.
Suurkaupungista on muodostunut symboli suvaitsevaisuudelle ja hyväksynnälle, jonka seurauksena uudenlaiset yhteisöt ja kollektiivit syntyvät. Jean-Luc Nancyn mukaan oleminen on jaettua ja yksilön käsite muodostuu tapahtuman ja
kohtaamisen kautta. Yksilöllisyys itsestään on hajotetun yhteisön kokemuksen jäänne ja yhteisö immanenssin vastustus.
(Whybrow 2011, 18-19) Yhteiskuntafilosofi Chantal Mouffe
näkee kollektiivisen identiteetin (me) affektiivisen investoinnin lopputuloksena, jonka avulla pystytään luomaan voimakas yhteenkuuluvuuden tunne yhteisöjen sisällä ja sen avulla
säilyttämään vallitsevat poliittiset järjestelmät (Mouffe 2013,
6-7) Kuitenkin juuri yhteisöllisyys tietyn yhteisön sisällä on
enenemissä määrin nousemassa mahdollisuudeksi vaikuttaa
elinympäristöömme. Niiden erityisenä voimavarana ja poikkeuksellisuutena voidaan nähdään vapaaehtoisuus ja satunnaisuus, jotka eivät perustu perinteisinä koettuihin poliittisiin
agendoihin. Yhteisöjen muodostus nojaa henkilökohtaisiin
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tarpeisiin ja mahdollisuuteen toimia hegemoniaa vastaan.
Pihoille ja puistoihin järjestetään kirpputoreja ja pystytetään
designtapahtumia. Kodit muuttuvat ravintoloiksi yhden päivän ajaksi ja vieraat toivotetaan tervetulleeksi osaksi yksityistä tilaa. Perustetaan ruokaosuuskuntia, haaveillaan, suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä.

Kaupunki ei voi pelkästään kuulua yrityksille ja mainoksille.
Se ei voi olla pelkkää kaupallista, puolijulkista tilaa, jossa kapitalismi määrittää arvomme ja roolimme yhteiskunnassa.
Vain ihmiset tekevät tiloja ja tilat tekevät ihmisiä. Jos ehdollistumme yritys- ja mainontamaailman luomaan, oikeaoppisen kuluttajan rooliin, meistä muodostuu hullujen päivien
perässä vaeltavia laumoja. Taistelemme tarjouksista ja näennäisesti alhaisesta hintatasosta, emme olemassaolosta ja sen
merkityksellisyydestä. Ryhmitymme oksankaltaiseen muodostelmaan ja Poundia mukaillen, syntyy kosteilla pinnoilla
jonottavia haamuja. Zombiemaiset ihmishahmot rapistuvan
sivilisaation keskellä on uhkakuvista tunnetuin ja samalla pelottavin.
Globalisaatiolla

on

merkittävä

vaikutus

kaupunkikuvan

muokkautumisessa. Kasvava maahanmuutto, kuvavirran yhdenmukaistuminen ja hallitseva��������������������������
pääoma ovat osaltaan�����
heikentäneet kaupunkien ainutlaatuisuutta. Myös teknologian
kasvu ja erityisesti virtuaalisuuden läsnäolo, samanaikaisuus
ja tiedon nopea saatavuus ovat edesauttaneet kulttuurin ja
samalla kaupunkien homogenisointia. Yritysmaailmasta ja
sitä edustavasta arvomaailmasta korkeine rakennuksineen
ja pilvenpiirtäjineen on muodostunut ekonomisen kasvun
symboli, joka näyttäytyy modernin kaupungin menestyksen
mittarina. (Zukin 2009)
Aki Kaurismäki muistelee kaihoisasti ”suomalaisen todellisuuden muistoa” seuraavanlaisesti:
”1960-luvulta lähtien poliittiset ja taloudelliset tunarit tuhosivat gryndereiden myötävaikutuksella lähes
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täydellisesti sen Suomen, johon olin ehtinyt kiintyä
– agraari-Suomen, mutta myös Tatjana-Suomen,
kylä- ja kaupunkirakenteet ja arkkitehtuurin. Suomesta alettiin rakentaa jonkinlaista tasakattoista ja
tasapäistä globaalia kokeilua. Todellisuus muuttui
houreeksi, kehitys sen mantraksi.” (von Bagh 2006,
64)
Kaurismäen kuvaama kaupunkikehitys on brutaalilla tavalla näkyvissä myös keskusta-alueiden ulkopuolella, siirtymätiloissa kaupungista toiseen. Taajamien ja välitilojen
huoltoasemakulttuuri on vähitellen katoamassa Suomesta
täysin. Paikallisten asukkaiden ja satunnaisten läpikulkijoiden arjen kohtaamispaikkana ei enää toimi vielä 90-luvulla
teiden varsilta löytyneet, ajan saatossa haurastuneet bensa-asemat. Nykypäivänä lähestulkoon jokainen kotimainen
kaupunkikokemus alkaa itseään imitoivalla toistolla, sillä
vastaantulijoita tervehtii poikkeuksetta ”vuoden jokaisena
päivänä” palveleva ABC-liikenneasema. Tarjousten, pikaruokaloiden, elintarvikkeiden, leikkinurkkausten, pelikoneiden, autotarvikkeiden ja muiden yhden pysähdyksen palveluiden taivaassa ihmiset jäävät väistämättä neliömetrien
jalkoihin. Suomen mennyt ajankuva näyttäytyy esimerkiksi
Kaurismäen elokuvissa arkitodellisuutena, ihmisten välisinä
kohtaamisina ja erityisesti ajan henkisenä tilana, jota ei yksinkertaisesti ole mahdollista löytää ABC-ketjun noutopöydistä.
Taide on osa kaupunkikulttuuria ja se voi toimia väliintulona jokapäiväiselle järjestyneisyydelle. Yhteiseksi ja julkiseksi
koettu tilaa voidaan kaapata ja kaupungin pinnat muodostuvat vuorovaikutuksen, itseilmaisun ja viestin välittäjäksi.
Tuija Lattusen mukaan kulttuurihäirintä on taiteenmuodossa esitettyä protesti, ”joka joko muodollaan tai sisällöllään kritisoi laajasti yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä” (Lattunen
2013, 26-27). Interventio taiteenmuotona on kirjaimellisesti
väliintulo. Se voi olla ele, tapahtuma, performanssi, viesti
tai mielipide. Interventiotaide voidaan nähdä protestina
ja vastaiskuna, mutta ns. kriittisyys sen yhteydessä ei ole
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täysin yksiselitteistä. Interventiotaide voidaan myös tulkita
vastaiskuksi instituutioille – gallerioille ja museoille, joissa
taidetta on totuttu esittämään ja vastaanottamaan. Interventio voi tulla osaksi kaupunkikulttuuria ja sen avulla voidaan kannustaa huomioimaan ja valtaamaan tilaa, herättää
kysymyksiä tilojen omistajuudesta ja niiden hierarkioista.
Väliintulo kiteytyy �������������������������������������
yksinkertaisimmillaan jopa sen hienovaraisuuteen, asioiden ja kokemusten jakamiseen. Aivan
kuten kaupunki itsessään, taide sen sisällä on poeettista ja
ajoittain hapuilevaa. On mahdotonta määritellä sen selkeästi ja puhtaasti leikkaavia rajoja, todellisuuden ja mielikuvien
eroja.
Muun muassa taidekriitikkona tunnettu Jan Verwoert on
osuvasti kehottanut taiteilijoita etsimään omaa etiikkaansa ja toimimaan sen mukaisesti. Tärkeintä on ensin tiedostaa todella välittävänsä jostakin ja vasta sen jälkeen on
helpompaa päättää, haluaako asian puolesta toimia (Verwoert 2009). Guy Debordin mukaan olennainen tai kokonainen taide voidaan kokea urbaanissa, jokapäiväisessä
ympäristössä. Tilassa, jossa subjekti ei voi eriytyä kohtaamisesta. Situationistien avantgardistiseen kaupunkitarkasteluun ja –toimintaan liittyi sosio-poliittisen vallankumouksen pyrkimys ja vastarinta, joka taholtaan päättyi omaan
mahdottomuuteensa. �����������������������������������
Toiminnan perintönä voidaan kuitenkin todeta, että kaupungista muodostui eräänlainen taistelukenttä, jossa modernismin määritelmä kyseenalaistetaan.
(Whybrow 2011, 13-14)
Julkinen tila on taistelukenttä, jossa yksiselitteinen yhteisymmärrys on mahdottomuus. Rakennukset, päätökset ja
säädökset syntyvät kompromisseista, joiden avulla pyritään
säilyttämään mahdollisimman laaja ”positiivisuuden ilmapiiri” ja enemmistön hyväksyntä. Julkinen kaupunkitila ja taide
sen sisällä on agonismia. Kapinaa, joka mahdollistaa sekä
näennäisesti demokraattisena tilana näyttäytyvän kaupungin hyväksymisen ja samalla myös sen mahdottomuuden.
Suhde kaupunkiin on henkilökohtainen ja se syntyy niiden
rajojen sisällä, jossa yksilö toimii ja tunnistaa omakseen.
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Kaupunkitilassa taide kohtaa elämän ja elämä kohtaa taiteen. Arkipäiväisessä yhtälössä taide ottaa poliittisen muodon ja vallankumouksen rajat hämärtyvät tekojen, kohtaamisten ja tilojen uudelleen määrittelemisen seurauksena.
Sekä taide että politiikka hyödyntävät toisiaan, ainoastaan
päämäärät ja lopputulos näyttäytyvät erilaisina.
Taiteen maisterin lopputyössäni tarkastelen kaupunkitilaa
kolmen aiemmin toteutetun interventioteoksen välityksellä. Teosten avulla olen pyrkinyt haastamaan ja rikkomaan
merkittäviä julkisen tilan valtasuhteita ja luomaan työn teoreettisen viitekehyksen. Ilman teosten synnyttämiä hetkiä,
vääristymiä ja mahdollisuuksia, sääntöjen uudelleenkirjoittamista ja niiden kautta herännyttä vastustusta kaupunkitilan tutkimus olisi epäonnistunut toimintamallissa, johon
se pyrkii kannustamaan. Teokset eivät ole osa taiteen maisterin lopputyötä, vaan ne toimivat yhtenä lähtökohtana
teoreettiselle tarkastelulle.
Lööppejä runomuodossa (2010 ja 2011) kirjoittaa median
luomat pelkotilat uuteen muotoon hyväksikäyttämällä jo
olemassa olevia uutisotsikoita. Keskosormi (2012) reagoi
kaupungissa tapahtuviin muutoksiin ja kritisoi kuluttamisen ehdoilla rakennettavaa kaupunkikuvaa ja sitä, millaisena suurten yritysten valta näyttäytyy urbaanin tilan muodostumisessa. Samalla se on minun, yhden kaupunkilaisen,
kuvaus ja näkemys mittavasta projektista, joka on vuosia
ollut porilaisten keskusteluissa mukana. Porin kulttuurisäätö
(2013) syntyi viiden Aalto-yliopiston maisteri- ja jatko-opiskelijan tarpeesta tutkia taiteen, talouden ja kaupunkitilan
monimuotoisia toimintamalleja Pori Jazz –festivaalin yhteydessä. Kokonaistaideteos pyrki luomaan uudenlaisia yhteistyömuotoja, herättämään keskustelua teoksen teemoista
ja osallistamaan kaupunkilaisia perinteisen jazz –turismin
ulkopuolella. Kokonaisteos oli monen eri tekijän yhteispanostus ja lopputyössäni pyrin tuomaan sekä prosessin lähtökohdat, etenemisen ja lopputuloksen näkyviksi.
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Kolmea teosta yhdistää halu muokata kaupunkitilaa taiteellisin ja välillä myös kyseenalaisin keinoin. Identiteetin rakentaminen tapahtuu kaupungissa, jossa julkinen tila on ristiriitainen ja erimielinen. Etenkin julkisessa tilassa tapahtuva
kriittinen taide on väline, jonka avulla voidaan provosoida
sekä henkisiä että fyysisiä tiloja, jotka pyritään naamioimaan yksimielisiksi. Taide pyrkii herättämään keskustelua,
väittelyä ja suuria tunteita. Vaikenemisen puolestaan tulkitsen merkkinä siitä, että taiteen aktivismilla on entistä ajankohtaisempi rooli nyky-yhteiskunnan poliittisella taistelukentällä.
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KURjA KAUPUNKI
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LUKU 2

KU RJA K AU PU NKI
(e l ä m ä ä j a k u l u t u s t a k a u p u n g i s s a)

Kaupunki rakentuu eri kokoisista ja värisistä palikoista, viivaimen avulla piirretyistä neliöistä, kivitalojen seinämien
säröistä, eri aikakausien tunnusomaisista ratkaisuista, betonirungoista ja -elementeistä. Kaupunki on numeroituja
fragmentteja, jotka järjestävät ja järjestyvät erilaisiksi merkityksiksi, kaupunginosiksi ja muistoksi siitä, missä joku on
joskus asunut. Kaupunki on henkilökohtaista ja kollektiivista historiaa, joka värähtelee toisinaan äänekkäästi ja taas
toisinaan muistuttaa läsnäolollaan sokkeloisten katujen
umpikujissa, jonne ajattelematon kulkija huomaamattaan
saattaa harhailla. Kaupunki ei ole koskaan staattinen idylli, sillä sen päälle rakennetaan ja liimataan, sitä kulutetaan
ja raiskataan. Kaupunkia ei voi omistaa, se kuuluu kaikille
ja ei kenellekään. Sen kivisille kaduille ilmestyy aina uusia
jalkapareja edellisten kadottua –jälkiä, jotka sekoittuvat tai
katoavat kokonaan lämmitettyjen bulevardien sohjoisilla
pinnoilla. Kaupunki on unelmien ja haaveiden valtakunta,
puoliksi enkeli ja puoliksi demoni.
”New York is cold, but I like where I’m living. There’s
music on Clinton Street all through the evening.”
(Cohen 1971)
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Hyväksymme elinympäristömme, sosiaaliset suhteet ja poliittiset järjestelmät niin kauan kuin ne tarjoavat meille riittävästi vaihtoehtoja ja kompromisseja. Riittävästi näennäistä
tilaa, jonka rajojen sisältä löydämme olennaisia vapauksia.
Toiveikas kaupunki on subliimi, pyhä ja kohottava kokemus,
jonka valtavuudella ei ole fyysisiä tai henkisiä rajoja. Se on
ääretön ideaali ja utopia, josta muodostuu�����������������
subjektin pyrkimysten ja mahdollisuuksien väline, mutta jonka täydellinen
ja totalitaarinen saavuttaminen on mahdotonta.
Suuruutensa rajattomuudessa subliimin kaupunki voi heijastua pelottavana ja resonoida kokijalleen mielipahan ja
ahdistuksen taajuuksia. (Krohn 1963, 106-107) Kauneus
ja rumuus, ihailu ja pelko, konflikti ja ymmärtämättömyys
sekoittuvat yhdeksi epämääräiseksi massaksi, tai avaruudessa hiljalleen kelluvaksi monoliitiksi. ”Aistilliset nautintoni
ovat olleet niin voimakkaita ja samalla niin kammottavia” ����
kirjoittaa Charles Baudelaire. Samalla hän kuvailee ylevyyden
tunteen kaksijakoisuutta, kauneuden järjestystä ja kaaosta,
juuri tuon kaikkialta löydettävän kontrastin tuomaa lisäintensiteettiä. Dualismin taistelu on inhimillistä ja se löytyy
meistä kaikista. (Guerlac 1990, 73-75) Baudelairen pohdinta ylevyyden tuntemisesta ei sellaisenaan liity kaupunkikuvaan ja sen kokemiseen, vaikka kaupunkielämän tarkkailu
toimii temaattisena viitekehyksenä ja hyvin vahvana vaikuttajana sekä Baudelairen tuotannolle että mielialalle:2 ”Vihamielinen ilmapiiri. – Vihollisen katse ja kasvot, kaikkialla,
kaikkialla” (2013, 48).
Mutta voiko kaupunki ilmiönä ja entiteettinä, aistittuna ja
sellaisenaan koettuna aiheuttaa sellaista ylevyyden tunnetta, joka kyseenalaistaa ihmisen käsityskyvyn ja sen rajat?

2
What bizarre things can be found in a large city, when one knows how
to walk around and look for them! Life swarms with innocent monsters. —O Lord,
my God! You the Creator, you the Master; you who have made both Law and Liberty;
you the sovereign who permits, you the judge who pardons; you who are filled with
motives and causes, and who have perhaps put the taste for horror in my spirit in
order to convert my heart, like the healing that comes from the tip of a knife blade;
Lord, have pity, have pity on the madmen and madwomen! (Baudelaire 2008, 95)
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Kaupunki on ihmisen rakentama, ylläpitämä ja asuttama.
Se on keinotekoisesti tuotettu tila, jossa luonto näyttäytyy
pääsääntöisesti sille valmiiksi kaavoitetulla puistoalueena, kaupungin läpi virtaavana jokena, siirtolapuutarhoina
ja patsaiden päälle kuivuneena linnunulosteena. Kuitenkin
juuri kaupungin monikerroksinen äänimaisema, kirkkaana
loistavat valot, mainosvirran aikaansaama visuaalisten viestien sekavuus, sekä valtavien rakennushankkeiden sommitelmat herkistävät ja ylistimuloivat aistimme.
Nykyaikaiselle kaupunkikulttuurille on ominaista pakottaa kokemus kuvan kaltaiseksi ja taistella yhä suurempien
mittakaavojen puolesta. (Pattison 2002, 1-2). Pelkästään
julkisten tilojen rajojen määritteleminen ja sen sisällä vallitsevien (yhteisesti sovittujen) sääntöjen, säädösten ja lakien
tiedostaminen tuottaa ”suuruuden aiheuttamaa ahdistavaa
tunnetta” ja pelkoa, kuten Krohn kirjoittaa subliimin kokemuksesta:
”Huolimatta niistä pitkistä dialektisista todisteluista, joilla hän (Laurila) on koettanut erottaa pelon
ahdistavasta, masentavasta ja nujertavasta, jotka
hän hyväksyy ilmiöön liittyviksi, ei voi olla huomaamatta, että pelko on tässä kuitenkin salakuljetettuna mukana. Sillä on varmasti vaikeata kuvitella,
ettei jokin valtavan masentava ja nujertava voima
olisi lainkaan herättämässä pelonsekaisia tunteita.”
(Krohn 1965, 107).
Kaupunki on pelottava. Sen viattomilta näyttävien seinämien sisälle kätkeytyy turvattomuutta, arvaamattomuutta
ja uhkia, sillä suurkaupungit usein ovat kaoottisia ja epäjärjestyneitä. Silloin kaupungista muodostuu vainoharhaisuuden tila, jossa tuntemattomat saalistajat vaanivat uhriaan.
Levottomuudet, onnettomuudet ja vaarantunne ovat osa
kaupungin arkea. Aseistettu mies ryösti Siwan, jalankulkija jäi auton alle suojatiellä, sekakäyttäjä riehui metrossa,
uhri joutui raiskatuksi puistossa. Kaupunki on pelottava
silloin kun sen järjestys muuttuu äkillisesti, kun tutuista ja
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turvallisista kävelykaduista muodostuu taistelukenttiä. Liikennevalojen automatisoidut äänisignaalit peittyvät rikkoutuneen lasin, läpäisemättömän savun ja uhmakkaiden huudahdusten alle. Epäjärjestys ja kaaos rikkovat arkipäiväiset
rutiinit. Kaupungista on äkillisesti muodostunut dystopian
elementtejä kuhiseva muurahaispesä, jossa sekä sielu että
maallinen omaisuus nähdään kauppatavarana, ja jotka ovat
yhtä helposti ja nopeasti tuhottavissa.
Kaaoksen voima voi myös vahvistaa ihmisiä ja etenkin yhteisöjä. Aivan kuten suuret urheilutapahtumat ja –saavutukset, joiden ansiosta kaduille ja toreille kerääntyvät juhlimaan
nekin yhteisön jäsenet, joita jonkin tietyn tahon menestys
koskettaa ainoastaan yhteisen kansallisidentiteetin kautta.
Nykyaikaiselle kansalaiselle julkisessa tilassa osallistuminen
tarkoittaa kollektiivista tunteiden jakamista. (van Oenen,
2004) Lontoossa vuonna 2011 tapahtuneiden mellakoiden
jälkeen kaupungin asukkaiden päällimmäisiä tunnelmia olivat yhteenkuuluvuus, auttamisen halu ja ylpeyden tunne
(Akwagyiram 2012).
Myös marginaaliryhmille, kuten seksuaalivähemmistöille,
etnisille ryhmille, maahanmuuttajille tai kodittomille kaupunki näyttää pimeän puolensa herkemmin. Kaupunki on
pelottava myös naisille. Pelko ei synny ainoastaan halveksunnan, välinpitämättömyyden tai väkivallan uhan kautta.
Se voi olla seurausta patriarkaaliseksi mielletyn yhteiskunnan asenteista, jossa nainen nähdään omaisuutena ja vaihtovaluuttana miesten omistamassa tilassa. 3 (Rendell 2012,
109-110). Tämän asetelman kautta on helppo nähdä naisen
rooli kuluttajana, jonka oikeus olemassaoloon julkisessa tilassa täyttyy osto- ja kulutusrituaalien myötä.

3
Women represent a natural value and a social value—use value and
exchange value. Female commodities—prostitute, virgin, mother—are associated
with different kinds of use and ex- change values, which depend on the spaces they
occupy in patriarchy. In patriarchy, men and women are distinguished, through their
relationship to property: men own property, women are property. Men own and occupy spaces and women, while women occupy space. (Rendell 2012, 109-110)
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Zygmunt Baumanin mukaan kuluttajan rooli ei ole sukupuolilähtöistä, sillä kuluttajalähtöisessä yhteiskunnassa kaikkien
on otettava konsumerismin kutsumus vastaan ja lopulta se
nojaa yksilösuoritukseen. Mainosvirta lähettää signaaleja
siitä, mitä yksilö tarvitsee saavuttaakseen halutunlaisen sosiaalisen aseman. (Bauman 2007, 55) Kyse on yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta velvoitteesta, joka ei salli heikentyvää
ostovoimaa ja suosii nopeatempoista kuluttamista kestävän
kehityksen sijaan. Yksilöä kannustavalle kuluttamiselle näytettiin vihreää valoa mm. 2000-luvun lopun talouskriisin
yhteydessä, jolloin siitä tehdään sosiaalisesti hyväksyttävää
ja jopa pakollinen, taloutta ylläpitävä voima: ”Kuluttajilla on
iso vastuu. Tämän vuoden talouskasvu on nimittäin yksityisen kotimaisen kulutuksen varassa. Vaikka tilanne vaikuttaa
synkältä, sitä ei pitäisi säikähtää” (Kokko 2012).
Myös kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu
Raijas vertailee Helsingin Sanomien ”Ruotsalainen kuluttaja
ei lannistunut kriisissä” - asiantuntijakirjoituksessaan suomalaisten ja ruotsalaisten kulutustottumuksia finanssikriisin
aikana. Informatiiviseksi talousuutiseksi naamioitunut propaganda käyttää kannustavia ilmaisuja, kuten ”uskaltaa”,
”suotuisa kehitys” ja kertoo miten ”kansalaisten hyvinvointi
on pysynyt turvattuna” kansantalouden myönteisessä kehityksessä. (Raijas 2013)
Baumanin mukaan jokaisen kestävän, itsestään lisääntyvän
ja selviävän sosiaalisen järjestelmän ylläpitämisen salaisuus
löytyy yllämainituista esimerkeistä. Järjestelmän ”toiminnalliset edellytykset” naamioidaan käyttäytymismotiiveiksi,
jolloin yksilöt toivovat pystyvänsä täyttämään heille asetetut odotukset jonkin laajemman kokonaisuuden, systeemin
ylläpitämiseksi. Näin pystytään sitomaan yhteen sekä yksilön kuluttamisen kautta saavutettavaan välittömään nautintoon että järjestelmän toiminnalliseen edellytykseen liittyvät motiivit. Kuluttajalähtöisessä yhteiskunnassa esiintyy
hyvin vähäistä vastarintaa, kun velvoitteet osataan esittää
tarkoituksenmukaisesti valinnanvapauden representaatioina. (Bauman 2007, 68-69, 74)
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Aivan kuten kaupungin, myös kuluttamisen viehätys perustuu liikkeeseen ja muutoksen edellyttämään jatkuvuuden
tunteeseen. Tyytyväisen olotilan tulee olla hetkittäistä euforiaa, ohi kiitävää ja aina yhä uudelleen tavoiteltavissa, sillä
kuluttamista ihannoivassa ja kannustavassa yhteiskunnassa tyytyväinen kansalainen on sen suurin uhka. (Bauman
2007, 99). Jos tyytyväisyyden konsepti esitetään tyytymisenä ja kompromissina, siitä muodostuu onnellisuuden
antiteesi, elämänlaadun välitön heikentymä. Tällöin hyvän
elämän käsite tarkoittaa asioista luopumista, pysähtymistä
ja viime kädessä kehityksen vastakohtaa. Menestyvä ihminen on jatkuvasti matkalla kohti uusia onnistumisia, suurempia unelmia, isompia saavutuksia ja kalliimpia hyödykkeitä, joiden saavuttamisen eteen on pysyttävä liikkeellä ja
valppaana. Kuluttavassa yhteiskunnassa paikalleen jääminen on poissaoloa ja sosiaalisista vaatimuksista luopumista.
Nykyteknologian mahdollistamat päällekkäiset tilat ja tapahtumat ovat ennen kaikkea suhteessa ajankohtaisuuteen
ja nykyhetkeen. Tämä suhde määrittää asemaamme sekä
yhteiskunnan että oman sosiaalisen piirin jäsenenä. Tässä,
heti ja nyt –maailmankatsomus ei tunnista menneisyyttä
eikä huolehdi tulevaa.
Yritykset ja mainokset määräävät enenevissä määrissä
elintilaamme tyypillisessä julkisessa tilassa – kadulla, bussipysäkillä, ostoskeskuksessa, raitiovaunussa, ikkunassa,
ruudulla, vastaantulijan päällä. Kuluttamiselle tai kuluttajaksi tulemiselle ei ole olemassa rajoja, pakotetta, ennalta
määrättyä reittiä, eikä lopullista maalia. Sen ytimessä yksinkertaisesti ollaan. Rakennukset tai tilat sellaisenaan eivät
kerro mitä ne pitävät sisällään. Poliittiset, esteettiset tai arkkitehtuuriset merkitykset eivät löydy betonista, metallista,
lasista tai muusta materiasta. Ne voidaan ainoastaan löytää
tilaan astuneista ihmisistä, kohtaamisista ja niiden merkityksistä. Kuluttamisen ehdoilla muodostettu tila on valheellisesti tuotettua onnellisuuden tilaa. Esimerkiksi kauppakeskukset näyttäytyvät tasa-arvoisesti avoimena tilana, vaikka
samanaikaisesti ne sulkevat ulkopuolelleen ajan, paikan ja
kuluttamisen ulkopuolelle jäävät aktiviteetit. (Fornäs ym.
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2007, 17) Kauppakeskuksen sisällä paistaa aina aurinko 4 ja
kuluttaminen on liitettävissä hyväntuuliseen kanssakäymiseen, vaikka todennäköiset motiivit ja tekijät kulutushysterialle ovat harvoin positiivisia.
Julkinen rakennus, tila tai katu voi toimia refleksiivisen käsityksen alustana, jossa kohtaaminen toisten kanssa voi
mahdollistaa subjektin käsitystä itseään kohtaan. Julkisen
tilan ongelmaksi muodostuu suhde omistajuuteen ja tilan
käyttöön liittyvään motiiviin, jossa suhde ja reflektointi toiseuteen on usein alisteinen. (Forty 2000, 202-209). Esimerkiksi ostoskeskuksessa alistamme itsemme jo valmiiksi
kuluttajan rooliin, sillä tila on etukäteen suunniteltu ohjaamaan kulutuskäyttäytymistämme omistajatahon hyödyksi.
Edellä esitettyjen olosuhteiden myötä yksilön kokemus on
aina toisarvoinen, marginaalinen ja vieraantunut. Tämän
seurauksena emme näyttäydy toisille kokonaisena, emmekä koskaan pysty omistamaan tilassa olemisen hetkeä.
(Forty 2000, 208)
Vaikka kapitalismi on osaltaan muokannut meitä lähtökohtaisesti täyttämään kuluttajalle asetetun roolin, olemme silti
samanaikaisesti heränneet tarkastelemaan sen vaikutuksia
ja tunnistamme siihen liittyvät haasteet. Kuluttajalähtöisessä yhteiskunnassa ei ole pakko hyväksyä passiivista asemaa
ja tällöin yksilön identiteetistä muodostuu antagonistinen.

4
Myös Porin Mikkolassa sijaitseva kauppakeskus ICCO on huomannut
tämän ja lanseerannut sloganikseen ”Aina aurinkoinen ICCO”.
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TILOJA ja RAJoja
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LUKU 3

TILOJA JA R AJOJA
(mahdollisuuk sia ja uhkia)

Kaupunki on julkista tilaa, virastoja, kirjastoja, puistoja, aukioita, kauppoja, keskuksia ja toreja. Näyttämöitä, joiden
esirippujen väistyttyä �����������������������������������
kaupunkia kuluttavat ihmiset esiintyvät joko valittujen tai heille jaettujen roolien mukaisesti. Osasta tulee näkymättömiä tai heidän ei anneta näkyä.
Osasta tulee tarkkailijoita, sivusta seuraavia maleksijoita,
jotka ylläpitävät paikallaan pysyvää liikettä ja sen hegemoniaa. Hallittu tarkkailija, joka osallistuu alistumatta osallistumiseen. Nykyaikainen flanööri, kuten Baudelaire nimitti
urbaania ja tarkoituksellisesti päämäärätöntä kaupunkivaeltajaa. (Seale 1995) Kun postmoderni vaeltajalta kuljeksii
päämäärättömänä kaupungissa ilman suurkaupungin tuntemuksia hengittävän tarkkailijan roolia, syntyy nurkkaan
ajettu vieraantuminen, paikkaan kuulumattomuus ja itsensä kadottaminen. Rooli julkisessa tilassa muuttuu passiiviseksi ja näkymättömäksi. Sama katoaminen tapahtuu
yritysten valtaamassa kaupunkitilassa, jossa yksilön sijaan
meistä tulee kuluttajia. Nälkäisiä hyeenoja, joiden ruokahalua kasvatetaan muodin loputtomalla ja toistavalla kiertokululla, kompakteilla mustavalkoisilla kaupunkiasunnoilla
ja korulauseilla, joiden yksinkertaiset ja mieleenpainuvat
myyntipuheet välähtävät älypuhelimien kirkkailla näytöillä.
Dystopiat, tulevaisuuden kauhukuvat näyttäytyvät individualismin pakotettuna luopumisena, koneiden vallankumo-
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uksena ja valtiovaltana, joka nojaa väkivaltaan ja autoritääriseen uhkaan alistamisen välineenä. Pessimistinen pimeys
ilman toivoa leijuu kaupungin yllä ja aivan kuten pastoraalimaisemassa, ���������������������������������������������
öisellä taivaalla
�������������������������������������
voi erottaa epäkaupunkimaisella tavalla tähtikuviot kirkkaana.
”The universe has dwindled; it is only a block long
and there are no stars, no trees, no rivers. The people who live here are dead; they make chairs which
other people sit on in their dreams.” (Miller 1961,
64)
Kun ihminen ei enää ole sidottu paikalliseen ja pienimuotoiseen yhteisöön, persoonallisuus saa uudenlaisen ja ennenkuulumattoman

merkityksen.

Muutos

mahdollistaa

liikkumavaran, mutta samalla elämä ja valinnat tehdään
ennenkuulumattoman helpoksi. (Simmel 1990, 37, 44). Sivusta tarkkailijan roolista tulee riittämätön, sillä yltäkylläisyyden spektaakkelissa ainutlaatuisuus ja yksilöllisyyden
kulttuuri jäävät markkinatalouden jalkoihin. Vasta erilaisuutemme toisiin nähden osoittaa, että olemassaolomme ei ole
muiden sanelemaa (Simmel 1990, 41).
Suurkaupunki ei koskaan pyri asettautumaan sille valmiiksi
osoitettuun lokeroon tai suostu pysähtymään paikoilleen.
Kaupunki on satama, portti ja avain. Sieltä lähdetään ja sinne palataan. Nostokurjet leikkivät synkronoidusti harjakattojen yllä, ne ilmestyvät kaupungin keskelle kuin tyhjästä,
yöllä muiden nukkuessa. Ehkä ne esittävät soidintanssejaan
tai rakentavat pesää, eivät itselleen vaan meille. Niiden voimakkaana raikuvat äänet kuuluvat kauas, ne ovat tulleet
jäädäkseen. Arkkitehtuurin kautta muodostuu julkinen ja
kollektiivinen�����������������������������������������������
����������������������������������������������
muistij���������������������������������������
älki, jon������������������������������
ka avulla tulkitsemme historiaa (Borden, Rendell, Kerr & Pivaro 2000, 9-11). Sekä kiviset
että symboliset muurit kaupungin ympärillä voidaan vuorotellen rakentaa tai purkaa, mutta modernin ihmiskuvan
sosiaaliset kahleet löystyvät huomattavasti vaikeammin.
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Kaupunki ehdollistaa vaivihkaa ja huomaamattomasti. Valitsemme tutun ja nopeimman reitin määränpäähämme,
kaivamme kuulokkeet korville iltapäiväruuhkassa ja käännämme katseen vaivaantuneena pois, kun romanikerjäläinen heiluttaa paperimukiaan ohi kulkiessamme. Tutuksi
muodostuneet kadut, kuppilat ja kasvot on helppo ottaa
itsestäänselvyytenä silloin kun kaupungin uutuudenviehätys on rapissut pois ja siihen liittyneet unelmat, kohtaamiset
ja motiivit ovat arkipäiväistyneet. Turismi on ihanteellinen
väline kaupungin tarkkailuun, sillä se on useimmiten lupaus
uusista kokemuksista. Asioista, joiden avulla jaksaa taistella jokapäiväisen elämän keskellä. Kaupunki on pakopaikka.
Voimme kävellä tuntemattomien kaupunkien kaduilla virtuaalisesti ja muistaa tarkat yksityiskohdat paikoista, jonka
maaperää emme ole koskaan tunteneet jalkojen alla. Kuitenkin turisti on kaupungissa vain hetkellisenä tekijänä ja silloin ympäristöstä on mahdollisuus poimia epärealistinen ja
ihanteellinen tuotos, jolla kaupunkia myydään ulkopuolisille.
Ideaali turisti omaksuu flanöörin, vaeltajan irrallisuuden ja
sitoutuu kuluttajan rooliin, jonka seurauksena paikkaa tuotetaan taloudellisesti kannattavien ja matkustamista edistävien lähtökohtien ehdoilla. ”Paikka on suhteen tuotos, osa
subjektiivista projisointia ja osittain ulkoisen todellisuuden
sisäistämistä”, kirjoittaa Barry Curtis. On väistämätöntä,
että kaupunki ja urbaanit kokemukset provosoivat mieltä ja
resonoivat tietoisuuteemme, sekä todellisessa että virtuaalisessa tilassa. (Curtis 2000, 55, 66-67)
Kaupunki on loputon laittomien tekojen leikkikenttä. Valvontakamerat vartioivat liikehdintää kauppakeskuksista ja
niiden välityksellä tulkitaan epätoivottavat liikkeet, eleet ja
olemus, joka viestittää paikkaan kuulumattomuutta. Videokamera on kuin ase, sitä käsitellään varkain ja se on musta kuin
pimeä yötaivas. Kaupunkitilaa militarisoidaan ja vartijat ovat
jatkuvasti valppaana tunnistamassa häiriökäyttäytymistä,
johon puuttua välittömästi. Kansalaisten pelko saattaa
kuitenkin sekoittua perverssinomaiseen nautintoon, jossa
uskomus isoveljen sinnikkäästä valvonnasta altistaa kanssaeläjät käyttäytymään sivistyneemmin ja maltillisemmin.
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Sireenien ääni muistuttaa elämästä, ja tietenkin kuolemasta. Olemme aitiopaikalla tarkkailemassa kaupungin sisäistä jännitystä, meidän kätemme ja lävistävät silmämme on
aseiden jatketta, valmiita painamaan liipaisinta. (Tabor
2013, 132-133) Sireenien soidessa muistamme elämän hetkellisyyden.

Vartijoiden

lähestyessä

kyseenalaistamme

käytöksemme sekunteja ennen. Hermostuneisuuden aalto
pyyhkii ylitsemme, kun poliisin punaiset valot indikoivat tien
reunaan pysähtymistä. Haluamme olla rauhassa ja ennen
kaikkea näkymättömiä; muuten on luvassa hankaluuksia.
Kaupunkitilan turvallisuus kyseenalaistetaan jatkuvasti. Asetamme itsemme päivittäin alttiiksi kaupunkitilan säännöille,
vaaroille ja rajoituksille. Sekavat narkomaanit, haisevat kodittomat, erilaiset maahanmuuttajat, liian vähissä vaatteissa meluava nuoriso, holtiton pyöräily ilman suojavarusteita,
liikennesääntöjä noudattamattomat mopoautoilijat, kadulla
röyhkeästi tupakoivat, järjestäytyneet taskuvarkaat ja kaiken kaikkiaan epäilyttävät käyttäytymismallit tunkeutuvat
kaupunkiarkeen. Vähitellen kaikesta muodostuu epämääräistä häiriömassaa ja samalla voimme hyvästellä julkisen tilan optimismin, jossa kohtaamisten välityksellä muodostuu
tiedostavampia ja kollektiivista päämäärää kohti pyrkiviä
kansalaisia. Julkisen tilan kontrolli reflektoi nykypäivän poliittista levottomuutta: ihmisiä koulutetaan auktoriteettisen
pelon ja vallan kautta. Tällöin aktiivinen yhteiskuntaan osallistuminen on tehty mahdottomaksi, sillä usko sen mahdollisuuteen tapetaan vähitellen. Kaupungin asukkaat haluavat
kuulua joukkoon, mutta osallistumatta. Syntyy joukko passiivisia vaeltajia, joiden olemassa olo toimimisen sijaan on
näyttäytymistä. Yhteiskunnan todellinen uhka muodostuu
turvaverkkoon pudonneista kansalaisista, jotka vailla mielipiteitä tai aktiivista osallistumista miehittävät julkista tilaa.
(van Oenen 2004)
Usein myös julkisella ja puolijulkisella tilalla, sekä niiden
omistajilla on hyvin erilaiset tavoitteet ja tarpeet kuin niissä
kohtaavilla ihmisillä. Tilat ja niiden käyttötarkoitus nähdään
rajallisena, usein kulutusta ja kapitalistista voittoa edistävi-
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nä. Hyödyttömien rakennusten annetaan rapistua ja lopulta
ne puretaan huonokuntoisuuteen ja kohtuuttomiin korjauskustannuksiin vedoten. Tilalle rakennetaan kerrostaloja ja
kauppakeskuksia, joiden kysyntää ja tarpeellisuutta ei ole
syytä kyseenalaistaa, sillä ne tuovat kaupunkiin asuntoja,
työpaikkoja ja matalan kynnyksen tiloja, joissa kuluttaminen ja kanssakäyminen on vaivatonta. Etenkään pienten ja
yksityisten kiinteistön omistajien tarpeita harvemmin tukee
yhteisötoiminnan kautta syntyvä, immateriaalinen hyöty.
Esimerkiksi Herttoniemen omatoimisella ruokaosuuskunnalla oli ongelmia sopia maanviljelypellon ja kylmäsäilytystilan käytöstä Helsingin kaupungin kanssa ja vasta henkilösuhteiden käyttö kaupunginjohdon kanssa tuotti tulosta
(Aitamurto & Siivonen 2012, 33). Yhteisöllisyys muuttuu ongelmallisemmaksi, kun julkisia palveluja aletaan purkamaan
ja korvaamaan vapaaehtoistoiminnan avulla. Suuri yhteiskunta tarkoittaa teoriassa vanhojen rakenteiden, valtioiden
ja kuntien tarjoamien palveluiden siirtämistä kansalaisille ja
samalla valtarakenteiden uudelleen rakentamista. Samalla
julkisen sektorin menoja leikataan kun rahoitus ja työvoima
löytyy kansalaisilta. Uusi hyvinvointiyhteiskunta näyttäytyy
ideologisena, mutta samalla järjestöjen luonne muuttuu
voimakkaammin kohti liiketoimintaa. Päätös- ja toimintavallan näennäisessä siirtämisessä on vaarana valtion leikkauspolitiikka, eikä kyse silloin ole paikallistoiminnan todellisesta
kannustamisesta. (Heikka & Siivonen 2013; Tapanainen 2011)
Palveluiden siirtäminen valtiolta yhteisötoiminnan vastuulle
ei ole avoin sen ulkopuolella tapahtuvalle muutokselle ja todellisille innovaatioille, joiden tavoitteena on muokata julkisen tilan käyttömahdollisuuksia uudenlaisella tavalla.
Samanaikaisesti kaupungit voivat sortua räikeään syrjintään ja toiminnallaan korostaa julkisen tilan epätasa-arvoa
ja puoltaa sen yksityistämistä. Esimerkkinä Lontoossa
vuonna 2012 järjestetty jokiparaati, jonka yhteydessä Lontoon kaupungin omistamia siltoja rajattiin ainoastaan kutsuvieraskäyttöön. Lontoon kaupungin nopeasti kasvavaa
yksityistämistä on kuvailtu uudelleen rakennetuksi kaupungiksi, joka kutsuu asukkaita iloitsemaan aktiivisesta ja ys-
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tävällisestä ympäristöstä. Uudenlaisen kaupunkikuvan suurena riskinä on paikallisten ja yksilöllisten ominaisuuksien
karkottaminen steriilin ja kulutusta edistävän tilan rakentamisen kustannuksella. Sen sijaan yksityistettyä kaupunkitilaa esitellään kylänomaisena kommuunina, jossa luottamus
ja naapurillisuus ovat läsnä. Esimerkiksi mielenilmaisut ja
muut julkisen tilan tuomat oikeudet ovat mahdottomia ja
laittomia yksityisessä tilassa. (Vasagar 2012) Kaupunkitilan
yksityistämisen kautta syntynyt kyläyhteisöilluusio voi nopeasti muuttua nykyaikaiseksi feodalismiksi, jossa renkien
kapina ei ole erityisen suotavaa – tai edes mahdollista.
Clifford D. Simak käsittelee 1950-luvun tieteisfiktioteoksessaan City kaupunkia suhteessa ihmiskunnan sivilisaatioon ja
ihmisluontoon itsessään. Kun kaupunki sulkee elinympäristönsä ja asutus sen sisällä tulee tiensä päähän, alkaa myös
ihmiskunnan rappeutuminen ja lopullinen tuhoutuminen.
Simak kuvailee kaupunkia mahdottomaksi rakenteeksi, jossa yksikään olio ei kykene selviytymään rakentamansa kulttuurin sisäisissä rajoituksissa. 5 Kuitenkin kaupunkielämän
taakse jättäminen ja maaseudun uudelleenasutus ei tuo
mukanaan yksilöllistä valinnanvapautta, joka myös nykyyhteiskunnassa nähdään kaupunkiasumista ideologisempana ja luonnollisempana vastakohtana. Simakin luomassa
maailmassa maaseutuelämän idealistinen omavaraisuus jää
kehittyneen teknologian varaan, jonka seurauksena yhteisöllisyys kuihtuu ja agorafobia johtaa eristäytymiseen ja
lopulta ihmiskunnan rapistumiseen. Simakin science fiction-maailma johdattelee tulevaisuudennäkymään, jossa
virtuaaliset kommunikaatiomahdollisuudet korvaavat fyysisen kontaktin ja ulkopuolisen uhan sijaan eristäytyminen
tappaa ihmisyyden. Sekä kaupunkiasuminen ja virtuaalisten
tilojen syntymien voidaan nähdä kanssakäymisen uhkana,
jonka keskiössä on lopulta yksinäisyys ja väliaikaisuus.

5
“Kaupunki epäonnistui”, hän sanoi, “ja hyvä että se epäonnistui. Sen sijaan,
että istutte täällä suremassa sen rikkoutunutta ruumista, teidän pitäisi nousta jaloillenne ja huutaa kiitoksenne sen epäonnistumisesta. (Simak 1952, 34)
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Kaupungin ympärille rakennetaan lähiöitä, ryhmittymiä ja
alueita, joiden luonnetta tarkastellaan sijainnin, esteettisten
ratkaisujen, hintatason ja asukkaiden kautta. Asuinalueiden
hierarkiat määrittävät suhdettamme toisiimme ja ympäristöön, jonka kautta identifioidumme. Kaupunkien ympärille
muodostuvat kasvualueen laajentuminen perustuu erilaisiin globaaleihin yhdistelmiin ja malleihin. Kaupunkirakenne
keskittyy ydinkeskusta-alueelle ja erilaisille taloudellisille
suhteille, jotka ylläpitävät globalisoituvan kaupungin periaatteita. Keskustat ovat rahatalouden, yritysten, liiketoiminnan ja toimistojen omistuksessa, vain näennäisesti vapaassa käytössä olevaa tilaa. Enemmistö Ihmisistä ajetaan
lähiöverkostoihin, jolloin kaupungin asukkaista tulee yksityisillä markkinoilla harhailevia kaupunkituristeja.
Julkisten tilojen oletetaan olevan kaikille vapaita, esteettömiä ja epäpoliittisia toimintapaikkoja. Ei kenenkään maata,
joka kuuluu kaikille ja ei kenellekään. Järjestystä rikkomalla
on kuitenkin helppo osoittaa tilan omistajuus, sillä erilaisten
julkisten tilojen kirjoittamattomia sääntöjä loukkaamalla on
helppo huomata ettei kyseessä ole yhteinen tai oma tila.
Järjestyksenvalvonnan lisäksi myös erilaiset ryhmät ja ryhmittymät puolustavat tilaansa ja niiden sisällä toimii sama
sosiaalinen hierarkia, mikä yhteiskunnan arvoasteikolla on
laajemmin havaittavissa. Koti voidaan nähdä ihmisen ainoana yksityisenä tilana ja omana paikkana, jossa huonekalut
ja muistot voidaan asetella halutulla tavata. Roskia ei ole
pakko siivota, eikä vieraita kutsua kylään. Kuitenkin nykyyhteiskunnassa omistaminen voidaan nähdä myös taakkana ja rajoitteena, joka sitoo maksamaan lainaeriä, yhtiövastikkeita ja asettumaan aloilleen.
Samanaikaisesti asumisesta on tullut entistä tilapäisempää ja vaihtoehtoisempaa. Omistajuuden vastareaktiona
omaisuus karsitaan minimiin, sillä kerrostaloasuntojen kellarikomeroihin ei mahdu kaikkia muistoja tai vanhentuneita
keittiökoneita. Toisaalta tavarakammosta on muodostunut
kulutusta ja pakonomaista ostokäyttäytymistä kritisoiva,
kokeileva elämäntyyli, jossa vähävaraisuus ja onnellisuu-
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den tavoittelu materiaalisten hyödykkeiden kautta asetetaan kyseenalaiseksi. Dokumenttiohjaaja Petri Luukkainen
pakkasi vuodeksi koko omaisuutensa varastoon ja samalla
asetti itsensä ostokieltoon. Luukkainen ei lähtenyt kiertämään maailmaa tai etsinyt vaihtoehtoista asumismuotoa
maaseudulta. Sen sijaan vähäinen tavaramäärä pakotti
ohjaajan viettämään aikaa ja etsimään virikkeitä kodin ja
omaisuuden ulkopuolella. Vuoden aikana sosiaalinen pääoma muodostui kellarissa odottavia tavaroita tärkeämmäksi. (Berner 2013) Tavarapaljouden ylläpitäminen edellyttää
jatkuvasti uusien tavaroiden ostamista ja silloin yksilö edistää juuri sitä Baumanin tunnistamaa jatkuvuuden ja liikkeen
illuusiota, jossa tyytyväisyys on epäilemättä markkinavoimien pelätyin uhkakuva. Tavarataivaassa asuvan kuluttajan
huomio ja identiteetti on saatu kiinnitettyä omistajuuden ja
sitä seuraavan, näennäisen statusarvon ansaan. Ihmisten
välinen kanssakäymisen asetetaan toissijaiseksi ja arvomaailma määrittyy halujen ja tarpeiden yhteen sulautuneista signaaleista.
Vähäinen tai helposti liikuteltava omaisuus ei oletusarvoisesti symboloi huono-osaisuutta tai irrallisuutta yhteiskunnassa, jossa sekä materiaaliset että immateriaaliset oikeudet ovat jatkuvasti tarkastelun ja kriittisyyden kohteena.
Jos ihminen ei omista edes kotiaan, hän on kaiken tilallisen
omistajuuden ulkopuolella. Toisaalta vuokra-asuminen ei
ole���������������������������������������������������������
täysin yksiselitteistä vapaata elämää ja����������������
oletusarvoisesti vapauslähtöisellä idealismilla perusteltavissa. Jos taloudellinen tai sosiaalinen yhteiskuntakelpoisuus asetetaan
kyseenalaiseksi, oikeanlaisen asumismuodon löytäminen
muodostuu sekä yksilön että yhteiskunnan haasteeksi. Esimerkiksi kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu
Tom Packalén on ehdottanut julkisuudessa vuokralaisten
pisteytysjärjestelmää, jonka mukaan ”huonosti käyttäytyvät asukkaat” sijoitettaisiin niin kutsutulle nolla-alueelle.
Packalénin mukaan erottelussa ei ole kyse syrjinnästä tai
ongelmien tarkoituksenmukaisesta kasaamisesta tietylle
asuinalueelle. Sen sijaan tilanne tulisi nähdä kaikkien etua
palvelevana uudistuksena, jossa yhteiskunnan ongelma-
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väestö asutettaisiin mahdollisimman kauaksi muusta väestöstä ja samanaikaisesti sosiaalipalveluita ja kolmannen
sektorin toimintaa voitaisiin keskittää niitä eniten tarvitseville. Perusteluksi Packalén antaa yhteiskunnan mahdottomuuden huolehtia kaikista ja samalla alleviivaa vuokralaisen vastuuta omasta elämästään. (Tikkala 2013) Packalén
esitys koskee kaupungin vuokra-asuntoja, mutta samanaikaisesti eriarvoisuus ja erottelu ovat jo vahvana osana kaupunkiasumisen identiteettiä. Kyseinen malli on täydellinen
esimerkki kapitalisia arvoja kannattavasta toimintamallista,
jonka myös Packalén tunnistaa liikemaailman palkitsemistai vaihtoehtoisesti rankaisemismetodiksi. Nolla-alueet ovat
jo valmiiksi olemassa jokaisessa kaupungissa, kaupunginosassa ja lähiössä ilman kaupungin omia vuokra-asuntomarkkinoita, sillä kaupunki ei voi koskaan olla täysin demokraattinen, sopuisa ja tasa-arvoinen.
William Menking kuvailee lähiöelämää yksityisen ja julkisen
tilan tasapainoksi –tilaksi, joka määrittelee avoimesti kenelle
se kuuluu ja ei kuulu. Kaupunkia alettiin rakentaa uudestaan
niin, että se houkuttelisi mahdollisimman paljon keskiluokkaista väestöä takaisin. Heille tarjottiin palveluja, puistoja,
turvallisuutta ja niitä etuja, joiden vuoksi esikaupunkiunelma on näyttäytynyt houkuttelevana. 1980-luvulla New Yorkin kuvernööri Edward Koch julisti keskikaupungin kuuluvan
lapsuudenmuistoista tutulle ja ennen kaikkea valkoihoiselle
väestölle, sillä köyhät ja vähäosaiset on mahdollista asuttaa
ydinkeskustan ulkopuolisiin��������������������������������
, jo keskiluokan hylkäämiin kaupunginosiin. (Menking 2000, 94-95) Nykypäivänä nämä
samat asuinalueet ja kaupunginosat pyritään uudistamaan
vastaamaan kaupungin kasvua,����������������������������
tarpeita ja kehitystä gentrifikaation avulla, jolloin palvelut ja viihtyisä kaupunkisuunnittelu tuodaan osaksi houkuttelemaan halutumpaa, maksukykyisempää ja edellä mainittujen kriteerien mukaan
etuoikeutetumpaa asukaskuntaa. Näin kaupungin asukkaiden kiertokulku jatkaa kulkuaan ja kaupunginosista muodostuu suljettu yhteisö, kaupungin sisäinen lähiö tietylle ja
entistä rajatummalle väestölle. Kaupunki, joka näyttäytyy
taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti muuttuvana ja
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siten houkuttelevana asuinpaikkana, muodostuu jälleen
yhdeksi syrjintää ja erottelua edistäväksi tilaksi. (Menking
2000, 93, 100-101)
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TAISTELU JULKISESTa
TILASTa
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LUKU 4

TA I S T E L U J U L K I S E S TA T I L A S TA
(kaupunkikulttuuria)

Julkisen tilan odottamattomuus ja sen tilapäisyys löytyvät hetkellisistä ilmiöistä, kuten graffiteista, tapahtumista
ja muista kaupunkitilaa väliaikaisesti täyttävistä hetkistä.
Kuitenkin juuri väliaikaisuus saa tapahtumat näyttämään
tilaan kuulumattomilta ja järjestyksestä poikkeavilta epäkohdilta. Pääsiäisenä 2014 Porin katukuvaan ilmestyi talojen julkisivuihin kirjoitettuja lyhyitä viestejä, jotka kommentoivat yhteiskuntaa poliittissävytteisten sloganien avuin.
Yle uutisoi aiheesta otsikolla ”Sarjatöhrijä riehuu Porissa”.
Uutisessa haastateltava isännöitsijä rauhoittelee porilaisia,
sillä kokemustensa perusteella hän ei usko ”viime aikojen
tapahtumien enteilevän pahempaa.” (Koivula & Meritähti
2014). Saman uutisen yhteydessä kehotetaan sivustakatsojia ottamaan töhrijät kiinni, jos poliisi ei pääse tapahtumapaikalle riittävän nopeasti. Uutisoinnin mukaan töhriminen
nähdään vakavana ongelmana, joka aiheuttaa huomattavia
taloudellisia menetyksiä. On myös tärkeää, että (oletusarvoisesti) nuoret ymmärtävät minkälaisia yhteiskunnallisia
vaikutuksia laittomalla töhrimisaktiviteetilla on. (Koivula &
Meritähti 2014)
Vuonna 1998 Helsinki aloitti Stop töhryille –nimisen projektin, jonka tavoitteena oli kitkeä erityisesti nuoriin liitettävä
kaupunki- ja graffitikulttuuri. Kampanja kesti 10 vuotta ja
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sen aikana Helsingin kaupunki käytti arviolta 20 miljoonaa
euroa ylläpitääkseen graffitikulttuurin ja muun katutilassa
tapahtuvan kommunikoinnin, kuten julisteiden levittämisen nollatoleranssia. Niin sanotun töhryprojektin myötä
julkisesta kaupunkitilasta muodostui nopeasti yksityistä
tilaa. Ilmoitusmainontaa alettiin kontrolloida ja muuttaa
maksulliseksi, yksityiset vartiointiliikkeet ja turvakamerat
moninkertaistuivat ja epäilyiden kohteeksi joutuneita nuoria
kohdeltiin turvallisuusuhkina, joiden kohdalla fyysinen väkivalta, uhkailu ja epäoikeudenmukainen kohtelu oli haastattelujen perusteella enemmänkin sääntö kuin poikkeus.
(Brunila, Ranta & Viren 2011, 8-9) Graffitinvastaisessa taistelussa korostui kaupunkikuvan epärealistinen kiillottaminen ja tietyille ryhmille, kuten yrityksille ja turisteille haluttiin muokata utopiaa, jossa kaupunki näyttäytyy vain tietyn
(tai enemmistönä pidetyn) ryhmän ideaalina. Tietynlainen
kaupunkiympäristö myytiin edellytyksenä menestyvälle ja
viihtyisälle pääkaupungille, jossa ”osaajien” ja turistien on
helppo ja ennen kaikkea turvallista viihtyä. Arkiturvallisuudesta muodostui yksi keskeisemmistä arvoista, jota korostetusti markkinointiin kaupungin asukkaille. Rakennusviraston julkaisemassa Siisti Stadi –lehdessä vedotaan samalla
kaupungin yleiseen esteettiseen ilmeeseen, jota tuhannet
ja tuhannet ”töhryt” rumentavat ja niiden aiheuttamaan
turvattomuuden tunteeseen. Tiedotteeseen on painettu
erillinen iskulause, jonka mukaan ”Töhryttömässä Stadissa viihdymme paremmin ja voimme olla kuin kotonamme”.
(Brunila ym. 2011, 97) Rakennusviraston tiedottaminen on
tyypillinen esimerkki pelon ja vihan vääristymästä, jossa
yhteiskunnan nyrjähdys asetetaan yhteisen hyvän nimissä
kollektiivisen meidän ulkopuolelle. Tällöin eriarvoistaminen
ja vastakkainasettelu nähdään perusteltuna ja oikeutettuna.
Sama ajattelumalli tulee ilmi myös vahingonkorvaustuomioiden kautta, jossa graffitien maalaajia tuomittiin yhteisvastuullisesti maksamaan jättimäisiä summia mahdollisesti myös muiden tekemistä maalauksista (Brunila ym. 2011,
102-106).
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Myös

erityisen kiinnostavaa on ”koti”-sanan käyttö kau-

punkitilan yhteydessä, jolloin tietoisesti halutaan astua
vapautta kuvaavaan, yksityiseen tilaan, joka luonnollisesti
merkitsee eri ihmisille erilaisia arvoja ja merkityksiä. Samalla
viesti kaupunkitilan käytöstä oli erittäin selkeä: kaupunkia
voidaan hallita erinomaisella veronmaksukyvyllä, mahdollisimman huomaamattomalla käytöksellä ja luvallisella mainonnalla, joka tietysti edellyttää rahallista pääomaa. Tila ei
synny itsestään, sitä rakennetaan tietoisesti erilaisten motiivien ja lähtökohtien pohjalta. Graffitit muokkaavat tiloja
erilaisista lähtökohdista: ne voivat muokata urbaania tilaa
epäviehättäväksi tai –haluttavaksi, mutta samalla ne lähettävät viestejä ja tulevat osaksi identiteettiä. Ne ovat suunniteltua toimintaa, jonka avulla olemassaolosta ilmoitetaan
toisille samalla muokkaamalla fyysistä tilaa. (Nyyssönen
2009, 114-122) Kaupunkitilan estetiikkaa muokataan hyväksyttävästi ainoastaan valtaväestön käsityksiä vastaavalla
tavalla ja samanaikaisesti keskustelusta halutaan unohtaa
se kääntöpuoli, että katutaide keskittyy laajalti myös täysin
hylättyihin ja unohdettuihin rakennuksiin.
Median tapa uutisoida esimerkiksi graffititaiteeseen liittyvistä vaaratekijöistä on merkittävä vaikutus, sillä se edesauttaa juuri valtaväestön negatiivista suhtautumista aihepiiriin (Zotow 2013). Myös pääsiäisenä Poria puhuttanut
”sarjatöhrijä”-uutisoinnissa käytettiin termiä riehuminen
ja samalla lukijaa muistutettiin, että pahempaankin voi tapahtua. Kaupunkitilaan suhtaudutaan kuten omaan kotiin
ainoastaan silloin kuin jokin ulkopuolinen uhka rikkoo sen
järjestystä ja rauhaa. Sen ulkopuolella kaupungin annetaan rapistua huomaamattomasti ja vaivihkaa. Jatkuvasta
hyvinvoinnista huolehtiminen jätetään kuitenkin todellisen
talonmiehen, eli kaupungin tai kunnan ylläpidettäväksi.
Loppujen lopuksi olemme kaikki vuokralaisia kaupungissa,
jossa elämme. Tamperelainen graffitimaalari Severi on huomannut saman ilmiön ja hänen mukaansa kaupunkilaiset
eivät käyttäydy kaupunkilaisten tavoin: ”Kaupunkikulttuurista otetaan kaikki sopiva, mutta ei sitten mitään muuta.”
(Tamminen 2013, 56) Päättävien elinten tuomat muutokset
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kaupunkitilaan on helpompi hyväksyä, vaikka ne eivät kohtaisikaan omia toiveitamme. Sen sijaan ulkopuolelta tulevat muutokset on helpompi mieltää laittomaksi ilman, että
kumpaakaan toimintamallia tai niiden motiiveja tarkastellaan kriittisesti tai samanarvoisina.
Tampereella Patosillalta kadonneet lemmenlukot aiheuttivat suuria tunteita vuonna 2012. Taiteilijaryhmä irrotti rakastavaisten siltaan kiinnittämät lukot ja valoivat niistä
epämuodostuneen teräskuution. Ilkivallaksi luokitellun toiminnan lisäksi hämmennystä aiheutti uuden teoksen esillepano institutionaalisissa tiloissa. Samanaikaisesti teoksen
motiiveista ja tarkoitusperistä annettiin ristiriitaisia viestejä niin taiteilijoiden, kuraattorin kuin Tampereen taidemuseon johtajalta 6. (Harju 2012; Yli-Vakkuri 2012) Tapauksen
mielenkiintoisin osuus on kuitenkin kaupunkilaisten kiihkeä
suhtautuminen julkiseen tilaan asetettujen objekteihin, joiden olemassaolon kaupunki oli hiljaisesti hyväksynyt. Ne
nähtiin yksityisenä omaisuutena julkisessa tilassa, mutta
keskustelua julkisen tilan rajoista tai monimuotoisuudesta ei
kuitenkaan syntynyt, vaikka kontekstuaalisesti provokatiivinen teos olisi tarjonnut sille lukuisia tarttumapintoja. Graffitikulttuurin rajojen sisällä tapahtuvat rakkaudentunnustukset äideille ja tyttöystäville (Kononen 2014), tai vastaavasti
niiden kaupunkikuvasta katoaminen on tuskin koskaan nostattanut samanlaisia tunnereaktioita, joita Tammerkosken
sillan puhdistaminen aiheutti.
Helsingissä vuosikymmenen kestävä kokeilu ja nollatoleranssi päättyi, kun se lopulta asetettiin julkisen kritiikin ja
tarkastelun kohteeksi. Sen aikana Helsingin kaupunki ehti
toiminnallaan kouluttaa asukkaitaan ja alleviivata ajattelua, jonka mukaan neutraali, kliininen ja globaalilla tasolla samannäköinen ympäristö on yhteinen päämäärä.

6
“Ymmärrän teon taiteilijoiden kannalta. He ovat ajatelleet, että tämä on
hauska, kollektiivinen juttu. Jos minulta olisi etukäteen kysytty lupaa tällaisen esittelyyn meidän tiloissamme, en olisi antanut.” (Harju 2012)
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(Brunila ym. 2011, 138-139) Lopputuloksen saavuttamiseksi
on hyväksyttävää käyttää fyysistä ja henkistä väkivaltaa,
rikkoa ihmisoikeuksia, jakaa harhaanjohtavaa tietoa ja asettaa maksettavaksi korvauksia, jotka perustuvat periaatteellisiin päätöksiin osoittaa muille varottavaa esimerkkiä.
Silloin kun julkisessa (tai missä tahansa) tilassa käydään tarkoituksenmukaisesti määriteltyä, vastapuolten välistä taistelua, on täysin mahdotonta ajatella ettei se synnytä anarkismia ja vastarintaa.
”I don’t want to see the plan succeed, there won’t
be room for people like me. My life is their disease,
it feels good and I’m gonna go wild. Spray paint
the walls.” (Black Flag 1981)
Vuonna 2012 Pori ryhtyi laillisen katutaiteen edistäjäksi tilaamalla suuria, kaupunkirakennusten päätyseiniä kokonaan täyttäviä teoksia. Ensimmäisen toteutetun teoksen
yhteydessä Porin taidemuseossa avautui samanaikaisesti Street Art – The New Generation –näyttely, jota museo
luonnehti ”kaupunkitaideprojektiksi” (Porin taidemuseo).
Samalla taidemuseon saneerauksen alla olevaa julkisivua
hyödynnettiin näyttelyssä ja myös museon ulkotilaa päästiin valjastamaan katutaiteelle tyypilliselle visuaaliselle ilmeelle. Näyttelystä ja sen levittäytymisestä kaupunkitilaan
uutisoitiin hyvin positiiviseen sävyyn, jossa kokonaisuutta
luonnehdittiin mieluisana tapahtumana, joka korjaa Helsingin nollatoleranssin hedelmät. Uusien, laillisten seinämaalausten saapumista katukuvaan odotettiin toiveikkaana ja
hyväksyvässä hengessä. (Vesalainen 2012) Poria alettiin
luonnehtia Berliinin kaltaisena suvaitsevaisena ja kokeilevana kaupunkina, joka voisi ylläpitää vastaavanlaista ihmisten mielenkiintoa ylläpitävää seinätaidekenttää. ”Töhryn”
ja taiteen erottaminen on haastavaa ja sen tunnistaminen
on kestänyt Suomessakin vuosia (Toivonen 2013). Helsingin Sanomien uutisen mukaan ikäihmisetkin ovat innostuneet seinämaalauksista. Samanaikaisesti laittomia ja irrallisia törkyjä kadulla paheksutaan ja laillisten töiden pelätään
edesauttavan niiden suosiota ja levittäytymistä. Taiteen
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kontekstissa katutaide on estetisoitua ja hyväksyttävää. Se
on suunniteltua, toimeksianto on toteutettu lakipykäliä noudattaen ja teoksen varsinaisesta suunnittelusta ja toteuttamisesta on maksettu asianmukainen palkkio. Jos kaupunkitaide halutaan irrottaa kaupunkikontekstista, jäljelle jää
valmiiksi kuratoitu, instituutioiden sääntöjä noudattavaa
ja ennalta määriteltyä taidetta ympäristössä, joka näyttäytyy kaupungin muodossa. Ydinkeskustaan valmistuneilla
seinämaalauksilla on kiistatta suuri esteettinen vaikutus
pääsääntöisesti 70-luvulla muotonsa omaksuneeseen betonineliöön, joka paremmin tunnetaan Porin torina. Teoksilla ei kuitenkaan ole juuri mitään tekemistä väliaikaisen ja
liikkeellä pysyvän urbaanin virran kanssa, jota ohjaavat sattumanvaraisuus, ennalta määrittelemättömyys ja erityisesti
julkisen tilan kipukohdat.
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LUKU 5

AGONISMI YHTEISKU N NASSA

“Classificatory systems have a role to play in ideological and political frame works too. Hegemony is
maintained by control and organisation where as
disorder and chaos is perceived as a threat to social stability.” (Whiteley 2011, 27)

Kaaoksen mahdollisuus. Muodoton ja siten tunnistamaton
epäjärjestys, joka lietsoo pelkoa piilottelemalla itseään kaupungin pimeimmän nurkan takana. Arvaamattomuus ja hallitsemattomuus ovat kenties kaupungin peloista suurimmat.
Muutos ja vastarinta pelottavat, sillä sen seurauksena joudumme hetkeksi irtautumaan mukavuudenhalusta ja niistä
totutuista normeista, jotka sillä hetkellä koetaan luonnollisena ja muuttumattomana yhteiskuntarakenteena. Näiden
rakenteiden sisäistä muutosta pelätään mutta sen ei uskota toteutuvan. Siitä on muodostunut mahdottomuus, joka
samalla kiistää poliittiset murrokset historian aikajanalla.
Vastarinnan mahdottomuus on täydellisen murhan motiivi
ja tekosyy. Sen mahdollisuus taas näyttäytyy yhteiskunnan
rakenteita tuhoavana vihollisena. Terroristina, jonka motiivit
ja pyrkimykset nähdään epätarkkoina ja oikeudettomina.
Antonio Gramsci puhuu “orgaanisesta kriisistä”, jossa yhteis-
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kunnan rakenteet on asetettava alttiiksi kritiikille pitkäkestoisen ja monitasoisen ongelmatilanteen jatkuessa. Tällöin
vanha malli ei sellaisenaan voi jatkua, mutta uusi toimintaratkaisu ei ole vielä syntynyt. Esimerkkinä Euroopan talouskriisissä kyse ei pelkästään ole taloudellisesta rahakriisistä,
vaan ongelma on huomattavasti laajempi ja sidoksissa kulttuuriin ja vastakohta-asetteluun. Kansakuntien tärkeyttä ei
ole syytä kiistää, mutta on olemassa myös toisenlaisia vahvuuksia ja yhteistyön motiiveja, jotka edistävät demokraattisia oikeuksia. Tämä edellyttää aktiivista roolia kansalaisilta
ja jaettua toimintaa, myös��������������������������������
mahdollisen konfrontaation muodossa. (Mouffe 2013, 60-61) Paolo Virno puhuu vanhojen
sääntöjen romahtamisesta ja uusien ennakoinnista. Hänen
esittämänsä mallin mukaan kyse on estetiikan ja vastarinnan yhteisestä maaperästä: henkisestä tilasta, jossa uudenlainen yhteiskunta on muodostumassa. Olemme siirtyneet
aikakauteen, jossa (yhteiskunnan ja talouden) menestystä
ei enää mitata tuotannon kasvulla ja työhön käytetyllä ajalla. Sen sijaan uusiksi määrittäviksi tekijöiksi ovat muodostuneet tieto, eli yhteinen älykkyys ja abstrakti tiedostamisen
tila, kieli ja kielellisyys (joka on olemassa ainoastaan yhteisöjen sisällä ja vuorovaikutuksessa) ja yhteistyö yhteisöjen
sisällä. Virno käyttää Karl Marxia mukaillen termiä general
intellect, joka voidaan kääntää yhteiseksi älyksi tai ymmärrykseksi, mutta se ei kuitenkaan ole universaalista tietoa tai
niin sanotusti yhteistä hyvää tarkoittava. Samat ongelmat
voidaan löytää julkisen tilan parista, sillä erityisen haasteelliseksi muodostuu uudenlaisen julkisen tilan määrittäminen.
Julkinen tila, joka ei ole liitoksissa valtioon tai valtaan. Sisällön suhteen ei ole olemassa yhteistä maaperää, on vain erilaisia muotoja, niiden jatkuvaa etsimistä ja uusien sääntöjen
muodostamista niiden pohjalta. Tällöin henkinen pääoma ja
uudenlaiset toimintamallit ovat avainasemassa sekä nykyyhteiskunnan rakenteiden että julkisen tilan rajojen haastamisessa. (Gielen & Lavaert 2009)
Chantal Mouffe määrittelee julkisen tilan taistelukenttänä,
jossa erilaiset hegemoniset hankkeet kohtaavat. Poliittiset
ongelmat eivät ole teknisiä ongelmia, jotka tulisi luovuttaa
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niin kutsuttujen asiantuntijoiden ratkaistavaksi. Lopulliselle
poliittiselle yhteisymmärrykselle tai sovittelulle ei Mouffen
mukaan ole sijaa, sillä päällimmäinen ongelma pluralistisessa liberaalidemokratiassa on liiallinen moninaisuus ja se
pyrkii tukahduttamaan siitä seuraavan väistämättömän vihamielisyyden. Liberalismi tässä kontekstissa määritellään
sellaisella rationaalisella ja yksilölähtöisellä ajattelulla, jonka
sisällä pluralististen ristiriitojen luonne väistämättä estää
järkiperäisten ratkaisujen muodostamisen. Tyypillinen liberaalinen ymmärrys käsittää elinympäristömme erilaiset
näkökulmat ja arvomaailmat, mutta empiiristen rajoitusten
myötä niiden adaptoiminen on yksinkertaisesti mahdotonta. Kuitenkin yhteen laitettuna ne muodostavat yhden,
harmonisen ykseyden. Poliittinen ymmärrys ei (Hannah
Arendtin näkemyksistä poiketen) ole kykyä kehittää vastapuolen ja eriävien tahojen näkökulmien hyväksymistä. Tällöin hyväksytään myös intersubjektiivinen yhteisymmärrys
esimerkiksi julkisesta tilan yhteisymmärryksestä, joka ei ole
mahdollista. Myös Mouffe puhuu subliimin ymmärryksestä
ja siihen liittyvästä pelon tuntemuksesta, joka on väistämättä läsnä erilaisuutta välteltäessä. (Mouffe 2008) Antagonismin mahdollisuus on aina läsnä sosiaalisessa kanssakäymisessä ja nimenomaan se voi paljastaa rationalistisen
yksimielisyyden rajat. Yksimielisyys ilman poissulkemista
on mahdottomuus, sillä se edellyttää meidän ja sen vastakohdan toisten konstruktion. Yhteiskunnassa, jossa pyritään liialliseen konsensukseen ja konfliktin mahdollisuus
koetaan vastenmielisenä, aiheutuu väistämättä pahoinvointia, vastareaktioita ja kapinaa. (Mouffe 2008; 2013)
Sama yksimielisyys ja yksioikoisuus voidaan löytää myös
kaupungista. Rakennukset, julkisivut ja kauppakeskuksien
sisällöt tarjoavat vähitellen yhdenmukaisen sisällön. Kaupungin asukkaiden ei-toivotut jäljet pyritään piilottamaan
näkymättömiksi. Erilaiset arvomaailmat, mielipiteet, esteettiset näkemykset, ja oleminen halutaan tasapäistää, ja
kaupunki pyritään esittämään yksimielisyyden maaperänä.
Lopulta kaupunki on kompromissi, joka vastaa jonkin tietyn
tahon tai tiettyjen päättäjien ideaalia siitä, millaisena kau-
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pungin tulisi näyttäytyä ja miten sitä muokataan mahdollisimman rationaaliseksi sovitteluratkaisuksi. Silloin kaupungista on muodostunut ei kenenkään tila, jossa väistämättä
jonkinlainen vastarinta ja vastareaktio pyrkii asettamaan
uusia rajoja sekä suvaitsevaisuudelle että suvaitsemattomuudelle.
Sosiaalinen ja poliittinen rintama on pohjimmiltaan epävakaa ja se vaatii jatkuvaa uudelleenasettelua, kyseenalaistamista ja neuvottelua. Yhteiskunnan tukahdettujen piirteiden
uudelleen aktivointi on aina mahdollista, sillä vaihtoehtoisia
näkemyksiä ja tapoja toimia ei ole koskaan mahdollista kitkeä kokonaan pois. (Mouffe 2008) Historian tapahtumien
valossa pystytään tarkastelemaan, että muutokset voivat
olla radikaaleja ja ne voidaan panna käytäntöön hyvinkin
lyhyellä aikavälillä. Alistumme nykyiseen (poliittiseen) järjestykseen hegemonisten käytäntöjen kautta7, mutta kaikki
hegemoniset järjestykset ovat haavoittuvaisia ja alttiita vastahegemonioille: käytännöille, jotka pyrkivät vahvistamaan
”uudenlaisen hallintamuodon” ja edellistä seuraavan hegemonian. Tässä yhteydessä agonismi nähdään kamppailuna
vastakkaisten hegemonioiden välillä. (Mouffe 2008) Myös
Rosalyn Deutsche näkee julkisen tilan agonistisena, jossa
erilaisten urbaanien yhteisöjen menettely (tai tarkemmin,
miten niiden on mahdollista tai ”lupa” toimia) määrittelevät
ja luovat julkista tilaa. Tällöin tila on riippuvainen sen sisällä vallitsevista ristiriidoista. Aivan kuten Henri Lefebvre on
todennut modernismin ja kapitalismin abstraktista tilasta:
niiden keinoilla tuotettu tila pyrkii homogenisoitumiseen ja
kohti erimielisyyden kitkemistä. Olosuhteissa, joissa minkäänlaista erilaisuutta tai erimielisyyttä ei sallita, on mahdotonta luoda uudenlaisia tiloja. Julkiseen tilaan liitetään
vääränlaiset olettamukset, jos se lähtökohtaisesti määritellään täysin demokraattiseksi, kaikille avoimeksi ja egalitaariseksi. On (julkisten ja yksityisten) valtaapitävien tahojen
edun mukaista ylläpitää demokratian positiivista mieliku7
What
��������������������������������������������������������������������
is at a given moment considered to be the ‘natural’ order – together with the ‘common sense’ that accompanies it – is the result of sedimented
hegemonic practices; it is never the manifestation of a deeper objectivity outside the
practices that bring it into being. (Mouffe 2008)
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vaa, yhdenmukaisuuden konsensusta. Demokratia ja sen
korollaari, julkinen tila, voidaan ainoastaan saavuttaa silloin,
kun se rakennetaan todelliselle pohjalle ja edellä mainitut
positiivisuuden mielikuvat hylätään. Deutschea mukaillen
voidaan todeta, että yhteiskunta suljettuna entiteettinä on
mahdoton. Negatiivinen aspekti on aina osana sosiaalista
identiteettiä, sillä se muodostuu suhteessa toisiin ja tällöin
se ei voi olla sisäisesti yhtenäinen tai eheä. (Whybrow 2011,
61)
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LUKU 6

TA I T E E N V Ä L I I N T U L O
(kulttuuria kaupungissa)

“Nothing is external, there is no outside.” 8

Taide on aina reagoinut ympäristöönsä ja taide on aina
sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti sidottua. Claire Bishop
kirjoittaa taiteen olevan manifesti yhteiskunnalliselle käänteelle, jossa sen periaatteita ja sisältöä tulisi entistä voimakkaammin tarkastella kollektiivisuuden kontekstissa. Osallistava ja politisoiva, kehityksen ja muutoksen alla oleva
prosessi voi valmiin teoksen sijaan tarkoittaa äärellistä ja
liikuteltavaa tilannetta, jolla ei ole selkää alkua tai loppua.
(Bishop 2012, 1-2) Puheenvuorossaan Bishop viittaa taiteen
demokratisoitumiseen, joka voidaan tulkita taidekontekstin
sisällä tapahtuviin työskentelymetodeihin, teosten sisällön
ja sen lopputuloksen yhteisöllisyyslähtöiseen ja sen odottamattomuuden yhdistelmään. Samat ”haasteet” voidaan
nähdä interventiotaiteessa, jossa jopa sisältöä ja itse teosta
oleellisempaa on varsinainen teko, sijoittelu ja ympäristön

8
Paolo Virno kysymykseen Voiko taide olla irroitettua, vastarintaa ja pakoa?: “The exodus occurs within post-Fordist production where linguistic production
and collaboration, as labour and production power, create a public dimension that is
not identical to the dimension of the state. It is an exodus away from the state and
its machinery and towards a new public space that makes use of general intellect
and general knowledge.” (Gielen & Lavaert 2009)
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haastaminen. Kaupunkiväliintulossa on ainoastaan mahdollista ottaa tilaa hetkellisesti haltuun ja se voi koskaan toistua
samanlaisena hetkenä. Vaikka teos sisällöllään pyrkisi haastamaan vallitsevaa konsensusta ja yhteisymmärrystä julkisen tilan rakenteista, vielä oleellisempaa on sen sijoittelu ja
reviirien laajentaminen taideinstituutioiden ulkopuolelle.
Jari Tamminen esittää oleellisen kysymyksen kaupunkikulttuurista: ”Kuka määrää elinympäristömme visuaalisesta ilmeestä ja käyttötavoista sekä siitä, miltä me näytämme?”. Vastaus on Tammisen mukaan yritykset ja julkinen
tila, joka muuttuu vähitellen kaupallisuuden ja mainonnan
kansoittamaksi puolijulkiseksi tilaksi. Samaan yhtälöön voidaan laskea media ja eri viestintäkanavat, joille altistumme
jokapäiväisessä elämässä niin virtuaali- kuin kaupunkitilassa. (Tamminen 2013, 29) Tamminen on kirjoittanut kirjan
ilmiöstä, jota hän kutsuu kulttuurihäirinnäksi. Teos tarjoaa
ensisijaisesti medialukutaitoa ja antaa erilaisia keinoa tulkita yhteiskunnan poliittisia rakenteita ja valtapeliä taiteen
kontekstissa. Kirjan sisäkansista löytyy lausunto, jonka mukaan sisältö ei ota kantaa esiteltyjen teosten ja toimintojen
luvallisuuteen lain silmissä. Tämä muistutus antaa tietysti
vastaanottajalle mahdollisuuden tulkita sisältöä ja tekoja
omien moraalikäsitysten ja yhteiskunnan rakennekäsitysten
kautta. Siitä huolimatta julkisen tilan yhteydessä puhutaan
aina rivien välissä laittomuudesta, sillä meitä ympäröivä
kaupunkitila rakennuksineen kuuluu aina jollekin toiselle taholle eikä niiden käyttöönotto ole koskaan luvallista, toivottua tai sallittua.
Chantal Mouffen mukaan taiteen ja mainonnan integroituminen on tehnyt kriittisen julkisen tilan käsitteestä merkityksettömän, sillä juuri arvostelun välineiksi tarkoitetut
eleet on helppo neutralisoida ja palauttaa takaisin kapitalistiseen yritysmaailmaan (Mouffe 2013, 85). Kapitalismin
kritiikkiä on helppo lähestyä sen omilla panoksilla ja mainonnan omalla, jo valmiiksi pureskellulla kuvastolla, jossa
yritysten logot ja sloganit asetetaan provosoivan sisällön ja
kontekstin kautta sekä kyseenalaiseksi että naurunalaisek-
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si. Kuluttamisen kritiikki mielikuvamarkkinoinnin vääntelyllä
haastaa mainonnan ja tekee siitä epäuskottavaa juuri niiden
keinojen avulla, jolla brändi tai tuote on alun perin lanseerattu kuluttajille. Onnistuessaan se kytkee epäilyksen siemenen kuluttajalähtöiseen kaupunkiestetiikkaan.
Julkinen tila ei ole harmoniaa, jossa konsensus dominoi.
Tila, joka edellyttää jatkuvan pelon ilmapiirin ylläpitämistä
kitkeäkseen erimielisyyden ja vastarinnan ei ole, eikä voi
koskaan olla demokraattinen tai vapaa tila. Tällöin myös
taide ja sen kontekstissa toimivat instituutiot ja erilaiset tilat
joutuvat tarkastelun kohteeksi, jotta on mahdollista pohtia
näiden tahojen edellytyksiä tarjota merkityksellisiä ja kumouksellisia näkökulmia taiteen ja poliittisen kamppailun
keskiössä. Istanbulin vuonna 2013 järjestetty ”Mom, am I a
barbarian?” -biennaali reagoi välittömästi samana vuonna
kaupungissa alkaneisiin levottomuuksiin, jotka vähitellen
kääntyivät kauppakeskuksen

rakentamista vastustavista

mielenosoituksista hallitusta kritisoiviin mellakoiksi. Muutos
oli erityisen mielenkiintoinen, sillä ennen mellakoiden alkua
biennaalin teemaksi oli valittu julkisen tilan ja sen käytön
problematiikka. Biennaali muutti alkuperäisen teemansa
(täysin urbaanissa tilassa kommunikoivan taiteen) kaupunkidialogiksi, jossa sen kohteet levittäytyivät vain rajallisesti
varsinaisen biennaalialueen, Antrepo-satamarakennuksen
ulkopuolelle. Puolijulkisia sisätiloja, kuten koulurakennusta, rapistunutta ostoskeskusta ja Taksim-aukiolle johtavalla
İstiklal Caddesi-��������������������������������������������
kauppakadulla sijaitsevia galleria- ja näyttelytiloja (Arter ja Salt Beyoğlu) hyödynnettiin parhaalla
mahdollisella tavalla monimuotoisina biennaalikohteina.
Tilankäytöllä biennaali rekonstruoi julkisen tilan olemusta,
johon symbolisena eleenä yleisöllä oli täysin vapaa pääsy
ensimmäistä kertaa biennaalihistorian aikana. Biennaalista
ja sen tiloista haluttiin muokata demokratian ja poliittisen
toiminnan keskipisteitä, joissa julkisen tilan takaisin valtaamista tutkittiin taiteen eri keinoin ja muodoin. Biennaalin
johtaja Bige Örerin sanoin taide, tai taiteellinen toiminta ei
voi olla riippumatonta yhteiskunnallisesta, taloudellisesta
ja kulttuurillisesta kontekstista, eli paikasta, jossa se syn-
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tyy. Mellakoiden alkaessa taide sulautui elämään ja elämä
taiteeseen ja lopputuloksena biennaali tutki miten julkinen
avoimuus voi toimia taiteellisena ja poliittisena välineenä
maailmanlaajuisten kapitalististen voimien ja paikallisten
yhteisöjen välisissä haasteissa. (Örer 2013, 16-21)
Biennaalin pääkuraattori Fulya Erdemci vertaa katuja peittävää, kaasunaamareiden ja suojalasien taakse verhoutunutta ihmismassaa sci-fi-elokuvista tutuksi välähdykseksi.
Sadat ihmiset, palavat barrikadit ja ilmassa leijuva pippurisumute ei Erdemcin mukaan tuntunut pelottavalta, sillä
nyt kadut puhuivat. Ilma oli täynnä yhteistä intoa ja solidaarista vapauden tunnetta. Pelon sijaan kaaos toi vapauden
olla pelkäämättä. (Erdemci 2013, 23) Digitaalinen vallankumous ja virtuaalisten tilojen muodostuminen ovat tuoneet
haasteensa sukupolvelle, joka on kasvanut tietokonepelien,
vaivattoman tiedonhankinnan, reaaliajassa päivittyvien uutisten ja vertaisviestinnän parissa. Kehityksen ja muutoksen
mukana sekä aika- että etäisyyskäsitykset ovat muuttuneet. Samanaikainen, paikallinen, kansallinen, yksityinen ja
julkinen nivoutuu yhdeksi verkoksi, jonka sisällä fyysinen
tila on yhä olemassa. (Ridell 2009, 297-299)
Internet-sukupolvea kritisoidaan jatkuvasti poliittisesta epäaktiivisuudesta, etenkin passiivisuudesta järjestäytyneen
ja fyysisen toiminnan parissa. Toisaalta myös perinteisinä
pidetyt toimintamallit ovat kokeneet muutoksia, ja uudenlaisia vaikutustapoja kuten kuluttamiseen liittyviä valintoja,
painotetaan entistä enemmän. Siitä huolimatta poliittisesta
aktiivisuudesta on muodostumassa enemmän mielipide- tai
asennekysymys. Jokainen sukupolvi tekee omaan merkkinsä historiaan tai ainakin oletusarvoisesti haluaa olla muuttamassa maailmankuvaa. Tekijöiden sijaan internetin kasvattamasta sukupolvesta on tullut minäkeskeisiä kuluttajia,
jotka pysyttelevät muutoksen mahdollisuudesta turvallisen
välimatkan päässä. Poliittiset identiteetit ovat hajoamassa
kun kansakunnat, kulttuurit ja kollektiivien rajat ovat jatkuvassa liikkeessä. Perinteisen kansalaisen määritelmä ja toiminta on muuttunut. (Milner 2010, 4-5; 38)
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Biennaalin kuraattori Fulya Erdemchi puolestaan ymmärtää virtuaalisessa maailmassa vietetyt hetket todellisuuteen valmistumiseksi kollektiivisessa ja itse järjestäytymisen muodossa. Hän tunnistaa luovuuden merkittäväksi
voimavaraksi mekanismia vastaan, joka muun muassa tukahduttaa julkisen tilan käyttöä. Taide ei kykene toisintamaan kokemuksia ja radikaaleja tunteita, joita esimerkiksi
Istanbulin kaduilla koettiin, mutta se voi toimia lähtöpisteenä, jonka kautta pystytään välittämään prosessia ja auttaa
sen etenemistä. Erdemchi näkee Gezi-puiston tapahtumat,
kollektiivisen yhteen tulemisen ��������������������������
ja yhdessä toimimisen käytännön osoituksena siitä, miten vastakkaiset ja useat eri
maailmat voivat toimia yhdessä. (Erdemchi 2013, 25) Chantal Mouffen mukaan jokaisen (pysyvän tai väliaikaisen)
hegemonisen järjestyksen sisällä on aina ulkopuolinen ja
tukahdettu taho ja sen vuoksi yhteiskunnan sisällä tapahtuvan eriävyyden yhteen sulattaminen on mahdotonta. Ilman
hegemoniaa eläisimme skitsofreenisessa yhteiskunnassa ilman järjestystä tai muotoa. (Carpentier & Cammaerts
2006)
Ennen toukokuussa alkaneita protesteja biennaalin alkuperäiseksi teemaksi oltiin määritelty kaupunkitila, jonka
julkisia rakenteita erilaisten teosten, tapahtumien ja projektien oli tarkoitus haastaa. Sen toteuttaminen olisi kuitenkin
vaatinut yhteistyötä niiden auktoriteettien kanssa, jotka
nimenomaan pyrkivät tukahduttamaan mielen ilmaisun ja
sananvapauden. (Erdemchi 2013, 27) Julkisen kaupunkitilan sijaan biennaali ajautui, tai se ajettiin, täysin sisätiloihin.
Vaikka biennaali oli kaunis, poeettinen ja mielenkiintoinen
taiteellisista lähtökohdista, julkisesta tilasta vetäytymällä
se samalla sulki itsensä sen tilan ulkopuolelle, joka katalogin esipuheessa muotoiltiin vapaudeksi olla pelkäämättä.
Walter Benjaminin sanoja mukaillen ���������������������
Slavoj Zizek ��������
muistuttaa ettei ole riittävää kysyä, miten taide esittäytyy osana
sosiaalista kamppailua. Todellinen kysymys on, kuinka se
käytännössä toimii kyseisissä olosuhteissa. (Carpentier &
Cammaerts 2006)
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Poliittisen, intellektuellin, työväenluokan rajat ovat hälventyneet postfordistisessa yhteiskunnassa. Muutos mahdollistaa uudenlaisia sosiaalisia suhteita, joissa taide ja työ voivat
toimia yhtenevien rakenteiden alaisina. Yhtenä mahdollisuutena edistää ja edesauttaa näitä monikerroksisia suhteita on taiteen ja etenkin odottamattomien väliintulojen
kautta. Interventiotaide ja erityisesti taidelähtöinen kritiikki
on yksi väline, joka mahdollista vastarinnan ja vastakulttuurin tilan muodostumisen taloudellisessa, kiistanalaisessa ja
myös ideologisella kentällä. (Mouffe 2013, 86-87) Kyse ei
kuitenkaan ole yksimielisen ja kiistattoman totuuden löytäminen, saati sen esiintuominen, sillä se tarkoittaisi olemassa
olemattoman konsensuksen hyväksymistä. Kyse on ennen
kaikkea säröstä yhteiskunnan normien sisällä. Fragmentista,
joka ei kuulu kokonaisuuteen, mutta samanaikaisesti se on
juuri oikeassa ja tarkoituksenmukaisessa paikassa.
Mouffen esittämän teorian mukaan kaikki taide on poliittista, eikä taiteellisella ja poliittisella toiminnalla ole eriävää
suhdetta, joka tulisi määritellä tarkkaan (2013, 91). Myös
Gerarld Rauning nostaa esiin ohikiitäviä hetkiä ja kanssakäymisiä, jotka kulkevat lomittain ja päällekkäin ollessaan
liikkeellä. Taiteen ja aktivismin yhtälö ei ole pelastavaa tai
vapauttavaa totuutta. Vallankumous taiteen sisällä on epätäydellinen ja pirstaloitunut, eikä sen jälkeistä, uudenlaista
alkua tai täydellistä loppua ole olemassa. Raunig näkee vallankumouksen ei-lineaarisena, molekyylisenä prosessina,
jota kapinan erilaiset muodot määrittelevät. Paikkana, jossa
maailma itsessään tapahtuu ja joka mahdollistaa suhteiden
muodostamisen (Raunig 2008, 58-59) Taiteen ja aktivismin (Rauningin tapauksessa vallankumouksen) toisistaan
erottaminen on hankalaa, sillä pelkistettynä niiden muoto
ja lopputulos on sama. Myös Jari Tamminen tuo ilmi taiteen
ja aktivismin moninaisuuden ja erilaiset toimintamallit esiin
Kulttuurihäiriköt -teoksessaan. Tekijöitä ei yhdistä samat
lähtökohdat, päämäärät tai tekniikka. Sen sijaan he tuovat
tarkasteltavaksi niitä yhteiskunnan osia ja rakenteita, jotka
kaipaavat esiin nostoa tai sensuroimatonta kommentointia
ja keskustelua. (Tamminen 2013, 29) Taiteen ja aktivismin
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yhteen kietoutuma on tekona ja luonteeltaan aina protesti, vaikka sen suora sisältö olisikin epäpoliittinen. Taiteen,
aktivismin ja poliittisen toiminnan rajat ovat kiistatta sekoittuneet osaksi elämää, jossa yhteisöllisyys, tekijyyden
haastaminen, matalan kynnyksen tilat ja niissä syntyneet
kohtaamiset ovat osana nyky-yhteiskunnan sisällä sinkoilevia, arkisia vallankumouksia.
Taiteen, aktivismin ja poliittisuuden luonnollinen hivuttautuminen kaupunkitilaan ei ole ilmiönä uusi, sillä instituutioja galleriatilojen alaisuuksia on paettu kaduille läpi historian. Kuitenkin muutos nykytaiteen kentällä on voimistunut
tasaisesti ja siirtymä objektikeskeisestä taiteen kuluttamisesta on siirtynyt tilallisiin kohtaamisiin. Nicolas Bourriaudin relaatioestetiikka on 90-luvulta lähtien painottanut
taiteen painopisteen siirtymää kontekstuaalisen kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen tilaksi. Tapahtumallisuus,
väliaikaisuus ja niiden kautta syntyvät sosiaaliset suhteet,
tilat ja tilanteet ovat avoimia, liikkeellä pysyviä prosesseja.
(Whybrow 2012, 5) Vuorovaikutusta määrittelee voimakkaasti sattumanvaraisuus, jolloin lopputulos ei ole ennalta
määritelty tai taiteilijan käsissä. Bourriaudin mukaan kyse
on taidesuuntauksesta, joka on taipuvainen käsittelemään
ja luomaan demokraattisuuden henkeä reaaliajassa tapahtuvien kohtaamisten kautta. Relaatioestetiikkan lähtökohdat muodostuvat kuitenkin usein juuri taiteelle rajatussa
kontekstissa ja siten se on osoitettu jo valmiiksi rajatulle
kohderyhmälle. Kanssakäymisen laatu ja sen todellinen demokraattinen luonne on asetettu kriittisen tarkastelun kohteeksi esimerkiksi Claire Bishopin toimesta. 9 Bishop käyttää
asian tarkastelussa esimerkkinä Chantal Mouffen teoriaa
täysin toimivasta demokratiasta, joka jo aiemmin esitetyn
mukaan pyrkii säilyttämään ristiriitojen suhteita niiden pois
9
”But how do we measure or compare these relationships? The quality
of the relationships in “relational aesthetics” are never examined or called into
question. When Bourriaud argues that “encounters are more important than the
individuals who compose them,” I sense that this question is (for him) unnecessary;
all relations that permit “dialogue” are automatically assumed to be democratic and
therefore good. But what does “democracy” really mean in this context? If relational
art produces human relations, then the next logical question to ask is what types of
relations are being produced, for whom, and why?” (Bishop 2004, 65)
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pyyhkimisen sijaan. (Bishop 2004, 65-66) Bishopin mukaan relaatioestetiikan kautta syntyvä kanssakäyminen
ei voi lähtökohtaisesti olla demokraattista vastoin Bourriaudin näkemyksiä. Vuorovaikutus syntyy tilanteissa, jotka
ovat liian mukavuudenhaluisia ja nojaavat subjektiivisen
yhteisymmärryksen ideaaliin. (Bishop 2004, 66) Sen sijaan
sekä Mouffe että Bishop nostavat esiin taiteilijoita, jotka
työskentelev�������������������������������������������������
ät sellaisten
����������������������������������������������
kriittisten ja esteettisten metodien kautta, jotka kykenevät laukaisemaan epämukavuutta
ja rauhattomuutta yksimielisen yhteenkuuluvuuden sijaan.
Vasta negatiivisten tuntemusten avulla on mahdollisuus
luoda dialogeja yhteiskunnan olennaisista kipupisteistä ja
niistä jännitteistä, jotka haastavat taidemaailman sisäisiä
microtopioita. Muuten vaarana on muodostua yksisuuntaisia ja valmiiksi umpikujaan päätyviä monologeja dialogin
sijaan. (Bishop 2004, 68-70) Lisäksi Mouffe tuo esiin mahdollisuuden vasta-ympäristön rakentamisesta, jonka avulla
vallitseva tyytymättömyys johtaa yksinkertaisemmillaan
haluun toimia muutoksen puolesta ja rakentaa vastarintaa.
Kyseiset metodit vaativat usein pedagogisia strategioita,
pitkäkestoisuutta, sekä taiteilijan kykyä irrottautua omista
tulevaisuuden visioista. Taiteen voima sekä poliittisella että
yksilöllisellä tasolla on sen kyky ottaa huomioon ja edistää
tunteisiin perustuvia reaktioita, jotka edesauttavat muutoksen mahdollisuutta. (Mouffe 2013, 94-97) Kaupunkitilassa
tapahtuva interventio ei oletusarvoisesti ole provosoimassa
tai luomassa uudenlaisia alustoja yhteisölliselle toiminnalle.
Kriittinen toiminta julkisessa tilassa on kuitenkin taistelua,
jonka olemassa olo liikkeellä pysyvässä kaupungissa on
pakollista. Muuten syntyy toisistaan entisestään erkaantuvia keskuksia ja kaupunki, jonka sisällä tuhoisan kulttuurin
piirteitä10 ja sen oireita siedetään paremmin kuin moninaisuutta.

10
“Elämä suurissa yhdyskunnissa edellyttää ihmisiltä joustavuutta / Jos
yrittää pureutua kaikkeen mikä ei miellytä, menehtyy omaan stressiinsä / Pystymme
sietämään tuhoisan kulttuurin piirteitä paremmin kuin erilaisuutta.” (Unkind 2001)
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LUKU 7

LÖÖPPE JÄ RUNOMUODOSSA
( i n t e r v e n t i o)

”Viihde on hyväksi”, julistaa kaupallinen televisiokanava
Nelonen. Viesti voidaan tulkita hyvin ristiriitaiseksi ja jopa
uhkaavaksi, vaikkakin mainosmedian kontekstissa se on
varsin perusteltu. Iltasanomien nettisivusto puolestaan kertoo reaaliajassa ”mitä juuri nyt tapahtuu”. Viihteellisyyden
penetroimassa yhteiskunnassa suurin vaara on sen levittäytyminen elämän jokaiselle osa-alueelle. Joukkoviestintä ja
massamedia täyttävät sekä fyysistä että virtuaalista tilaa
räjähdysmäisellä aggressiivisuudella ja kilpailu sisällön kuluttajista on kovaa.
Käsitys tilasta ja ajasta on kutistunut digitaalisen median
vallankumouksen myötä. Eri mediamuodot ovat joka puolella; ne ovat integroituneet lähes kaikkeen teknologiaan ja
jaettuihin sosiaalisiin kokemuksiin. Lisäksi eri mediat sekoittuvat ja sulautuvat jatkuvasti uusilla ja monimutkaisilla keinoilla osaksi verkostoa, joka yhdistää eri elämän osa-alueet
yhdeksi. (Fornäs ym. 2007, 1-2)
Saman aikaisesti uutisia pyritään myymään mainosten tavoin, sekä niiden sisällön että annetun muodon kautta. Aivan kuten mainonnan lakien alaisuuteen kuuluu, mainoksen
sisällöstä syntyy kauppatavaraa, jolle on määritelty hinta.
Hinta ei näyttäydy iltapäivälehtien irtonumeroiden yksit-

85

täisenä myyntihintana tai verkkosisällön kuukausimaksuna.
Viihteellistyneen uutissisällön kautta myös todellisuudesta
tulee viihdettä. Varsinaisen uutissisällön sijaan huomio kiinnitetään sirkushuveihin, julkiseen lynkkaukseen tai teloitukseen. Kuka langettaa tuomion on toissijaista.
”The only truth you know is what you get over this
tube. This tube is the gospel. The ultimate revelation. This tube is the most awesome goddamn
force in the whole godless world and woe to us if it
falls into the hands of the wrong people.”
(Network 1976)
Pelko on oleellinen osa median luomaa ja ylläpitämää, sensaationhakuista yhteiskuntaa. Pelkoa lietsovalla uutisoinnilla välitetään viestiä, jonka mukaan mitä tahansa voi tapahtua koska tahansa. Se on tarpeeksi voimakas mielikuva
ruokkimaan toistuvaa, kasvavaa ja tarkoituksenmukaista
pelon ilmapiiriä. Viihteellistyneen uutisoinnin muokkaama
pelko on mukana rakentamassa maailmankuvaa, jossa jo
olemassa olevat henkiset tai materiaaliset oikeudet, asemat ja mukavuudet nähdään asioina, jotka jokin taho voi
”ottaa pois”. Tämä nähdään aina taantumana ja merkkinä
kehityksen epäonnistumisesta. Jo olemassa olevien oikeuksien uhanalaisuus estää tavoittelemasta haluttua muutosta,
sillä voimavarat käytetään jo saavutettujen (tai jonkin tahon
kautta myönnettyjen) oikeuksien ylläpitämiseen. Pelko ajaa
ihmiset nurkkaan, jonka ulkopuolelle ympäröivä maailma ja
sen mahdollinen uudistaminen katoaa.
Pelkoa käytetään jatkuvasti välineenä poliittisten tarkoitusperien saavuttamiseen. Yhdysvaltojen käymä terrorismin
vastainen sota on lähihistorian erinomainen muistutus siitä,
miten erityisesti kansalaisiin kohdistetulla pelon ilmapiirillä ruokitaan sen jatkuvuutta ja oikeutetaan sen käyttö vallanvälineenä. Poliittisesti raskaassa kontekstissa tapahtuva
uutisointi on erityisen vaarallista, jos media pyrkii raportoimaan välillisistä ja yksittäisistä tekijöistä, joiden avulla sisältö esittäytyy irrallaan kokonaisuudesta ja kokonaiskuvasta.
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Jean Baudrillard on esittänyt, että nykyajan media pyrkii
hämärtämään todellisuuden ja todellisuuden jäljittelyn rajat. Tällöin jäljitelmä näyttäytyy todellisuutta todellisempana. (Fornäs ym. 2007, 143)
Erityisesti iltapäivälehtien uutisoinnin otsikoissa hyväksikäytetään räikeää huomionhakuisuutta ja usein harhaanjohtavia

sanakäänteitä.

Shokkireaktioiden

peräänkuu-

luttava otsikointi perustuu mielenkiinnon herättämisen,
mieleenpainuvuuteen ja lukijoista kilpailevista lähteistä
erottautumiseen. Houkuttelevan otsikon perusteella uutista klikataan virtuaalisessa tilassa ja kaupunkitilassa ne kiinnittävät huomion kadulla, kioskien ikkunoissa, sekä kauppojen sisääntulon ja kassojen yhteydessä. Julkisen sanan
neuvoston luoman journalistin ohjeen mukaan ”otsikoille,
ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate” (JSN 2014). Lupauksesta huolimatta yhä harvempi sensaationhakuinen
uutisotsikko pystyy täyttämään kriteerit, jotka muutaman
sanan virkkeeseen on kiteytetty. Esimerkiksi heinäkuussa
2013 Espanjassa 80 ihmisen hengen vaatinutta junaturmaa uutisoitiin sekä Ilta-Sanomissa ja Helsingin Sanomissa otsikolla ”Näkymä on järkyttävä, kuin Danten helvetistä”
(Reuters–AFP–HS, 2013).11 Otsikointi
����������������������������������
oli suora lainaus aluejohtajan haastattelusta ja sen avulla kohtalokas tapahtumaketju pyrittiin rinnastamaan poeettiseen klassikkoteokseen,
joka tunnettavuutensa ansiosta herättää oletusarvoisesti
jonkinlaisia mielikuvia. Onnettomuusalue Pohjois-Espanjassa on epäilemättä ollut lohduton ja sydäntä särkevä.
Voidaan kuitenkin kysyä, olivatko Danten Jumalaisen näytelmän yhdeksän eri helvetin piiriä todenmukainen tai tarpeellinen mielikuva junaturmassa menehtyneiden ihmisten
kohtaloista? Danten helvettiin joutuneet sielut maksoivat
ansaitusti synneistään, eikä lista niistä ole erityisen ylevä

11
Ilta-Sanomien verkkosivujen etusivun uutisotsikointi ei ole sellaisenaan
nähtävissä jälkikäteen. Uutinen, jonka leipätekstissä sama kuvaus Danten helvetistä
toistuu on löydettävissä: http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288584857542.
html
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nyky-yhteiskunnankaan arvomaailmassa. Infernon eri tasojen välisillä jännitteillä maalataan visuaalisesti ja poeettisesti monitulkintaista kokonaiskuvaa ihmismielen heikkouksista ja niiden seurauksista. Itse asiassa niiden lähempi
tarkastelu osoittaa iltapäivälehtien toimintamallien ja asiayhteydestään täysin eritellyn mediamanipulaatioin olevan
lähempänä Danten helvetin kauhukuvia.
Lööppejä runomuodossa –interventio voidaan nähdä mediakriittisenä välineenä. Pääasiassa sen tarkoitus oli haastaa uutisotsikoiden sisältöä, niiden aliarvioivaa ja ajoittain
myös täysin absurdeja yksiäänisyyttä. Interventio toteutettiin sekä Porissa (1.12.2010) että Helsingissä, (7.1.2011)
ja teosten sisältö ja muoto poikkesivat jonkin verran toisistaan eri toteutuskerralla. Jos iltapäivälehtien otsikointi on
lähtökohtaisesti harhaanjohtavaa tai ainakin tietoisesti joko
liioitteleva tai vähättelevä, ne pyrkivät silloin luomaan epätodellisen tilan todellisuuden keskelle. Toisin sanoen otsikot
voivat olla pelkkää sanahelinää ja sisältö täysin muuta, tai
vaihtoehtoisesti sisältöä ei lähtökohtaisesti ole olemassa
lainkaan. Lisäksi iltapäivälehdet pyrkivät toistuvasti luomaan yhteneväistä identiteettiä lukijoiden kesken ja korostamaan uutisoinnin kohteen epäarvoista asemaa ja ulkopuolisuutta. Tämä menetelmä luo asetelman, jonka sisällä
uutisten vastaanottaja pyrkii säilyttämään yhteenkuuluvuuden tunteen ja yhteisen omaksutun identiteetin hyväksymällä passiivisen kuluttajan roolin. Esimerkiksi Sini Saarela
-tapauksessa12 julkinen joukkolynkkaus oli itse uutissisältöä
läpitunkevampaa ja vaikka se samanaikaisesti synnytti keskustelua, aiheen ja etenkin Saarelaa koskevien syytöksien
käsittely loi aikaan ilmapiirin, jossa ymmärrystä aktivismille
ei löytynyt. Medialla on suuri vaikutusvalta hegemonisen
vallan ylläpitämisessä, mutta sen haastaminen on kuitenkin
aina mahdollista. (Carpentier & Cammaerts 2006)

12
Saarela on suomalainen ympäristöaktivisti, joka pidettiin Greenpeacejärjestön Venäjän arktisen alueen öljynporausten vastaisessa mielenosoituksessa.
Saarela joutui tutkintavankeuteen ja sai syytteen merirosvouksesta. (Töyrylä 2013)
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Otsikon uudelleen asettelemalla iltapäivälehtien sisällöstä
tuli hetkellisesti jotain kaunista. Aivan kuten Virno sanoi,
runous pyrkii kuvailemaan ja selittämään kriisejä. Myös
uutisotsikot yrittävät tehdä juuri sitä, mutta tiedon käsittely tapahtuu eri kontekstissa. Sen lähtökohtana on käydä
monologia, joka ei hyväksy erimielisyyttä. Mouffen mukaan median tulisi kontribuoida julkisen tilan agonistista
ilmapiiriä, jonka sisällä dissensus, lisääntyvä pluralismi ja
erilaisten vaihtoehtojen argumentointi on mahdollista. Eri
näkökulmien ja tulkintojen esiin tuominen on oleellista ja
on syytä pohtia, miten faktuaalinen totuus voidaan esittää
ilman, että se putoaa dogmaattisen totuuden yksioikoisuuteen. (Carpentier & Cammaerts 2006) Erimielisyyden tunnistaminen on osa median valtasuhteiden ymmärtämistä,
jonka kautta yksilöllistä ajattelua on mahdollista provosoida. Kenties tärkein ja lopulta yksinkertaisin vastaus löytyy
elementeistä, jotka tarjoavat riittävästi erilaisia näkökulmia,
mielipiteitä ja tulkintoja.
Vuonna 2008 The Yes Men –taitelijakaksikko tuotti ja jakoi
80 000 kappaleen erän lehteä, joka mukaili ulkoasultaan ja
nimeltään The New York Timesia. Todellisuuden sijaan parodialehden artikkelit13 käsittelivät todellisuutta ������������
mahdollisuutena, sellaisena kuin se haluttaisiin olevan. (Tamminen 2013,
94) Yes -miehet sanoivat halunneensa kokea miltä tuntuvat
ja näyttävät otsikot, joita oikeasti haluaisimme lukea (The
Yes Men 2008). Lööpit runomuodossa –interventio sen sijaan hyväksikäytti iltapäivälehdille tunnuksenomaista puna-keltaista värimaailmaa. Runojen sisältö syntyi ajankohtaisista uutisotsikoista ja aivan kuten media hyväksikäyttää
mahdollisuutta tragedioiden, surun ja pelon viihteellistämiseen, minä hyväksikäytin median luomaa sisältöä, sanoja ja formaattia. Runojen muoto ja mitta vaihtelivat
prosessin edetessä, mutta pääasiallisesti pyrin muodostamaan uutta sisältöä jo valmiiksi tuotetusta ja pureskellusta.

13
Esimerkkeinä ”Iraq War ends”, ” Maximum Wage Law Succeeds” ja
“National Health Insurance Act Passes”. (The Yes Men 2009)
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Tehtäväkseni jäi ainoastaan yhdistellä ja pohtia, miten uutisten sisältö muuttuu kun sanat, järjestys ja assosiaatiot
sekoitetaan. Jäljitelmä muistutti yllättävän paljon alkuperäistä innoittajaansa. Siitä huolimatta odottamattomat yhdistelmät ja kaapatut tehokeinot muokkasivat uutissisältöä
kyseenalaisemmaksi. Ne pyrkivät tuomaan uutisten sisällön läsnä tavalla, jossa pelon ilmapiiri, negatiivisuus ja arkipäiväiset ongelmat asetetaan uuteen kontekstiin. Päivän
otsikoiden korvaaminen ei pyrkinyt muokkaamaan todellisuutta, ainoastaan haastamaan sen representaatiota. Lööppirunot vaihdettiin R-kioskien ja päivittäistavarakauppojen
uutisotsikoille varattuihin muovitaskuihin, joissa uudelleenmuotoiltu päivän sana kommunikoi vaihtelevasti muutamia
tunteja tai läpi kokonaisen vuorokauden. Sen jälkeen ne
katosivat kaupunkitilasta, aivan kuten eilisen päivän uutiset
väistyvät tuoreempien spektaakkelien tieltä.
Vielä vuosina 2010 ja 2011 kioskien seinissä oli muoviset ja
hyvin yksinkertaiset ”lööppitaskut”, joiden taskunomainen
muotoilu mahdollisti erittäin vaivattoman ja nopean toiminnan. Ennakkovalmisteluina olin käynyt mittaamassa taskun koon. Nykyisin ainakin ulkotiloissa olleet muovitaskut
ovat pääsääntöisesti korvattu pleksimäisillä ja umpinaisilla
telineillä, joiden käyttömekanismi häiriötarkoituksessa on
selkeästi vaivalloisempi. Kaupunki-interventioiden jälkeen
l���������������������������������������������������������
ööppiteos on���������������������������������������������
satunnaisesti jatkanut toimintaansa internetissä14, jossa se ei enää toimi samalla tavalla julkisen (media)
tilan haastajana, mutta pyrkii edelleen muistuttamaan minkälaisin keinoin median punakeltaiset värikynät värittävät
todellisuuskuvaamme.

14

Löydettävissä osoitteesta: http://bigstoop.tumblr.com/
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LÖÖPPIRUNOT

“Apua apua apua
vain hiuskarvan varassa
olemme tuomittuja elinkautiseen
hän ampui, haavoittui ja lopulta kuoli
kahdessa vuodessa voi saada monta sakkoa
Bmw:n kanssa tai ilman
kahdessa vuodessa ehtii syyttämään naapureitaan
lähettää pommipaketteja
selvittää välejään miekalla
13 syytä miksi repeän tänään
jaksanko odottaa apua puolitoista tuntia
Sodan syttyessä olisi mukavaa,
jos kaapista löytyisi Valion mansikkakeittoa
Sodan syttyessä torakatkin juoksevat pakoon,
ne jyräävät jalankulkijan
sekä sinut että minut
myös äärivasemmistoryhmät
hävitys olisi kauheaa.
Sotatila julistettiin alkavaksi,
valtatie 8:lla on ruuhkaa”
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“Missä olivat kokeneet konsultit
kun haukiputaalla uhkailtiin aseella
Miksi tulevaisuutta on niin vaikea ennustaa
paitsi kun kyseessä on Nokian tragedia
Superanalyytikko ei pystynyt auttamaan vaimoa
joskus rakkauskin johdattaa luoton puolelle
mistä voimme tietää
lukeeko vihkitodistuksessa credit vai debit”  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“Minua pelottaa toisinaan
eikä pelkoni ole katoamassa säälin mukana
se ei kävele palavaan taloon
eikä se löydy kristillisdemokraattien vaalikampanjasta
Minä itken niiden satojen sikojen kohtaloa
jotka menivät palamaan
eivätkä koskaan päätyneet joulupöytään
sillin, rosollin ja lanttulaatikon viereen
Minä jännitän kuinka kauan
eduskunnan torkkupeitot kestävät
ja hiljeneekö Helsinki-Vantaa joulurauhan kunniaksi
Ehkä sitten saan öisin vihdoin unta
kun poliisi perustaa uuden
valtakunnallisen henkilötietorekisterin
ja joku on aina katsomassa olkani yli
eikä pelkoni enää hallitse minua”  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“Mieleni lujuusvaatimukset heikentyivät
Olkiluodon saumavirheiden tavoin
yhdenkin millimetrin heitto voi olla liikaa
Toivottavasti hätäkatkaisija on lähellä
jos ydinjäte tekee harriollit
ja eroaa maajoukkueesta keskisormi pystyssä”
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“Katastrofi,
on jokainen hetki, jokainen sekunti
kuolema poliisilaitoksella,
rivitalopalossa
matkustamossa täysi paniikki
ase laukesi,
raketti räjähti
joka ikinen vuosi jossain väärässä paikassa
365 päivää vuodessa
olemme sokeita
turvalaseilla tai ilman”    

95

”Putosin taivaalta 5000 linnun joukossa
ja matkalla alas katselin maisemia
kultaa, hopeaa, punaista
kupariyhdisteitä, alumiinia ja strontiumkarbonaattia
jotka muistuttivat minua hyvinvointiyhteiskunnasta
ja totesin, että Suomi on hyvä maa elää
kun kymmeniätuhansia euroja palaa taivaalla”
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”Heikkoa tuulta, pieniä pakkaslukemia
maamme kauneimman poikaystävä on varmistamassa
ettei Viivi liukastu joulukuisessa lumikelissä
kuka varmistaisi vuonna 2011
etteivät poliitikot liukastu omiin valheisiinsa
Pilvinen sää haittasi auringonpimennystä,
Arkadianmäellä sataa aina lunta”
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KESKOSORMI
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12 Uutiset

Seinäkirjoitus: Vappupila, mielipide, taideteos, mainosk

Demariketju katkolla

Puheenaihe

nopolin tulos parani koko
ajan. Liikevoitto106
kasvoi 200
miljoonalla eurolla. Viime

2000-LUVUN Veikkausta

on johtanut Risto Nieminen, jota pidetään demarina.

reih
nut
tä vä

Satakunnan Kansa | Torstai 26. huhtikuuta 2012
HEI K K I WEST E R GÅ RD / SK

kampanja?

a

Porin Puuvillan Siltapuistonkadun puoleiseen tiilimuuriin
keskiviikon vastaisena
yönä punavalkoisista Pirkka-muovikasseista muotoiltu teksti
herätti ohikulkijoissa
ihmetystä. ”Keskosormi” osoittautui osaksi
Aalto-yliopiston taiteen laitoksen Taiteen
kontekstit -projektia,
joka haastaa kommentoimaan kaupunkiympäristöä. Teoksen luonut opiskelija Outi Kurri kertoo
viittaavansa työllään
Puuvillan kauppakeskukseen, jonka kohtalon Kesko sinetöi.
Hän haluaa haastaa
pohtimaan, millaisia
jälkiä yritykset jättävät kaupunkikuvaan
ja millaisia jälkiä yksityiset ihmiset voivat
jättää. SINI KUVAJA

Näkökulma: Veikkaus-johtoon povattua
Jungneria hiertää demarien syrjäyttäminen.

hin. Moni on jo kannustapuoluesihteerin tehtävisväistyvää kansanedustajaa
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ARTO SATONEN (kok.) nostaa tärkeimmäksi ominaisuudeksi liikkeenjohdollisen
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LUKU 8

KE SKOSORMI
( i n t e r v e n t i o)

Porilaisten tuntema Puuvilla on työläiskaupungin teollisuudesta ja historiasta muistuttava näyttävä kompleksi, jonka
arvokkaat ja kauniisti kunnostetut punatiiliset rakennukset
ovat tuttu ja ennen kaikkea symbolinen näky Kokemäenjoen rannalla. Vanha puuvillatehdas oli merkittävä teollisuuden keskus ja työllistävä ennen kuin tulipalo vaurioitti sen
tiloja kohtalokkaasti 1980-luvun alussa. Tulipalon jälkeen
tehtaan toimintaa supistettiin vähitellen ja lopulta tehdas
lakkautettiin kokonaan. Puuvillatehtaan historian sinetöinti
vaikutti kaupungin ilmapiiriin merkittävästi, sillä se tarkoitti
erään aikakauden päättymistä ja monille lopun alkua. Porin kaupunki päätti kuitenkin lähteä mukaan kunnostamaan
vanhaan tehtaan tiloja ja vähitellen vanha kulttuurimiljöö
alkoi löytää uusia merkityksiä porilaisessa kaupunki-identiteetissä. (Yle Satakunta 2011) Vähitellen alueesta muodostui Satakunnan suurin yrityskeskus ja yksi merkittävä
muutos työväenluokkaiseksi profiloituneessa kaupungissa
oli vuonna 2004 aloittanut Porin yliopistokeskus, jossa yhdistyivät Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston,
Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston yksiköt.
Entisen kaupunginjohtajan mukaan Porin Puuvillan uudelleen profilointi ja käyttöönotto on erinomainen esimerkki
siitä, miten teollisista rakennemuutoksista selvitään. (Yle
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Satakunta 2011) Yli 100-vuotias tehdasalue on onnistunut
vastamaan ajan muutokseen ja haasteisiin ja sen sisälle
on luotu eri aikakausien tarpeita vastaava tila. 2010-luvun
alussa punatiilirakennusten ympäristöön oli muodostunut
moderni keskus, joka yhdisti koulutuksen, kulttuurin, yrittäjyyden, vapaa-ajan ja kaupungin tiloja. Esimerkiksi opetustilojen lisäksi Aalto-yliopisto pystyi hyödyntämään vanhaa
värjäämöä opiskelijoiden työtiloina ja generaattorihallia,
joka pääsääntöisesti tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden
järjestää tapahtumia ja näyttelyitä laitoksen välittömässä
läheisyydessä. Aaltolaisten keskuudessa tila tunnettiinkin
paremmin generaattorigalleriana. Entisen teollisuusalueen
laajoja tiloja ei kuitenkaan saatu kokonaisvaltaisesti hyödynnettyä, vaikka Puuvillan tiloissa toimi mm. TE-keskus,
terveysasema, Satakunnan Kansan toimitus, lounasravintola, kahvipaahtimo, kuntosali, tanssikeskus ja muita lukuisia
yksityisyrittäjiä. Porilaisten keskuudessa käytiin jatkuvaa
spekulointia siitä, millainen toiminta vahvistaisi tehdasalueen uudistunutta identiteettiä ja toisaalta sen kulttuurihistoriallista kontekstia ei haluttu unohtaa kokonaan. Aktiivinen
ja tasainen keskustelu osoitti kaupunkilaisten mielenkiinnon kaupungin rakennemuutoksia ja puuvillan kehittämistä
kohtaan. Vuonna 2011 alkoi liikkua huhuja, joiden mukaan sisäpihalle suunniteltiin massiivista kauppakeskusta. Uutinen
sai pääsääntöisesti tyrmistyneitä vastaanottoja ja samalla
hanke tuomittiin mahdottomana ja epärealistisena. Yhdessäkään osallistumassani kahvihuone-, naapuri- tai kuppilakeskustelussa ei ollut noussut esiin tarvetta jälleen uudelle
ostoskeskukselle, eikä sen nähty sopivan jo olemassa olevaan miljööseen.
Kuitenkin tilat omistavan kiinteistösijoitusyhtiö Renor Oy:n
vuoden 2008 vuosikatsauksesta selvää, että kauppakeskushanke oli vahvistettu jo silloin, eli suunnitelmat sen rakentamisesta olivat olleet olemassa jo pitkään ennen kuin
tieto alkoi kantautua kaupunkilaisten korviin. Kaupungin
laatima osayleiskaava oli astunut voimaan ja se mahdollisti
vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamisen. Vuosikatsaus
kertoo hankkeesta seuraavanlaisesti:
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”Renor teetti vuoden aikana vaihtoehtoisia luonnossuunnitelmia ja selvitti kauppakeskushankkeen
taloudellisia reunaehtoja. Positiivinen palaute ja
toteutuksen tekniset ja taloudelliset edellytykset tukevat hankkeen toteuttamista. Arkkitehtien
suunnitelmissa korostetaan Puuvillan vanhojen
rakennusten merkitystä ja uudisrakennukset sopeutetaan osaksi arvokasta ympäristöä. kauppakeskus on luonteva jatkumo Puuvillan pitkässä ja
poikkeuksellisessa historiassa. Hanke on laajuudeltaan ja sisällöltään merkittävä koko seutukunnalle.”
(Renor 2008, 2)
Pian ensimmäisten huhupuheiden jälkeen selvisi, että
Kauppakeskus Puuvillalla oli jo olemassa olevat nettisivut,
että

joiden

yhteydestä

rakennusaikatauluun

löytyi

sekä

liittyvää

havainnekuvia

tietoa.

Renorin

vuosikatsauksen mukaan suunnitelmissa tulee kiinnittää
huomio tehdasalueen kulttuurihistorialliseen painoarvoon,
jota

myös

Museovirasto

valvoo

osana

merkittäviä

kulttuuriympäristöjä Suomessa. ����������������������
Ensimmäisten havainnekuvien perusteella kauppakeskuksen integroituminen punatiilirakennuksiin ei ollut hienovaraista saati jo olemassa
olevaa arkkitehtuuria kunnioittavaa. Päinvastoin, Siltapuistonkadun puoleista vanhaa julkisivua jouduttiin purkamaan
uuden rakennussuunnitelman tieltä ja uudet mainosmaiset osat levittäytyvät näkyvästi kaaren muodossa vanhan
kiinteistön ylle, ikään kuin sulkien sen sisälleen. Arkkitehti
ja pääsuunnittelija Petri Pussinen vertailee Porin puuvillaa
ja Tampereen vanhaa Finlaysonin aluetta, jossa keskukset,
kaupat ja parkkitalot on upotettu vanhojen rakennusten
sisään. Porissa sen sijaan on enemmän jo olemassa olevaa
uutta kiinteistöä ja kauppakeskus haluttiin �����������
tuoda osaksi muuta kaupunkikuvaa. Lisäksi Pussisen mukaan vanha julkisivu keskustelee uuden kanssa. Kauppakeskus on
leikkikenttä kaupoille ja kauppaketjuille, jotka rakentavat
mainoksen tavoin omaa brändiään myös fyysisten tilojen
kautta. (Lehtojoki 2013) Toden totta, myös uuden julkisivun
valtavat punaiset kaaret muistuttavat muotokieleltään pi-
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haleikkikenttien kiipeilytelineitä. Iloisuudellaan ne kutsuvat
kuluttajia ottamaan osaa aikuisten leikkiin, jossa osallistumismaksua ei ole, mutta varsinaisella pelaamisella on hintansa.
Suoraan kollektiiviseen historiaan sidottujen elementtien
yhdistäminen kaupallisuuden ehdoilla toimivaan uudelleenrakentamisen voidaan nähdä eri aikakausien yhteen
sulattamisena. Paikallisuus ja nostalgia sijoitetaan uuteen
kontekstiin, jolloin kuluttamisen alustaksi rakennetaan
menneisyyteen sidoksissa olevaa kuvastoa. Historian kautta rakentuneen kulttuuriperimän, sen kautta muodostuneen voimakkaan kaupunki-identiteetin ja sitä symboloivan
fyysisen tilan uudelleen kiinnittäminen kaupalliseen kontekstiin pyrkii alleviivaamaan tilankäytön luonnollista siirtymää. Nostalgiset ja ideologiset assosiaatiot menneeseen
synnyttävät perustellun motiivin kuluttajakeskeiselle tilalle.
(Fornäs ym. 2007, 14-16) Ikään kuin kauppakeskus olisi aina
ollut osana yhteisöä. Renorin vuoden 2008 katsauksessa
alleviivataan yrityksen vahvaa osaamista vanhojen punatiilirakennusten vaativassa uudistamisprosessissa. Katsauksessa todetaan myös seuraavanlaisesti: ”Ympäröivien
alueiden siistiminen ja ympäristöä rumentavien seikkojen
vähittäinen poistaminen vaativat huomattavia taloudellisia
panostuksia.” (Renor 2008, 2) ”Rumentavia seikkoja” ei ole
sen tarkemmin määritelty, mutta on selvää, että erilaisia
palveluita sisältävän �����������������������������������
100 000 bruttoneliömetrin����������
kaupunkikeskus ei ole yksi niistä.
Loppuvuosi 2011 ja alkuvuosi 2012 olivat hiljaisia kauppakeskushankkeen edistymisen kannalta. Euroalueen talouskriisi oli luonut epävarmuutta alalla. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan rakentaminen olisi aloitettu vuoden 2011
aikana, mutta etenemistä heikensi muutaman merkittävän
toimijan perääntyminen. (Renor 2011, 3, 9) Vuoden 2012
aika alkoi kuitenkin tapahtua. Urakkasopimus solmittiin
Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa ja Ruokakesko Oy:n
kanssa solmittiin niin kutsuttu ankkurivuokrasopimus. Noin
7000 neliötä kattava liiketila varattiin uudelle K-citymarke-
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tille ja pääsääntöisesti sen avulla varmistettiin investointipäätöksen vaatima vuokrausaste. (Renor 2012, 2) Keskon
oman aluetiedotteen mukaan kaupan alan palveluyritys ja
pörssiyhtiö haluaa olla vahvasti mukana kehittämässä Porin
talousalueen kasvua. Aluejohtaja Olli Setäsen mukaan ”keskeinen sijainti mahdollistaa helpon ja tarvittaessa nopeankin asioinnin”. (Kesko aluetiedote 2012) Samaa strategiaa
hyödynnettiin myös vuonna 2008 Mikkolaan rakennetun
K-citymarketin yhteydessä. Silloinkin Setälä mainosti uutta
10 000 neliön markettia ”myymälänä, josta selviytyy ulos
nopeasti”. Muutenkin hankkeet muistuttavat paljon toisiaan, sillä myös Porin Mikkolan ICCO-keskuksen yhteydessä Citymarketia luonnehdittiin kauppakeskuksen veturiksi
(yhdessä Tokmannin kanssa). (Vesa 2008) Lisäksi yksioikoinen näkemys ”helposta ja nopeasta asioinnista” voidaan
nähdä kyseenalaisena molempien keskusten yhteydessä,
jotka ovat joko sijaintinsa tai rakenteidensa puolesta profiloituneet niin sanotuiksi automarketeiksi. Keskustan välittömästä läheisyydestä huolimatta, kauppakeskus Puuvillan
yhteyteen on suunniteltu 2000 autopaikkaa. (Renor 2012,
13) Lisäksi kauppakeskus on hakenut Porin kaupungilta
oikeutta poiketa voimassaolevan asemakaavan rakennusmääräyksistä, jotka koskevat muun muassa pysäköintipaikkojen sijoittumista ja ajoluiskien rakentamista. (Porin kaupunki 2011)
Huhtikuussa 2012 oli aika toimia. Valtamediassa oli toistaiseksi esiintynyt pääsääntöisesti positiivista uutisointia
siitä miten Suomen suurimpiin kauppakeskuksiin tähtäävä
hanke ”käynnistää entisen puuvillatehtaan aktiiviset eläkepäivät”.��������������������������������������������������
Tämä ei kuitenkaan täysin vastannut��������������
sitä mielikuvaa, mitä ns. ”torikeskusteluiden” yhteydessä oli syntynyt.
Mielestäni Satakunnan merkittävimpänä ja noin 130 miljoonaa euron kokonaisinvestoinnin arvoisena hankkeena mainostettu kohde tarvitsi ympärilleen yhtälailla merkittävää
keskustelua. Tämän pohjalta aloin suunnitella Keskosormi
–interventiota���������������������������������������������
keväällä 2012, kun rakennustöiden aloittamisesta oli tullut virallinen vahvistus.
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Tavallaan voidaan nähdä, että teoksen Kesko Oyj:n toimintaa alleviivaava sisältö oli epäoikeudenmukainen tai
riittämätön kuvaamaan kauppakeskuksen rakentamiseen
liittyviä valtasuhteita. Kuitenkin juuri Keskon alueen kehittämispolitiikka voidaan kyseenalaistaa tarkastelemalla sen
toimintaa esimerkiksi juuri Porissa. Rakentaessaan uuden
Mikkolan Citymarketin vuonna 2008, Kesko typisti jo olemassa olevan jättimarkettinsa toiminnan, joka silloin sijaitsi
toisen kiinteistöjätti Citycon Oyj:n tiloissa, rautatieaseman
välittömässä läheisyydessä. Toiminta tiloissa jatkoi K-supermarketin muodossa, mutta samalla yli 40 työntekijää
irtisanottiin (Yle Satakunta 2009). Myös Siltapuistonkadulla (tulevaa kauppakeskus Puuvillaa vastapäätä) on jo olemassa oleva K-supermarket, jonka toiminnan jatkuvuus jää
nähtäväksi.
Lisäksi on syytä kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten
suuret kaupan alan yritykset vaikuttavat kaupunkikuvan rakentumiseen ja ovat lähes poikkeuksetta mukana erittäin
suuria investointeja vaativissa rakennushankkeissa. Esimerkiksi Helsingin Maunulan vanha ostoskeskus kävi pitkää ja
karvasta taistelua vuokrasopimuksen uusimisesta Helsingin
kaupungin kanssa. Maanvuokrasopimus päätettiin vuonna
2009 ja toiselle puolelle katua nousee S-osuusliike HOKElannon uusi S-market, jonka tilat ovat pääsääntöisesti varattu ketjun omille liikkeille. Yleisradion asiaohjelma
MOT nostikin oikeutetusti esiin, oliko päätöstä tekemässä
jäävejä henkilöitä, kun kaupunginhallituksen viidestätoista
varsinaisesta jäsenestä kolme ja varajäsenistä neljä istui
osuusliikkeen edustajistossa. Lisäksi kaavan vahvistaneista
valtuuston jäsenistä reilu neljännes istui HOK-Elannon hallintoelimissä. (Taloussanomat 2009)
Kolmanneksi intervention taustalla oli tarve reagoida välittömästi uutiseen, jota edelsi pitkä hiljaiselo kauppakeskuksen rakentamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Teos
pyrki sekä ajankohtaisuudellaan että nopealla reagoinnilla
herättämään keskustelua ja osoittamaan kaupungin asukkaiden keskuudessa vallitsevan erimielisyyden yksiselittei-
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senä esitettyä hanketta kohtaan. Valitsin teosmateriaaliksi
K-Citymarketin omat muovipussit niiden helpon tunnistettavuuden, työstettävyyden ja kestävyyden takia. On sanomattakin selvää, että muovikassit ovat myös kulutukseen
liittyvä voimakas symboli. Hankintaa tehdessäni myyjä
arvioi pussien kokonaismäärän summittaisesti, sillä hän ei
kokenut tarpeelliseksi laskea niin suurta määrää. Tietämättään Kesko siis sponsoroi osittain teostani. Siltapuistonkadun puoleinen julkisivu oli loogisin sijainti työlleni, sillä
katu on vilkkaasti liikennöity. Lisäksi kyseessä oli tiiliseinä,
joka havainnekuvien mukaan joutuisi osittain puretuksi uuden kauppakeskuksen tieltä. Seinämä oli valmiiksi jaoteltu
pystypalkkien avulla ja se helpotti teoksen mittakaavan
hahmottamista. Lopulta päädyin työstämään kirjaimista
niin suuret kuin silloisen 21 neliömetrin asuntoni pinta-ala
mahdollisti. Paikallisessa rakennusalan yrityksessä minulta
kysyttiin haluanko kaksipuolisen teipin olevan niin vahvasti
tarttuvaa, että se olisi pitänyt piikata irti. En halunnut, vaikka jälkikäteen ajatellen seinähän joutui kuitenkin muokkauksen kohteeksi. Nyt näissä olosuhteissa työn olisi joutunut
tekemään joku ulkopuolinen ja ilkivallan korostaminen olisi
saattanut syödä itse sisältöä. Aikaisin keskiviikkoaamuna
25.4.2012 kiinnitin K-Citymarketin muovipusseista muotoillut kirjaimet vanhan puuvillatehtaan seinään. Kirjaimista
muodostui sana KESKOSORMI, joka mielestäni antoi kontekstissaan riittävästi vihjeitä ja tulkinnanvaraa tarkoitusperistään.
Teos ehti olla seinässä vajaan vuorokauden, jonka aikana
paikallismedia Satakunnan Kansa ehti uutisoida aiheesta.15 Tämän jälkeen Renor Oy poistatti seinäkirjoituksen
omatoimisesti. Interventioteoksistakin tunnettu taiteilija
Brad

Downey

huomioliiviin

pukeutui

aikaisemmin

työskennellään

julkisessa

rakennusmiehen
tilassa,

mutta

luopui valeasusta kannustaakseen yleisöä puuttumaan
tekemisiinsä. Hän koki ajoittain jopa huonoa omatuntoa siitä,

15
Tekohetkellä laillinen nimeni oli toinen (Outi Kurri). En siis ollut kaapan����������������������������������������������������������������������������
nut valheellista identiteettiä pakoillakseni mahdollisia seurauksia.
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että oli selvinnyt niin vähäisillä hankaluuksilla. (Tamminen
2013, 52-53)������������������������������������������������
Interventioteosten yhteydessä olen usein pohtinut samaa, sillä kukaan ei ole koskaan puuttunut tekemisiini,
jotka olen aina toteuttanut päivänvalossa ja ihmisten keskuudessa. Joku on myös aina ollut mukana dokumentoimassa
prosessia ja auttamassa fyysisesti haastavammissa osuuksissa. Esimerkiksi seinäkirjoituksen kiinnittäminen otti aikansa ja kiinnityshetkellä oli meneillään aktiivisin aamuruuhka.
Ongelmat realisoituvat vasta jälkikäteen, kun Aalto-yliopiston välillinen osuus teokseen selvisi. Sen seurauksena Renor
Oy esitti Porin yksikön Taiteen laitokselle, että tulevaisuudessa laitoksellemme ei mahdollisesti enää vuokrata toimitiloja.
Menettely muistuttaa Teemu Takatalon Tiedostavan kuluttajan synninpäästö –teoksen kohtalosta, jonka kauppakeskus
Tullintori sensuroi vuonna 2011 siitä huolimatta, että näyttely
oli tilattu osaksi Kulttuuripäivät -tapahtumaa. Teoksessaan
Takatalo pohti eri yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuohjelmien puutteita ja yhdeksi yritykseksi oli listattu tilat
omistava Citycon. Sen seurauksena näyttely suljettiin ja seinään toteutettu teos peitettiin maalaamalla. Tullintorin kauppakeskuspäällikkö Mari Laaksoswen mielestä ”on eettisesti
epäilyttävää lähteä toimimaan vuokranantajaa vahingoittavalla tavalla noin ylipäätään.” (Auvinen 2011; Syrjälä 2011)
Molemmissa tapauksissa toimintamalli sekä Cityconin että
Renorin puolelta on identtinen. Kriittiset keskustelunavaukset on poistettava välittömästi sen sijaan, että sen sisältö tai
mahdollisuus vuorovaikutukseen otettaisiin vakavasti. Myöskään Kesko ei kommentoinut asiaa ja ymmärrykseni mukaan
ruokakauppajätti oli painostanut Renoria toimimaan teoksen
poistamisen hyväksi. Renor on kuitenkin liittänyt Satakunnan
Kansan uutisen omien verkkosivujensa vuoden 2012 uutisosioon, joka voidaan nähdä edes jossain määrin kannustavan
avoimuutta ja puolijulkisen tilan sananvapautta. Siitä huolimatta julkisen keskustelun puute ja molempien kiinteistösijoitusyhtiöiden sensuuriin pyrkivä toiminta osoittaa, miten
miljoonien eurojen rakennushankkeet eivät kestä edes yhden
ihmisen väliintuloa.

116

117

118

.. .. ..

KULTTUURISAATO

119

120

121

122

123

Antti Turkko: Maalaus, 2013
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Anne Salmela
125 & Anna Turunen: Vieraita tulossa, 2013
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Sara Kärpänen: Public/Intimacy, 2013
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Anne Lehtelä: Up to me, 2013
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LUKU 9

P O R I N K U LT T U U R I S Ä ÄT Ö
( t a i t e e n j a t a l o u d e n t u t k i m u s)

“Porin kulttuurisäätö on taidetta sekä sen hintaa,
ehtoja ja tukemisen muotoja tutkiva teos, joka tapahtuu näyttelytilan lisäksi myös mediassa ja kaupunkitilassa.
Porin Kulttuurisäätö järjestää Porissa Suomi Areenan ja Jazzien aikaan keskeisille paikoille sijoittuvan tapahtumallisen näyttelyn Sponsori. Näyttelyn
tarkoituksena on kiinnittää huomiota taiteen tuottamisen, tukemisen ja esittämisen tapoihin ja konventioihin sekä pohtia mahdollisuuksia, joita avautuu uudenlaisten toimijoiden kohdatessa muun
muassa taiteilijoiden ja yritysmaailman välisessä
yhteistyössä.
Porin kulttuurisäätö on tukenut näyttelyyn valittuja
taiteilijoita pienin, maksimissaan noin 20 euron arvoisin avustuksin, jotka on jaettu hakemusten perusteella. Näyttelyn toteutumiseen säätö taas on
Porin kaupungin kulttuurilautakunnan apurahan
lisäksi pyytänyt ja saanut eri yrityksiltä ja yhteisöiltä pientä materiaalista tukea, jota vastaan heille on
luvattu näkyvyyttä.
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Monitahoisessa, niin yksityiseen asuintilaan, julkiseen kaupunkitilaan ja mediaan kuin internetin
virtuaaliseen tilaan levittäytyvässä projektissa tuemme ja tuomme esiin ei-kaupallista taidetta kokeellisin menetelmin. Haluamme herättää ajattelemaan ja kutsua ihmisiä keskusteluun siitä, mitä
taide on tai voisi olla. Olisiko taiteen, yhteiskunnan
ja talouden suhteet ajateltava uudella tavalla? Pyrimme osoittamaan, että vakaviakin asioita voi käsitellä liiallisiin vastakkainasetteluihin kangistumatta positiivisessa ilmapiirissä.” (Porin kulttuurisäätö
2013a)

Puolifiktiivinen Porin kulttuurisäätö syntyi melko spontaanisti vuoden 2013 alussa, kun Porin kaupungin kulttuurilautakunta myönsi 500 euroa ”Pori Jazzien aikana kollektiivisesti toteutettavaan näyttely- ja performanssiprojektiin”,
johon apurahaa alunperin oli haettu. Työryhmä (Anna
Jensen, Eetu Henttonen, Niilo Rinne, Eliisa Suvanto ja Anni
Venäläinen) muodostui viidestä Aalto-yliopiston maisteri- ja
jatko-opiskelijasta, jotka olivat satunnaisissa keskusteluissa
pohtineet mahdollisuutta luoda epäkaupallisen ja taidetta
tutkiva tila osaksi Pori Jazz-festivaalia. Epäilemättä Porin
paikallisesti ja kansainvälisesti tunnetuin tapahtuma, Porin
Jazzit, muuttaa muutamaksi viikoksi radikaalisti keskisuuren kaupungin kaupunkikuvaa, sillä konserteissa käy vuosittain lähes asukasluvun verran kävijöitä. Heinäkuun lopulla
kaupunkiin syntyy räjähdysmäisesti rinnakkaistapahtumia,
pop-up -kauppoja, näyttelyitä ja kojuja. Ikoninen Jazz-katu
sulkee väliaikaisesti Etelärannan autoliikenteen ja Kokemäenjoen eteläinen puoli muuttuu hetkellisesti musiikin,
kulttuurin, hauskanpidon ja kohtaamisten tilaksi. Porin Jazzit mielletään pääsääntöisesti rennoksi kesäjuhlaksi, jossa
piknik-perinne on voimakas osa kesäkulttuuria ja jonka
ajaksi paikalliset keskittävät kesälomaviikkonsa. On sanomattakin selvää, että Jazzit ovat suuri kaupallisuuden juhla.
Suuria turisti- ja väkijoukkoja halutaan hyödyntää monin eri
tavoin ja esimerkiksi SuomiAreena on vuodesta 2006 asti
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järjestänyt poliittisen keskustelutapahtuman juuri Jazzien
aikaan, sillä vierailijoiden lisäksi festivaali kerää kaupunkiin
vaikutusvaltaisia päättäjiä ja tekijöitä.
Näistä lähtökohdista syntyi myös tarve haastaa kaupungin tarjoamaa ja Pori Jazzien aikaan toimivaa taidekenttää.
Porin kulttuurisäätö hyödyntää useita taiteen kentällä puhuttelevia teemoja tutkivaksi taideteokseksi, jonka muoto
ja sisältö pyrkivät levittäytymään monialaisesti osaksi kaupunkikuvaa.

“Moi! Ehdittekö katsoa ja kommentoida vielä tota
sponsoritekstiä mahd. pian? Etenkin lopussa oleva statement, että mitä ja keitä olemme lienee aika
tärkeä, samaa voisi käyttää sitten nettisivuilla ja facebookissa?”

”missä vaiheessa tehdään lehdistötiedote? oisko sit
kun julkistetaan taiteilijat? vai pitäiskö koittaa kasvattaa ennakkohypeä jotenkin? Haha, laitoin tuonne että Niilo Rinne, Asiamies. Kuulostaa hassulta,
mut kyl se on oikee sana. Pitäiskö laittaa säädön
hengessä että asia-mies tai asia mies.” 16

Oman näkemykseni mukaan teoksessa oli kolme erilaista
lähtökohtaa, joiden avulla lopullinen kokonaisuus syntyi.
Ensimmäinen tavoite oli järjestää aktuaalinen näyttely, johon oli mahdollista kuratoida teoksia avoimen taitelijahaun
kautta. Toisekseen projektin kokonaisteeman avulla haluttiin nostaa esiin taiteen rahoitusmahdollisuuksia ja apurahajärjestelmien riittämättömyyttä tukea monialaista kulttuuria ja taiteilijoiden toimeentuloa. Kolmas tavoite oli pohtia
taiteen erilaisia esittämistapoja ja erityisesti sitä, miten se

16
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voisi tehokkaasti integroitua osaksi kaupunkikulttuuria, Pori
Jazz-turistien tavoin.
Porin kulttuurisäätö päätyi toteuttamaan Sponsori –nimisen
näyttelyn, jonka tavoitteena oli levittäytyä osaksi kaupunkikuvaa. Näyttelyn lopullisen muodon määrittelivät taiteilijahaun kautta valikoituneet teoksen. Säätö toteutti itselleen
Yes Man –hengessä virallisen ja ”säätiömäiseltä” näyttävän
identiteetin, johon kuului neutraali (ja Porin Ässien Patahengessä toteutettu) logo, virallinen tapa kommunikoida
ja uskottavuutta parantava porinkulttuurisaato.org –nettisivu. Ensimmäiseksi aloimme työstää sponsorikirjettä sekä
paikallisille että kansallisille yrityksille. Tavoitteena oli löytää
yrityksiä tukemaan näyttelyä ja siihen osallistuvia taiteilijoita osana taiteen ja talouden tutkimusta. Kirjeessä toimme
ilmi, että olimme kiinnostuneita havainnoimaan missä määrin taiteen ja yritysten intressit voisivat kohdata. Yrityksille
tarjottiin laajaa näkyvyyttä mm. näyttelytilan sponsoriseinällä, mainosmateriaaleissa ja sähköisen median yhteydessä. Kirjeen sisältö ja ulkoasu olivat erittäin virallisia, vaikka
sisältöön pyrittiin ajoittain tuomaan pieniä nyrjähdyksiä
viestittämään tapahtuman kokeellisesta luonteesta.
”ja tykkään kun ei ole edes mitenkään ympäripyöreästi että ”muulla” vaan just että ”saksassa”. antaa
mukavan kajahtaneen vaikutelman. itellä ainakaan
ole mitään hajua taiteen ja yritysmaailman toiminnasta saksassa.” 17
Sähköpostien kautta lähetetyt yhteydenotot eivät juurikaan
tuottaneet tulosta. Osa yrityksistä lähetti kohteliaan kieltäytymisen ja suurin osa ei vastannut lainkaan. Avajaistarjoiluista vastaavaksi tavoiteltiin mm. italialaista Camparia,
jonka kuuluisa katkero olisi tuonut kansainvälisen tuulahduksen ja brändin osaksi näyttelyä. Myös Campari kieltäytyi
mahdollisuudesta, mutta sen lisäksi brändin edustaja otti
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kantaa tapahtumaan seuraavanlaisesti: ”Lukemani perusteella en vakuuttunut siitä, että tämä konsepti olisi omiaan
Camparille tai alkoholille ylipäätään. Olemme toki kiinnostuneita taiteesta ja siihen linkittyvistä tilaisuuksista, mutta
ne ovat tähän mennessä yleensä olleet galleria-avajaisia tai
vastaavia ja nekin harkitaan tapauskohtaisesti.”
”mielestäni tätä voisi katsoa enemmän leikkinä tai
pelinä, jossa katsotaan miten yritysmaailma ja taide voisi löytää uusia keinoja toimia yhdessä?” 18
Vaikka olimme huvittuneita ja ehkä hieman hämmentyneitäkin saamastamme vastauksesta, oli Camparin reaktio
tulkittavissa tyypilliseksi suhtautumiseksi taidemaailman
sisällä tapahtuviin poikkeavuuksiin. Kuitenkin sponsorikirjeessä tuotiin ilmi näyttelykonteksti ja että tavoitteenamme
on tukea sekä taiteilijoita että yrityksiä. Vastauksen perusteella taiteen nähdään toteutuvan vain tietynlaisissa tiloissa
ja konteksteissa. Luonnollisesti Camparilla on oikeus valita
brändilleen sopiva kohderyhmä, mutta silti yrityksen perustelut olivat erityisen kiinnostavia kontekstissa, jossa pyrittiin
löytämään uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua taiteen
tukemiseen ja tuottamiseen. Henkilökohtaisen vuorovaikutuksen merkitys korostui paikallisten toimijoiden kanssa,
sillä heitä oli huomattavasti helpompi saada innostumaan
projektista suoran kontaktin kautta. Porin kulttuurisäätö sai
lopulta 11 yritystä ja yhdistystä mukaan tukemaan näyttelyä
ja lahjoitusten avulla mahdollistettiin mm. avajaistarjoiluja,
näyttelyn tekniikkaa, teosten ripustusta ja kaupunkitilassa
liikkuneen pakettiauton teippaus.
Varsinaiseen näyttelytilaan haettiin taiteilijoita avoimen
haun kanssa, jonka muotoilussa käytettiin yleisen linjauksen mukaisesti hyvin täsmällistä ilmaisua. Tarkoituksenamme oli jakaa kaupungilta saatua apurahaa eteenpäin, jolloin
kokonaisuudesta syntyisi lumipalloefekti: apurahamme
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tukisi myös muita taiteilijoita. Taiteilijahakua mainostettiin
taloudellisena apuna, jonka enimmäismäärä oli 20 euroa tai
teoksen toteuttamiseen tarvittavia materiaaleja. Hakemuksessa kerrottiin tulevasta näyttelystä ja sen tavoitteista, mm.
seuraavanlaisesti: ”Tavoitteena on tuoda taide osaksi Porin
katukuvaa Jazz-viikon aikana ja kutsua yleisö pohtimaan taiteen roolia yhteiskunnassa. Tarkoitus ei ole myydä taidetta.”
(Porin kulttuurisäätö 2013b) Määräaikaan saapuneiden hakemusten sisältö oli yllättävän laaja ja edes näennäisen pieni avustussumma, kulttuurisäätö -nimestä puhumattakaan,
ei ollut avannut riittävästi lähtökohtia kaikille hakijoille. Hakuprosessin yhteydessä kuitenkin haluttiin säilyttää tietty
avoimuus ja siksi näyttelyyn tuleville teoksille ei määritelty
tarkkoja ehtoja etukäteen. Hakijoiden tulkinta ilmoituksesta,
sen takana olevasta ”organisaatiosta” ja apurahan määrästä
nähtiin osana prosessia ja teosta. Lopulliseen näyttelykokonaisuuteen valikoituivat ne taiteilijat, joiden teokset pohtivat näyttelyn teemoja kiinnostavalla tavalla ja täyttivät 20
euron teoskustannukset. Sponsori –näyttelyssä esillä olleet
teokset jakautuivat fyysiseen näyttelytilaan sekä kaupunkitilaan erilaisina tapahtumina ja interventioina.
”en usko että aallon maine tässä menee, enkä ihan
pelkästään parodian tasolle tätä latistaisi. mielestäni
kyseessä on nimenomaan kokeellinen taideprojekti, jossa haetaan uudenlaisia yhteistyönmuotoja.” 19

Yllättäen oikeanlaisen n�������������������������������������
äyttelytilan ������������������������
löytyminen oli yksi projektin haastavimmista osuuksista. Tarkoituksena ei ollut
naamioida tilaa ”varteenotettavaksi” galleriaksi ja ensisijaisesti etsimme esimerkiksi tyhjää liikehuoneistoa käyttöömme. Tilan kriteerinä oli sijainti keskusta-alueella, jolloin näyttely saisi riittävän näkyvyyden ja sen tiloihin olisi helppo
löytää tai eksyä vahingossa. Tuttujen ja hyväksi todettujen
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tilojen suhteen olimme auttamattomasti liian myöhässä ja
niiden käyttöönotto oli varattu toisille tahoille. Kartoitimme
mahdollisuutta hyödyntää tyhjillään olevia kiinteistöjä, mutta ystävällisistä ja kiinnostuneista reaktioista huolimatta,
tilojen järjestäminen erilaisista syistä ei realisoitunut. Yksi
todennäköinen syy on se, että kiinteistönomistajalle muodostuu siitä liikaa velvoitteita, eikä vastahyötyä nähdä riittävänä.
”mutta tämän suuren tilan vieressä valtakatu 10:ssä
on tyhjä tila, vanha thaihierontamesta, jonka oven
takan oli joku likainen lappu jossa oli joku puhelinnumero, johon soitin. vastaaja oli vain tehnyt jotain
piirustuksia tilasta, mutta osasi ohjata tilaa hallinnoivaan linnakiinteistö firmaan torin laidalla, johon
sitten meninkin.” 20

Lopulta näyttely päätettiin järjestää Porin ydinkeskustassa Antinkadulla sijaitsevassa asunnossa, jossa yksi Säädön
jäsenistä oli vuokralla. Asunto oli ollut mukana potentiaalisena vaihtoehtona koko prosessin ajan ja lopulta se tuntui
myös istuvan parhaiten hämmentävään kokonaisuuteen.
Yksityisasunto korosti sitä, miten monimutkaista on löytää
tilaa taiteen esittämiselle ja samalla päätettiin, että ripustus
toteutetaan kodin ja siellä jo vallitsevien esineiden ja taideteosten ehdoilla.

“on varmaan hyvä vielä miettiä ja varmistaa, että
se käytännössä myös toimii: eli että miten sisäänkäynti, minkälaista tietoa kadulle, kannattaako olla
yhteydessä taloyhtiöön/naapureihin, haittaako jos
saat häädön tms. riskianalyysi.” 21

20
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Lisäksi asuntoon päätettiin rakentaa kuvitteellisen säätiön
toimitilat, jota korostettiin piirtoheittimellä ja toimistotarvikkeilla. Kadulla asunnon edessä pidettiin aukioloaikoina
kahta suurehkoa mainostelinettä, joiden olemassaoloon
kukaan ei puuttunut viikon aikana. Myös kaupungin työntekijältä saatiin hiljainen hyväksyntä niiden käytölle, sillä mitä
ilmeisemmin Jazz-viikko työllistää valvovia tahoja täyspäiväisesti, eikä ihan jokaiseen poikkeavuuteen pystytä reagoimaan. Alle 30 neliömetrin näyttelytila asetti myös joitain rajoitteita, sillä etenkin yksittäisille ja tuntemattomille
vierailijoille se saattoi poiketa asettamistamme tavoitteista.
Näyttelyä oli valvomassa useimmiten vähintään kaksi kulttuurisäädön jäsentä ja pyrimme kertomaan kokonaisuudesta mahdollisimman avoimesti�������������������������������
näyttelyvierailijoille��������
. Samanaikaisesti tilasta oli muodostunut oleskelutila ja olohuone,
jossa ihmiset viettivät aikaa ja kävivät keskusteluita. Claire
Bishopin ajatuksiin nojaten itse fyysinen tila saattoi näyttäytyä osittain ulossulkevana tilana, jossa sosiaalinen vuorovaikutus tapahtui pääsääntöisesti tietyn ihmisryhmän välillä. Tapahtumaa pystyi seuraamaan Porin kulttuurisäädön
nettisivuilta ja Facebookissa, jota päivitimme aktiivisesti
näyttelyviikon aikana.
Näyttely kokonaisuudessaan avautui varmasti erilaisena
satunnaiselle kulttuurinystävälle ja esimerkiksi verkossa
olevaan materiaaliin tutustuneelle kävijälle. Lisäksi kaupunkikuvassa tapahtuneet interventiot loivat näyttelykontekstista riippumattoman tapahtumallisuuden, jotka onnistuivat
herättämään mielenkiintoa myös itsenäisinä teoksina. Kokonaisuudessaan Porin kulttuurisäädön pyrkimyksenä oli
luoda kaikille jazz-vieraille avointa, sekä yksityisiä että julkisia normeja ja käytäntöjä haastavaa tilaa, jossa odottamattomat kohtaamiset yllättäisivät itse säätäjätkin. Tapahtuma
oli monikerroksinen, monessa eri tilassa ja kontekstissa
tapahtuva kokonaisuus, joka suuren volyymin ja osallistujamäärän takia ei voinut olla täysin hallittavissa. Kuitenkin
juuri hallitsemattomuus ja arvaamattomuus ovat suurimmat ja antoisimmat kaupunkitilan ominaispiirteet. On vaikea
arvioida mistä teos alkoi ja mihin se päättyi. Palautteen pe-
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rusteella tapahtuma onnistui kyseenalaistamaan perinteisiä
taiteen esittämisen ja katsomisen tapoja. Fiktiivinen säätiö
ja uusi kollektiivinen identiteetti mahdollisti toimintatapoja,
joita emme olisi muuten uskaltaneet hyödyntää. Emme kuitenkaan pyrkineet naamioitumaan sen taakse, vaan enemmänkin kutsumaan ihmisiä mukaan ja välittämään kollektiivisten toimintamallien hyötyjä ja mahdollisuuksia.
“säädöstähän tässä on kyse, joten ei kaikkea täydy
liian tarkkaan suunnitella. mutta vähän kuitenkin.” 22

Sponsori -näyttelyyn osallistuneet taiteilijat ja teokset:
Antti Turkko
Maalaus, 2013
Hiiri
Everyone I didn’t sleep with, installaatio, 2013
Eliisa Suvanto
Cam pari päivässä, video ja installaatio, 2013
Anne Salmela & Anna Turunen
Vieraita tulossa, performanssi kaupunkitilassa, 2013
Ulla Wassenaar
Selvitys apurahan käytöstä, A4 tuloste, 2013
Anne Lehtelä
Up to me, installaatio katukuvassa, 2013
Sara Kärpänen
Public/Intimacy, valokuva interventioita kaupunkitilassa, 2013
Niilo Rinne
Performanssi, 2013
Anni Venäläinen
Noki ja kananmuna: Pöllö, kengät, kettu ja uunipelti, 2013

22

Porin kulttuurisäädön suunnittelukeskustelu, 5.7.2013

139

140

LOPUKSI

141

142

LUKU 10

LOPUKSI

”Mikä on ihminen?” he kysyvät.
Tai kenties: “Mikä on kaupunki?”
Tai: “Mikä on sota?”
Mihinkään näistä kysymyksistä ei löydy kunnollisia
vastauksia. On oletuksia ja teorioita ja paljon hyviä
arvauksia, mutta vastauksia ei ole. (Simak 1992, 15)

Kaupunki on kuin Tetris -peli. Eri��������������������������
värisiä,�����������������
kokoisia ja muotoisia palikoita pyritään sommittelemaan toimivaksi ja saumattomaksi kokonaisuudeksi. Pelin kiihtyessä rakennustahti kasvaa ja paineen alla palasia sijoitellaan vääriin kohtiin.
Syntyy näennäisesti hyödyttömiä hukkatiloja, jotka hankaloittavat uudelleen rakentamista. Kuitenkin oikealla ja malttavaisella pelistrategialla välitilat hyödynnetään ja pistetili
kasvaa. Tetriksessä mittakaava pyritään säilyttämään pienenä. Muutoin tila käy ahtaaksi ja lopulta peli päättyy.
Kaupunki tulisi ylipäätään nähdä leikkikenttänä, joka
kutsuu sen asukkaita pelaamaan. Kaupunki rakentuu ja
sitä rakennetaan jatkuvasti. Välitilat mahdollistavat uusia
toimintasuunnitelmia, ideoita ja aloitteita. Jos kukaan ei
haasta olemassa olevaa ja olematonta tilaa, kaupunki ahdetaan täyteen pysty- ja vaakasuoria rivejä. Nicholas Why-
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brown sanoin taide on siirtynyt kaduille, ihmisten keskelle.
Kuitenkin toisinaan tuntuu, että ihmiset ovat siirtyneet pois
kaduilta kotien, kauppakeskusten tai virtuaalisten maailmojen suojattuun tilaan. Kaupunki ilman ihmisiä sulkee porttinsa ja tehtävänämme on pitää niitä auki. Muuten ihmistä
ympäröivä yhteinen tila jatkaa kutistumistaan, kunnes jäljelle jää huoneen perimmäinen nurkkaus ja sen ympärille
tyhjyys.
Charles Baudelaire oli paikkaansa ja ehkä myös aikakauteensa kuulumaton antagonisti. Hän näki itsensä ulkopuolisena
tarkkailijana, joka vaelsi pitkin kaupungin katuja ja purki urbaanin elämän katoavaisuutta runon ja proosan muodossa.
Baudelaire kuvaili kaupungissa liikkuvan flanöörin olemusta seuraavanlaisesti: ”Olla jossain muualla kuin kotonaan ja
olla silti kaikkialla kuin kotonaan; nähdä koko muu maailma,
olla maailman keskipisteessä ja pysyä maailmalta piilossa.”
(Baudelaire 2011, 196) Tarkkailija nauttii anonymiteetista ja
ehkä sopeutumattomuuden tai puhtaan halveksunnan varjolla vastaanottaa kaikkialle levittäytyneen elämän olematta kuitenkaan osana sen muodostumista. Ihmispaljoudessa
ikävystyminen on typeryyttä. (Baudelaire 2011, 196-197).
Baudelairen taide muodostui analysoimalla, ei osallistumalla. Agonismin yhteiskunnassa analyyttisyys on välttämätöntä, mutta ei riittävää. Chantal Mouffen sanoin demokratia ei perustu pelkästään mahdollisuuteen äänestää
(Carpentier & Cammaerts 2006). Todellinen demokratia on
taistelua ja aktivismia, eriävien näkökulmien hyväksymistä
ja niiden esittämistä.
Yritysmaailman ja jatkuvaa taloudellista kasvua tavoittelevasta maailmankuvasta voidaan löytää ohjenuora myös
kaupunkitilan taisteluun: riskin kautta saavutettava voitto
on onnistuessaan riskiä suurempi. Muutos on mahdotonta,
jos alistumme päättäjien, yritysten ja vallitsevien sääntöjen
yhteiskunnalle�������������������������������������������������
. Viesti on silloin selke������������������������
ä: R��������������������
ahan ja vallan avulla on mahdollista sulkea organisaatiot, yliopistot ja ihmiset
fyysisen tilan ulkopuolelle. Sen rinnalla yksilön mahdollisuudet voidaan nähdä rajallisina, mutta juuri julkisen tilan tais-
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telu mahdollistaa ne ohikiitävät hetket, joiden avulla järjestys asettuu kaaokseksi ja löytää uuden muotonsa.
Kaupunkilaisten harjoittamaa väliintuloa tarvitaan ja se
on välttämätöntä. Kaupunki on ihmisten koti, ei yritysten.
Keskosormi -interventio toteutettiin lähes tarkalleen kaksi
vuotta sitten, mutta tälläkin hetkellä Kauppakeskus Puuvilla on vähintään yhtä ajankohtainen. Sen on tarkoitus avata
ovensa jouluksi 2014, sopivasti kulutusjuhlan vilkkaimpana
vuodenaikana. Ja kuten aina, suuret kaupalliset keskittymät
löytävät kuluttajansa ja kannattajansa. Ennen kapitalismin
voittokulkuetta kauppatorit ja markkinat olivat ambivalentteja kohtaamispaikkoja, joiden kautta paikallinen identiteetti rakentui. Nykypäivänä kauppakeskukset nähdään
ajanviettopaikkoina, joiden suljettujen seinien sisään on
valmiiksi rakennettu kuluttajalähtöinen identiteetti. Näin ne
näyttäytyvät yhdenmukaisina tiloina, tavarataivaana ja arjen ongelmien pakopaikkana. Pakotettua konsensusta vastaan on taisteltava, sillä muuten ympäröivää kaupunkitilaa
rakennetaan ainoastaan Renorin, Cityconin, palveluyritysten
ja pörssijättien ehdoilla. Tervetuloa kauppakeskus Puuvilla,
avajaisissa tavataan.
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