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Protestileirejä voidaan ajatella paikkoina, jotka on rakennettu 
poliittisista lähtökohdista väliaikaisiksi asuin- ja toimintaympäris-
töiksi. Niiden rakentamista ohjaavat lähtökohdat heijastuvat myös 
niiden rakennettuun ympäristöön. Protestileirien arkkitehtuurin 
tutkimusta voidaan pitää oleellisena poliittisten lähtökohtien ja 
arkkitehtuurin välisten yhteyksien ymmärtämisen kannalta, ja 
leirien usein väliaikaisen rakennetun ympäristön dokumentoimisen 
kannalta.  

Osana protestileirien poliittista sisältöä on usein pyrkimys auto-
nomiseen järjestäytymiseen suhteessa vallitseviin yhteiskunnallisiin 
käytäntöihin. Työssäni tutkin protestileirien tilan muodostamisen 
periaatteita ja arkkitehtuuria suhteessa niiden autonomisiin pyrki-
myksiin ja niistä juontaviin periaatteisiin ja käytäntöihin. Työn taus-

Tiivistelmä
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toituksessa olen hyödyntänyt sekä yhteiskuntatieteellistä että ark-
kitehtuurin teorian tutkimusta. Yhteiskuntatieteiden puolelta olen 
hakenut taustaa leirien politiikkaan ja järjestäytymisen tapoihin, ja 
arkkitehtuurin teoriasta tietoa arkkitehtuurin, kulttuurin ja vallan 
välisistä yhteyksistä. Arvioin protestileirien arkkitehtuuria näitä 
teoreettisia taustoja yhdistelemällä – vertailemalla niiden yhteiskun-
nallisia näkemyksiä ja periaatteita rakennetun ympäristön konkreet-
tiseen olemukseen. Tutkimukseni perustuu pääasiallisesti omaan 
havainnointiini neljän eri protestileirin rakennetuista ympäristöistä. 
Vietin leireillä aikaa eri ajankohtina viidestä päivästä useampaan 
viikkoon. Tutkimusaineisto perustuu leireistä tekemiini havaintoi-
hin, karttoihin ja kuvalliseen aineistoon, kuten piirustuksiin.

Protestileirit pyrkivät luomaan autonomisen tilan valtaamalla, 
asuttamalla ja rajaamalla tilaa. Rajatussa leirin tilassa vuorostaan 
luodaan itse rakentamiseen perustuvaa ympäristöä, jossa tilan muo-
dostus ja yksittäisten rakennusten rakentaminen tapahtuvat usein 
omaehtoisesti, ja ihmisillä on mahdollisuus luoda elinympäristöään 
autonomisesti. Protestileirien arkkitehtuuria voidaan lukea vasta-
kulttuurin tilallisena tekstinä, joka heijastaa erottautumista vallitse-
van rakentamisen käytännöistä ja estetiikasta, sekä omia arvostuk-
sia ja näkemyksiä. 

On esitetty, että yksi selittävä tekijä protestileirien synnyn taus-
talla olisi tarve autonomiaan, mikä arkkitehtuurin kohdalla käsi-
tetään tarpeena omaehtoiseen ja itsenäiseen oman elinympäristön 
määrittämiseen ja rakentamiseen. Autonomian tarve voidaan myös 
tulkita niin, että vallitseva hierarkkinen rakentamisen käytäntö ei 
kykene riittävästi vastaamaan ihmisten tarpeisiin. Autonomista 
arkkitehtuuria tutkimalla voidaankin etsiä vastauksia siihen, mitä 
ihmiset tarvitsevat arkkitehtuurilta. Tämän lisäksi olisi toivottavaa 
tutkia ja pohtia sitä, miten arkkitehdit voisivat edesauttaa omaehtoi-
sen ja itsenäisen rakentamisen pyrkimyksissä. 
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Abstract

Protest camps can be thought of as temporary environments for 
living and action, built from political starting points. The guiding 
political principles of the building of the camps are also reflected to 
their built environment. Architectural research of protest camps can 
be considered essential both for the understanding of the connec-
tions between political visions and architecture, and for document-
ing the often ephemeral built environment of the camps. 

A part of the political content of protest camps is often aspiration 
to autonomous organization in relation to dominant social practices. 
In my thesis, I study the principles of space-making and architec-
ture of protest camps in relation to the principles and practices that 
result from their aspirations to autonomy. In the background of this 
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thesis, I have utilized both research of social science and of archi-
tectural theory. From the social sciences I have sought information 
on the politics and methods of organization of protest camps. From 
the theory of architecture I have sought information on the links 
between architecture, culture and power. The architecture of protest 
camps is assessed by combining these theoretical backgrounds – by 
comparing their political visions and principles with the concrete 
form of the built environment. This study is mainly based on my 
own observations of the built environment of four different protest 
camps. At each of these camps I spent time from five days to several 
weeks. The research material consists of the observations, maps and 
visual material such as drawings. 

Protest camps aim at creating autonomous space by occupying, 
inhabiting and bordering space. In a defined camp space, in turn, 
a self-built environment can be created where the construction 
of space and of individual buildings often occur from one’s own 
initiative, and people have the opportunity to create their living 
environment autonomously. The architecture of protest camps can 
be read as spatial text of countercultures. It reflects antagonism to-
wards dominant practices of construction and its aesthetics, as well 
as autonomous valuations and views. 

It has been argued that one explanatory factor behind the birth 
of protest camps is the need for autonomy, which in architecture 
means the need to define and build space both from one’s own 
initiative and autonomously. The efforts to autonomy can be inter-
preted to indicate the inability of dominant hierarchical practice of 
construction to answer people´s needs sufficiently. The research of 
autonomous architecture can answer questions concerning what 
people request from architecture. In addition, it would be advisable 
to research on and reflect on how architects could contribute to the 
aspirations of building autonomously. 
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” ”Pieni utopia.” Näillä sanoilla kuulin muutaman muunkin kuvailevan 
elämää tuolla niemellä 1. Mikä siitä teki pienen utopian? Yhteisöllisyyden 
tunne, omaehtoinen järjestäytyminen, elämä perusasioiden äärellä ja ennen 
kaikkea merkityksellisyyden tunne.” (Kuu 2016, 27) 

1 Hanhikivenniemellä, missä sijaitsi protestileiri keväällä ja kesällä 2015 
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1. Johdanto

1.1. Työn aihe ja tutkimustehtävä

Kiinnostus protestileirien tutkimiseen heräsi keskustelusta yöbus-
sissa, matkalla Pyhäjoelta Helsinkiin huhtikuun lopussa 2016. Olin 
tällöin palaamassa kotiin Pyhäjoen protestileiriltä. Protestileirit 
voidaan nähdä paikkoina, joissa poliittinen lähtökohta ja toiminta 
sekoittuvat asumisen ja elämisen järjestämiseen. Feigenbaumin, 
Frenzelin ja McCurdyn (2013, 12) määritelmän mukaan ”[Protestileiri 
on] paikkaan sidottu yhteiskunnallisten liikkeiden strategia, mikä sisältää 
sekä jatkuvan protestin että arkielämän ylläpitoon vaadittavan sosiaalisen 
uusintamisen.” 2 

Protestileirien rakentamisen ja niiden sisäisen järjestäytymisen 
taustalla on usein selkeitä poliittisia päämääriä ja yhteiskunnallisiin 
näkemyksiin pohjautuvia käytäntöjä (Feigenbaum, McCurdy ja 
Frenzel 2014; Feigenbaum, Frenzel ja Mc Curdy 2013). Protestileirit 
ovat oman kokemukseni 3 mukaan poliittisen strategian lisäksi mie-
lenkiintoisia yhteiskunnallisten suhteiden laboratorioita. Leireillä 

2 “[Protest camp is] a place-based social movement strategy that involves both acts 
of ongoing protest and acts of social reproduction needed to sustain daily life.” Sosi-
aalinen uusintaminen voidaan nähdä yhteiskunnallisten toimintojen ylläpitämisenä 
vallitsevien arvojen ja toimintatapojen eteenpäin - etenkin kasvatuksen ja koulutuk-
sen keinoin - siirtämisen kautta. 
3 Olen ollut osanottajana useilla protestileireillä jo ennen tutkimuksen aloittamis-
ta. Nämä leirit ovat No Border -leiri Tukholmassa vuonna 2012, No Border -leiri 
Kölnissä vuonna 2012, Ydin-leiri vuonna 2012, Kaivoskapina -leiri vuonna 2013 
ja Pyhäjoen protestileiri vuosina 2015 ja 2016, jonka Hanhikivenniemellä sijainnut 
osa on myös yksi tutkimuskohteistani. Tietämykseni protestileireistä perustuu tutki-
muskirjallisuuden ja tutkimuskohteiden analyysin ohella näihin omiin kokemuksiini. 
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yhteiskunnallinen ja tilallinen järjestäytyminen rakennetaan usein 
alusta alkaen itse, joko ympäröivän yhteiskunnan malleja toistaen 
tai tietoisesti niistä pois pyrkien. Tässä työssä tutkin sitä, miten 
protestileirien poliittiset päämäärät ja yhteiskunnalliset näkemykset 
siirtyvät leirien arkkitehtuuriin. 

Tutkimuskohteinani on neljä eri protestileiriä: Hanhikivenniemen 
protestileiri Pyhäjoella, No Border -leiri Kreikassa, Bois Lejucin 
protestileiri Ranskassa, ja La Zad Ranskassa. Tutkimukseni perus-
tuu omiin havaintoihini kyseisiltä leireiltä. Työni sijoittuu arkkiteh-
tuurin teorian viitekehykseen, mutta työn teoreettisessa taustassa 
yhdistelen sekä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta että arkkitehtuu-
rin tutkimusta. 

1.2. Tutkimuksen lähtökohta ja työn tavoite

Protestileirien arkkitehtonista tutkimusta voidaan pitää tärkeänä 
kahdesta syystä. Ensinnäkin protestileireillä rakennetaan ja rajataan 
tilaa virallisista poliittisista linjauksista poikkeavista lähtökohdista 
käsin (Feigenbaum, McCurdy ja Frenzel 2014; Feigenbaum, Frenzel 
ja Mc Curdy 2013). Ne voidaankin nähdä paikkoina, joissa yhteis-
kunnallisten liikkeiden näkemykset materialisoituvat. 

Arkkitehtuurin voidaan nähdä heijastavan ja uusintavan vallitsevaa 
kulttuuria ja yhteiskunnallisia suhteita (Hillier 2007; Dovey 1999; 
Markus 1993). Onkin oleellista tutkia, mitä kieltä protestileirien 
rakennettu ympäristö puhuu, eli siirtyvätkö protestileirejä ohjaavat 
periaatteet ja näkemykset niiden arkkitehtuuriin vai toistetaanko 
sen kautta muualla yhteiskunnassa vallitsevia kaavoja.
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Toiseksi protestileirien arkkitehtuurin dokumentointi voidaan 
itsessään nähdä tärkeänä, koska ruohonjuuritason yhteiskunnallis-
ten liikkeiden oma historiankirjoitus ja dokumentointi ovat lapsen 
kengissä verrattuna institutionalisoituneeseen historiankirjoituk-
seen. Leirien arkkitehtuurin dokumentoinnin ja analyysin kautta 
voidaan tulevaisuudessa kehittää uusia tilallisia ja arkkitehtonisia 
strategioita. 

Työllä on myös kytkös yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa 
jalansijaa saaneeseen militanttiin tutkimukseen (Suoranta ja Ryynänen 
2014). Tutkimukseni pyrkii osaltaan hyödyttämään niitä yhteiskun-
nallisia liikkeitä, jotka käyttävät protestileirejä poliittisena strategi-
anaan selvittämällä leirien tämän hetkisten tilojen ja arkkitehtuurin 
mahdollisuuksia ja haasteita. 

1.3. Tutkimuksen rajaus

Tämän tutkimuksen teoriatausta ja valitut tutkimuskohteet keskit-
tyvät leireihin, joilla konkreettiseen poliittiseen päämäärään, kuten 
ydinvoimalan vastustamiseen, liittyy lisäksi autonomisia – eli itse-
hallinnollisia tai itsemääräämisoikeuteen tähtääviä – pyrkimyksiä 
suhteessa yhteiskunnassa vallitseviin käytäntöihin ja valtarakentei-
siin. Kuten Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy (2013, 13) tuovat esiin 
myös esimerkiksi ”oikeistolaisia, konservatiivisia tai puhtaan fasistisia” 
protestileirejä on olemassa, viimeisimpänä esimerkkinä tästä on 
äärioikeistolaisen Suomi Ensin -liikkeen helmikuussa 2017 alkanut 
protestileiri Helsingin Rautatientorilla. Tällaiset leirit on tietoisesti 
jätetty tutkimuksesta pois. 
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Toinen leirityyppi, mitä tutkimuksessa ei käsitellä, ovat ihmisten 
henkilökohtaisen tarpeen ja protestin välimaastoon sijoittuvat leirit. 
Tällaisina voidaan nähdä esimerkiksi valtioiden rajoille itseorgani-
soidusti muodostuneet pakolaisleirit tai Helsingin Rautatientorilla 
helmikuussa 2017 alkanut karkotuksia vastustava turvapaikanhaki-
joiden protestileiri. 

1.4. Tutkimusaineisto

Tutkimukseen on valikoitunut viimeisten vuosien aikana järjes-
tettyjä tai vielä olemassa olevia, tietämiäni protestileirejä. Han-
hikivenniemen protestileiri oli osa yhtä pitkäkestoisimmista ja 
merkittävimmistä protestileireistä Suomessa. Olen viettänyt aikaa 
leirillä yhteensä useita viikkoja keväällä ja kesällä 2015. Thessalo-
nikin No Border -leiri ajoittui tutkimukseni alkuvaiheille kesällä 
2016, ja otin sen mukaan aineistooni, koska olin menossa leirille joka 
tapauksessa. 

Kaksi tutkimuskohdetta, joilla vierailin talvella 2017, valikoituivat 
mukaan sattumalta. Olin suunnitellut tekeväni kenttätukimusta 
neljällä protestileirillä, joista olin kuullut eri lähteistä jo etukäteen. 
Suunnitellut tutkimuskohteet sijaitsivat Englannissa, Ranskassa ja 
Saksassa. Lähetin kaikille näistä leireistä etukäteen sähköpostia, 
mutta sain vastauksen ainoastaan kahdelta leiriltä Ranskasta: Bois 
Lejucin protestileiriltä ja La Zadista, jotka näin ollen päätyivät osak-
si tutkimusta. 

Kuten aiemmin mainitsin, tutkimuskohteeni keskittyvät leireihin, 
joiden politiikkaan liittyy autonomisia pyrkimyksiä. Kaikilla tutki-
muskohteina olevilla leireillä on pyrkimyksiä sekä omaehtoiseen, 
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autonomiseen järjestäytymiseen että autonomiaan suhteessa val-
litseviin valtarakenteisiin, mitkä tulevat esiin sekä julkilausumissa 
(Hyökyaalto; Noborder 2016 a, b, c; Zone a Défendre 2012; Anon. 
201-; Mauvaise Troupe Collective 201-; Zone a Défendre) että leirien 
käytännöissä. Kaikilla leireillä esimerkiksi päätöksenteon mekanis-
mit seurasivat tutkimuskirjallisuudessa esiin tuotuja, autonomisiin 
käytäntöihin viittavia periaatteita.

Tässä tutkimuksessa käytän termiä protestileiri sellaisistakin tutki-
muskohteista, jotka eivät itse määrittele itseään tätä termiä käyttäen. 
Esimerkiksi No Border -leiri tai La Zad eivät määrittele itseään 
protestileireiksi, La Zad ei määrittele itseään edes leiriksi. Kuitenkin 
ne ovat valikoituneet tutkimukseen, koska niiden itsemäärittelystä 
tai määrittelemättömyydestä huolimatta ne sopivat protestileirin 
määritelmän alle. 

1.5. Menetelmät ja toteutus

Olen kerännyt aineiston havainnoimalla tutkimuskohteiden raken-
nettua ympäristöä. Hanhikivenniemellä vietin aikaa viitenä erimit-
taisena ajanjaksona yhteensä useita viikkoja touko-, kesä- ja heinä-
kuussa 2015 ennen tutkimukseni aloittamista. Tutkimusaineistoni 
perustuu Hanhikivenniemen leirin osalta jälkikäteen löytämiini va-
lokuviin ja tuottamaani kartta-aineistoon. Kartta-aineistoa muodos-
taessani keskustelin muutaman leirillä paljon aikaansa viettäneen 
henkilön kanssa ja tarkistin samalla rakennusten ja rakenteiden 
sijainteja ja luonnetta. No Border -leiriä koskeva aineistoni perustuu 
muistiinpanoihini, jälkikäteen löytämiini valokuviin ja tuottamaani 
kartta-aineistoon. Ranskan Bois Lejuciin ja La Zadiin tein erillisen 
kenttätutkimusmatkan 14.1.-5.2.2017. Näiltä leireiltä keräsin 
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aineistoa etenkin piirtämällä ja tekemällä muistiinpanoja sekä myös 
jonkin verran valokuvaten. Bois Lejucin protestileiristä ja La Zadista 
kokosin kartta-aineiston olemassa oleviin karttoihin nojaten. 

Koin piirtämisen olevan kahdesta syystä parempi dokumentoinnin 
keino kuin valokuvauksen. Ensinnäkin piirtäminen toimii erinomai-
sesti havainnoinnin keinona. Kun tutkii yksityiskohtia ja siirtää 
niitä ajan kanssa paperille, rakennus piirtyy mieleen selkeämmin. 
Toiseksi, piirtäminen ei tuota yhtä realistista tulosta kuin valokuva-
us, ja siitä on helppo jättää esimerkiksi ihmiset pois. Leireillä, joilla 
ihmiset haluavat usein varjella esimerkiksi omaa henkilöllisyyttään 
tai rakennusten ja rakenteiden tarkkaa rakennetta tai yksityiskoh-
tia, on piirtäminen turvallisempi ja helpommin hyväksytty keino 
dokumentoida rakennettua ympäristöä. Koin, että luvan kysyminen 
nimenomaan rakennusten piirtämiseen tuntui näistä syistä myös 
mukavammalta. Piirrosteni, muun kuva-aineiston ja karttojen pe-
rusteella tutkimuksessani analysoin leirien arkkitehtuuria suhteessa 
niiden autonomisiin pyrkimyksiin. 

1.6. Tutkijana protestileireillä

Oma asemani leireillä oli jossain aktivistin ja tutkijan välimaastos-
sa. Hanhikivenniemen protestileirillä olin ainoastaan osanottajana, 
tutkimuksen aihe syntyi vasta leirin häätämisen jälkeen. Thessaloni-
kin No Border -leirillä ja Bois Lejucin protestileirillä tasapainottelin 
osanottajan ja tutkijan roolien tukalassa välitilassa kallistuen vuo-
roin kummankin puoleen. Ainoastaan La Zadissa, yksin ollessani, 
tutkijan rooli oli mahdollista pitää yllä lähes jatkuvasti. Oli mielen-
kiintoista huomata eri roolien hyvin erilainen sisältö ja vaikutus 
omaan identiteettiin. 
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Havaintomuistiinpanoja kenttätukimuk-
sen ajalta. 

Sekä Bois Lejucin protestileirille että La Zadiin lähetin etukäteen 
sähköpostin, jossa esittelin itseni ja tutkimukseni, ja sain kummal-
takin hyväksynnän saapua paikalle tutkijana. Kysyin piirtämiseen 
aina luvan, jos piirsin yksityisiä ja asuttuja asuinrakennuksia. Erik-
seen lupaa kysymättä piirsin ainoastaan julkisia ja asuttamattomia 
rakennuksia. Myös valokuvani ovat ainoastaan viimeksi mainituista 
rakennuksista. 

Lähtiessäni No Border -leirille kesällä 2016 tutkimuksesta ilmoit-
taminen etukäteen tai sen esiintuonti paikan päällä ei tullut vielä 
mieleeni. En koe leirin käyttämistä tutkimuksessa tästä huolimatta 
ongelmallisena. Leirin tila oli täysin julkinen ja avoin, noudatin lei-
rin valokuvauksen kieltävää periaatetta, ja leiri on myös jo purettu. 
Hanhikivenniemen leirin kohdalla koko tutkimus tapahtui leirin jo 
lopetettua olemassaolonsa, joten sen kohdalla en ole joutunut pohti-
maan tutkijan roolin esiintuontia osana kenttätutkimusta. 
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2. Protestileirit

2.1. Määritelmä

”[Protestileiri on] paikkaan sidottu yhteiskunnallisten liikkeiden strategia, 
mikä sisältää sekä jatkuvan protestin että arkielämän ylläpitoon vaadit-
tavan sosiaalisen uusintamisen.” 4 (Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 
2013, 12)

Määriteltäessä protestileiriä on oleellista kysyä mitkä tekijät erotta-
vat sen muista leireistä, kuten kesä-, partio- tai pakolaisleireistä, ja 
mitkä tekijät erottavat sen muista poliittisen protestin muodoista. 
Leiri voidaan yleisesti ottaen ajatella paikkana, joka asuttaa väliai-
kaisesti paikallaan pysyviä ihmisryhmiä, kuten pakolaisia, turisteja 
tai mielenosoittajia (Hailey 2009). Protestileiri on kuitenkin tilapäi-
sen asuinpaikan lisäksi poliittinen protesti, minkä taustalla on usein 
selkeitä ja ennalta määrättyjä poliittisia positioita ja päämääriä. 
(Feigenbaum, McCurdy ja Frenzel 2014; Feigenbaum, Frenzel ja Mc 
Curdy 2013) Asumiseen liittyvä kesto antaakin myös poliittisten 
näkemysten esiintuonnille ajallista kestoa ja jatkuvuutta (Hailey 
2009, 22).

Leiri yleisesti ottaen on Haileyn (2009, 3) mukaan tapahtumien 
aktivoima ja määrittämä alue - eli ennen kaikkea tilallinen käytäntö. 
Tällöin protestileirin määrittävät sen alueella tapahtuvat tapah-
tumat ja toteutetut käytännöt, ja näitä ohjaavat yhteiskunnalliset 
näkemykset ja arvostukset. Leirin alue muodostuu poliittisten lähtö-
kohtien pohjalta. 

4 “[Protest camp is] a place-based social movement strategy that involves both acts of 
ongoing protest and acts of social reproduction needed to sustain daily life.” 
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Protestileirit voidaankin nähdä paikan rakentamisena. (Badcock ja 
Johnston 2009) Leitnerin, Sheppardin ja Sziarton (2008, 161-162) mu-
kaan yhteiskunnalliset liikkeet pyrkivät usein antamaan uusia mer-
kityksiä paikoille. Ne pyrkivät ”puolustamaan sellaisia paikkoja, jotka 
edustavat liikkeen päämääriä ja näkemyksiä, ja rakentamaan uusia tiloja, 
joissa voidaan toimia näiden näkemysten mukaisesti” 5 (Leitner, Shep-
pard ja Sziarto 2008, 161-162). Protestileireillä tila otetaan omaksi 
ja määritellään uudelleen valtaamalla se ja käyttämällä sitä omista 
lähtökohdista käsin. Rakentamalla leirin sisällä sinne vuorostaan 
luodaan uusia paikkoja omien merkitysten ja käytäntöjen pohjalta. 

2.2. Pyrkimys autonomiaan

”[P]rotestileirejä voidaan tutkia konkreettisina ilmentyminä kasvavasta 
pyrkimyksestä kohti politiikkaa, joka laajassa mielessä ottaa huomioon 
autonomian.” 6 (Feigenbaum, McCurdy ja Frenzel 2014, 467)

Kuten tutkimuksen rajauksessa tuotiin ilmi, protestileireillä tarkoi-
tetaan tässä tutkimuksessa erityisesti leirejä, joilla konkreettiseen 
poliittiseen päämäärään liittyy lisäksi autonomisia pyrkimyksiä 
suhteessa vallitseviin valtarakenteisiin. Yhteiskunnallisten valtara-
kenteiden vastustaminen on määrittävä tekijä protestileirien autono-
mian syntymisessä (Feigenbaum, McCurdy ja Frenzel 2014; Fei-
genbaum, Frenzel ja McCurdy 2013; Hailey 2009, 22). Protestileirit 
liitetään erityisesti uusina yhteiskunnallisina liikkeinä (Feigenbaum, 
McCurdy ja Frenzel 2014; Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013) 
kutsuttaviin liikkeisiin, joiden autonomiset pyrkimykset toteutuvat 

5 “Social movements often seek to […]defend places that stand for their priorities 
and imaginaries; and to produce new spaces where such visions can be practiced”
6 “In summary, protest camps can be studied as tangible manifestations of an increa-
sing drive for politics that are in a broad sense concerned with autonomy.” 
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usein pyrkimyksinä ”itsehallintoon, omaehtoiseen järjestäytymiseen ja 
itsenäisten sosiaalisten ja taloudellisten käytäntöjen luomiseen suhteessa 
valtioon ja pääomaan” 7 (Böhm, Dinerstein ja Spicer 2010, 17). 

Autonomian pyrkimys näkyykin protestileireillä usein sekä omaeh-
toisena järjestäytymisenä ja itsenäisinä käytäntöinä että erottautu-
misena ympäröivän yhteiskunnan toimintamalleista ja vallitsevista 
valtarakenteista, status quosta. (Feigenbaum, McCurdy ja Frenzel 
2014; Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013)

Autonomisten pyrkimysten ja arkkitehtuurin yhdistäminen on 
tämän tutkimuksen keskiössä. Protestileireillä autonomian merkit-
seminen tapahtuu usein niin alueellisesti kuin sosiaalisestikin: sekä 
tilan hallinnan ja rajaamisen että omaehtoisen ja vallitsevista toimin-
tamalleista ja valtarakenteista poikkeavan järjestäytymisen kautta. 
(Feigenbaum, Frenzel & McCurdy 2013). Tällöin tutkittaviksi tulevat 
sekä tilan rajaamisen ja merkitsemisen arkkitehtoniset käytännöt, 
että leirin autonomisten pyrkimysten ja käytäntöjen vaikutukset 
protestileirien arkkitehtuuriin. 

7 “struggle for self-determination, organizational self-management and independent 
social and economic practices vis-a`-vis the state and capital.”
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2.3. Historiaa

2.3.1. Alkutaipaleet

Leiriä käytettiin alun perin armeijan sotaretkillä keinona majoittaa 
sotilaita. 1700-luvulla Britannian Imperiumi alkoi käyttää leirejä 
myös väestön kontrollin välineenä, ja rakensi esimerkiksi sekä 
Yh-dysvaltoihin että Australiaan vankilaleirejä. (Feigenbaum, 
Frenzel ja McCurdy 2013, 6; Frenzel 2013, 225-226)

Protestileirien historia on kuitenkin kytkettävissä laajaan järjestet-
tyjen leirien historiaan, mihin kuuluvat esimerkiksi sekä amerikka-
laiset kesäleirit että partioliikkeen leirit, jotka yleistyivät 1800-luvun 
lopulla. Tällöin järjestettyjä leirejä yhdisti tietoinen pyrkimys raken-
taa arkea ylläpitävät infrastruktuurit alusta alkaen itse, millä ajatel-
tiin olevan koulutuksellista arvoa nuorille ihmisille. (Feigenbaum, 
McCurdy ja Frenzel 2014, 464-465; Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 
2013, 6-8; Frenzel 2013, 227-228) Leiri nähtiin erityisenä ”tilallisena ja 
ajallisena kokonaisuutena”, joka muokkaa sen tilassa asuvia ja toimi-
via ihmisiä (Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013, 8). Ensimmäisiä 
leirejä, joilla koulutukselliseen päämäärään yhdistyi ”poliittinen 
maailman muuttamisen” tarkoitusperä, olivat englantilaisen Woodcraft 
Folkin 8 järjestämät rauhanleirit (Frenzel 2013, 228). 

Yhdysvalloissa rakennettiin 1900-luvun alkupuoliskolla muutama 
merkittävä alkuaikojen protestileiri; Bonus Army -leiri ja Hoovervillet 
(Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013, 9-10). Esimerkiksi Bonus 

8 Woodcraft Folk erottautui vuonna 1925 partioliikkeestä sen militarismin vuoksi 
ja kehitti oman ekologis-sosialistisen vaihtoehtonsa valtavirtaiselle partioliikkeelle. 
(Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013; Frenzel 2013)

Bonus Army –leiri Washington DC:ssä 
vuonna 1932. (Kuva: Horydczak 1932) 
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Kartta Seattlen Hoovervillen mökkien 
sijainneista maaliskuussa 1934. (Kuva: 
Roy 1935)
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Army -leiri Washington DC:ssä sai alkuna vuonna 1932, kun lähes 
20 000 laman köyhdyttämää ensimmäisen maailmansodan veteraa-
nia perheineen marssi pääkaupunkiin vaatimaan etujaan ja pys-
tytti mielenosoituksensa tukikohdaksi telttakaupungin (Library of 
Congress; Radio Diaries). Hoovervillet olivat laman vuoksi asunnot-
tomiksi joutuneiden ihmisten hökkelikyliä ja leirejä, joiden nimellä 
viitattiin silloisen presidentti Hooverin vastuuseen ihmisten talou-
dellisesta ahdingosta. Hoovervilleja oli satoja ympäri Yhdysvaltoja, 
ja niistä pitkäikäisin oli Seattlen Hooverville, jota asutettiin vuodesta 
1931 vuoteen 1941 (Gregory 2009). 

2.3.2. Viime vuosikymmenet

Protestileirit nykyaikaisessa muodossaan syntyivät 1960-luvun 
lopulla ja 1970-luvun alussa yhdessä uusien yhteiskunnallisten liik-
keiden kehityksen kanssa. Tällöin järjestettyjen leirien perinteeseen 
kuuluvaan arjen infrastruktuurien uudelleen rakentamiseen alettiin 
liittää selkeitä poliittisia sisältöjä. (Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 
2013, 6-10; Frenzel 2013, 229). Leiri ei ollut enää ainoastaan mie-
lenosoituksen tukikohta tai symboli, vaan siihen alettiin sisällyttää 
”arkielämän toimien järjestäminen ja sosiaalinen uusintaminen vallitsevia 
yhteiskunnallisia käytäntöjä haastavilla tavoilla” 9 (Feigenbaum, Frenzel 
ja McCurdy 2013, 10). Esittelen seuraavaksi muutamia protestileirejä 
viime vuosikymmeniltä. 

Resurrection City järjestettiin Washington DC:ssä vuoden 1968 
toukokuusta kesäkuuhun. Leirin rakensivat köyhyyttä vastustaneet 
ihmisoikeusaktivistit, ja se toimi taloudellisen epäoikeudenmu-
kaisuuden vastaisten mielenosoitusten tukikohtana ja symbolina. 

9 “social reproduction and the re-creation of everyday life in ways that contest the 
status quo”

Resurrection City –leiri vuonna 1968. 
(Kuva: Tames/The New York Times 1968)

Resurrection City -leirille suunniteltiin 
vapaehtoisten esivalmistama maja-
tyyppi, johon mahtui joko yksi perhe 
tai makuusalityyppisesti 5-6 henkeä. 
Suojat olivat läpileikkaukseltaan kolmion 
muotoisia, ja niiden lattia- ja kattolevyt 
olivat vaneria. Katon harjalla käytettiin 
muovia valonsaannin mahdollistamiseksi 
ja vesitiiviin liitoksen varmistamiseksi. 
(Wiebenson 1969)
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Resurrection City -leirin kartta (Kuva: 
Wiebenson 1969). 

Leirillä perusyksikkö oli yksittäinen maja, 
ja yhdeksän majan ryhmä jakoi keskenään 
suihku- ja wc-ytimen. Tästä laajempana 
yksikkönä neljän ryhmän kokonaisuus 
jakoi niin sanotun johtajan mökin, ja 
neljä tällaista kokonaisuutta ruokailutel-
tan. Leirin pääasiallinen julkinen tila oli 
sen pääkatu, jolla sekä ruokailuteltat että 
kaikki muut palvelut sijaitsivat. (Wieben-
son 1969) 
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Resurrection Cityn rakenne suunniteltiin löyhästi armeijan leirien 
pohjalta ja sen rakennukset suunniteltiin ja osin valmistettiinkin 
etukäteen. (Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013, 31-32; Wieben-
son 1969)

Greenham Common -protestileiri alkoi 35. mielenosoittajan marssittua 
vuonna 1981 Greenham Common United States Air Force -armeijatu-
kikohtaan. Mielenosoituksen oli tarkoitus vastustaa Yhdysvaltain 
ydinohjusten säilyttämistä eurooppalaisella maaperällä, mikä oli 
sallittu vuoden 1979 NATO päätöksellä. Mielenosoitus kehittyi lei-
riksi tukikohdan ulkopuolelle, ja pysyi paikallaan 19 vuotta vuoteen 
2000 saakka.  (Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013, 32-33; Hailey 
2009, 40-42; Hipperson) Vuodesta 1982 eteenpäin leiri oli avoin vain 
naisille, ja se otti nimekseen Greenham Common Women’s Peace Camp 
(Feigenbaum, Frenzel ja MCCurdy 2013, 33).

Greenham Common -leiri rakentui armeijatukikohdan eri porttien 
ulkopuolella sijaitsevista alaleireistä, joista kullekin kehittyi oman-
laisiaan ja toisistaan poikkeavia piirteitä. Greenham Commonin 
pääleiri, Yellow Gate armeijatukikohdan pääportin ulkopuolella, oli 
kaikista alaleireistä vierailluin ja otti vastaan esimerkiksi lehdistöä 
ja miesvierailijoitakin. Yellow Gate -leirin lisäksi Greenham Com-
moniin kuuluivat Blue Gate päätien lähellä, Green Gate metsässä, 
sekä satunnaisemmin asutetut Orange, Violet, Red ja Woad Gate–leirit. 
(Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013, 33) Greenham Commonin 
kaltaiset rauhanleirit ovat Dohertyn (2002, 72) mukaan tarjonneet 
”arvokkaita oppeja tilan valtaamisesta ja siitä, kuinka vallattua tilaa käyte-
tään vaihtoehtoisen yhteisön luomiseen” 10.

10 ”Peace camps provided crucial lessons about occupying space and using that 
space to create an alternative community.”

Bendereitä Greenham Commonin päälei-
rissä. (Kuva: Møller 1983a) 
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Nine Ladies -protestileiristä arkeologisen 
tutkimuksen yhteydessä tehty kartta. 
(Kuva: Badcock ja Johnston 2009a)
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Toinen pitkäikäinen protestileiri Englannissa oli Lees Cross ja Endclif-
fe -protestileiri, joka kulkee Troublen (2003) mukaan myös nimellä 
Nine Ladies 11. Protestileiri sai alkunsa vuonna 1999, kun Stanton 
Moorin itäpuolella sijaitsevan kaivoksen uudelleen avaamista ja 
laajentamista vastustavat mielenosoittajat valtasivat laajennukselle 
varatun alueen. Protestileiri oli paikallaan kymmenen vuotta vuo-
teen 2009, ja vuonna 2004 siellä asui jopa 100 ihmistä, kun häädön 
uhka oli korkeimmillaan. (Badcock ja Johnston 2009, 308-309). 

Siinä missä Greenham Common ja Nine Ladies edustavat erittäin 
pitkäikäisiä protestileirejä, esimerkiksi yli 10 vuoden ajan eri pai-
koissa järjestetyt No Border -leirit edustavat määräaikaisia ja lyhyt- 
ikäisiä protestileirejä. No Border-verkosto perustettiin vuonna 1999 
(Termonen ja Tuominen 2004; Noborder 2004) ja sen tarkoituksena 
oli muun muassa mahdollistaa tiedon ja kokemusten vaihto ”eman-
sipatorisella anti-kapitalistisella perspektiivillä” siirtolais- ja rajaky-
symyksiin liittyviin kamppailuihin osallistuvien ryhmien välillä 
(Noborder 2004). 

No Border-verkosto oli aktiivinen vuoteen 2004 saakka, minkä 
jälkeenkin eri verkostot ja ryhmät ovat kuitenkin käyttäneet samaa 
nimikettä järjestäytymisessään, ja esimerkiksi No Border -leirejä on 
järjestetty tasaisin väliajoin (Noborder 2004). Vuonna 2004 Suomes-
sa järjestettiin No Border -leiri Imatralla, joka valikoitui sijainniksi 
Venäjän vastaisen rajan läheisyyden vuoksi. Leirin yhtenä tarkoituk-
sena verkostoitumisen ja tiedon jakamisen lisäksi oli olla ”toiminnan 
laboratorio” (Termonen ja Tuominen 2004).

11 Ehdotettu laajennusalue oli lähellä tärkeää esihistoriallista monumenttia nimeltä 
Nin e Ladies. (Badcock et al. 2009, 309)

Imatran No Border –leirin telttakatos. 
(Kuva: Termonen ja Tuominen 2004)
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Occupy -nimikkeellä kulkeneet protestileirit lienevät viime vuosi-
na eniten kansainvälistä huomiota saaneita protestileirejä. Niitä 
rakennettiin syyskuusta 2011 eteenpäin New Yorkin lisäksi 950 
kaupunkiin maailman laajuisesti (Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 
2013, 38), myös Helsinkiin. Occupy-leirit näyttivät, kuinka ”protesti-
leirit voivat toimia […] kodin rakentamisen paikkoina, joissa leirin yhdessä 
rakentamiseen ja ylläpitämiseen käytetty työ muodostaa oleelli-sen osan 
protestin prosessia” 12 (Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013, 40). 
Helsingin Occupy-leiri sijaitsi Kansalaistorilla talven yli syksystä 
2011 kesäkuuhun 2012 (Ketoharju 2012).

2.3.3. ”Koijärveltä Pyhäjoelle” 13

Suomessa Koijärven leiri oli ensimmäisiä protestileirejä. Leiri sai 
alkunsa huhtikuussa 1979, kun noin 100. ympäristöaktivistin joukko 
matkusti Koijärvelle patoamaan järven kuivatusta varten tehtyä 
laskuojaa. Leiri oli paikallaan kesän yli elokuulle saakka. Leiriläiset 
patosivat järven laskuojaa, he rakensivat patoja niin kivistä, tynny-
reistä kuin hirsistäkin. Viranomaiset taas purkivat niitä koneiden 
avulla ja räjäyttämällä. (Salo 2009) 

2000-luvun lopulla ja 2010-luvulla Suomessa järjestettiin useita 
protestileirejä ydinvoimaan ja kaivosteollisuuteen liittyen. Vuoden 
2009 heinäkuussa järjestettiin ydinvoiman vastainen leiri Tervolassa, 
lähellä ydinvoimayhtiö Fennovoiman ydinvoimalaa varten ostamaa 
maa-aluetta. Tervolan leirillä oli verkostoitumisen ja poliittisen 

12 “Occupy camps showed how protest camps can serve […] as a space of home-build-
ing where the work of making the camp together forms an integral part of the process 
of protest. “
13 Otsikon lainaus: Kuu 2016, 27.

Helsingin Occupy –leirin puolijoukkue-
telttoja Kansalaistorilla. (Kuva: Ahonen 
2011)

Koijärvi-liikkeen rakentama pato vartio-
torneineen. (Kuva: Juntunen 1980)

Keväällä 1980 rakennettu vartiotornil-
linen pato sijaitsi hetteikössä, jonne oli 
mahdotonta päästä kaivinkoneella. Pato 
sai olla paikallaan noin kolme viikkoa, 
kunnes tornissa ollut vartija haettiin 
poliisivoimin alas ja pato räjäytettiin. 
(Salo 2009) 
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toiminnan lisäksi tarkoitus rakentaa ”tila, jossa jaamme näkemyksiäm-
me paremmasta ja turvallisemmasta tulevaisuudesta, sekä opettelemme 
elämään sekä ympäröivää luontoa että muita ihmisiä huomioiden ja arvos-
taen.” (Takku 2009a; Nuclear Heritage 2009) 

Syksyllä 2009 pystytettiin myös Ranua Rescue Areva Mining Monitors 
eli RRAMM-leiri Ranualle, ranskalaisen energia-alan konsernin Are-
van kaivosvaltausalueen reunalle. Leiri sijaitsi maastossa elokuusta 
joulukuun alkuun. (Takku 2009b; Ranua Rescue) Ranuan protesti-
leirin elämää ja materiaalista ympäristöä kuvaa hyvin tulijoilta ja 
tukijoilta pyydetty materiaalinen apu; ” […] trangioita ja kamiinoita, 
kynttilöitä […] kaasua keittämiseen, riippumattoja, lyhtyjä, pressua, 
telttoja, makuupusseja, taskulamppuja ja otsalamppuja, termoskannuja, 
työkaluja, rakennustarvikkeita kuten lautoja, vaneria, savea, heinäpaaleja, 
rautaverkkoa, käytetty asuntovaunu ...” (Takku 2009b).

Vuonna 2012 järjestettiin Ydin-leiri aiempina vuosina vuonna toistu-
neen Olkiluoto Blockade -mielenosoituksen lisäksi (Takku 2012). Leiri 
sijaitsi maatilan mailla, ja sai käyttöönsä sen tiloja. Näiden lisäksi 
leirille pystytettiin esimerkiksi telttoja ohjelmakäyttöön, huoltoteltta, 
infoteltta ja telttasauna. Samoin yleiset vesipisteet, suihkut ja sani-
taatiotilat rakennettiin itse. (Olkiluoto Blockade 2012)

Vuonna 2013 järjestettiin Kaivoskapina -leiri Pohjois-Karjalassa 
(Turvaverkosto 2013). Muutaman vuoden protestileiritauon jälkeen 
keväällä 2015 alkoi yli vuoden mittainen ydinvoiman vastainen 
protestileiri Pyhäjoella, josta tässä tutkimuksessa käsitellään sen 
Hanhikivenniemellä noin viisi kuukautta sijainnutta osaa. 

Ranua Rescue -leirin katos. (Kuva: Beyer 
2009) Katos oli rakennettu puunrunkojen 
ja oksien varaan, ja katettu pressulla. 
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3. Autonomia tilassa ja arkkitehtuurissa

3.1. Arkkitehtuurin luonteesta 

”Paikan rakentamisen käytännöt ovat lähtökohtaisesti poliittisia, koska 
niillä luodaan tulevaisuutta.” 14 (Dovey 1999, 5)

Arkkitehtuuri mielletään usein neutraaliksi taustaksi, jota vasten 
ihmisten elämä tapahtuu (Dovey 1999). Arkkitehtuuri on kuitenkin 
tilan rajaamisen käytäntö, mihin sisältyy valtaa. Tilaa rajataan ark-
kitehtuurin avulla sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti. Kir-
jaimellisesti rakentamalla rajataan ne tilat ja paikat, missä ihmiset 
elävät ja toimivat. (Hillier 2007; Dovey 1999; Markus 1993). Raken-
netun ympäristön valta piileekin siinä, että se säätelee ja muokkaa 
sosiaalisia suhteita paikan sisällä (Leitner, Sheppard ja Sziarto 2008, 
161-162; Hillier 2007; Dovey 1999; Markus 1993).

Rakentamista ei voida pitää neutraalina käytäntönä, vaan siihen 
liittyy aina ennalta määrättyjä intressejä, jotka vaikuttavat tilojen 
suunnitteluun ja rakentamiseen. Valinnoillaan suunnittelijat sääte-
levät tiloissa tapahtuvan toiminnan mahdollisuuksia. (Dovey 1999; 
Markus 1993). Arkkitehtuuri voidaan nähdä käytäntönä, joka pe-
rustuu luokitteluun, ja luokituksien ohjaamaan tilojen järjestelyyn: 
arkkitehtuurilla tiloja järjestellään yhteiskunnallisesti käyttökelpoi-
seen muotoon. Tällä järjestelyllä luodaan ja säädellään sekä käyttäy-
tymistapoja että yhteiskunnallisia käytäntöjä. (Hillier 2007; Markus 
1993). Markuksen (1993, 19) mukaan arkkitehtuurisuunnittelussa 
ihmiset ja asiat luokitellaan ja järjestetään tilassa vakiintuneiden 
käytäntöjen pohjalta ja niiden uusintamiseksi. 

14 ”As the invention of the future, practises of placemaking are inherently political” 
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Arkkitehtuuri voidaan näin ollen nähdä yhtenä keinona yhteiskun-
nallisen vallan ja auktoriteetin vakiinnuttamiseksi ja legitimoimi-
seksi (Dovey 1999). Dovey (1999) pitääkin erilaisia vakiintuneiden 
käytäntöjen pohjalta syntyneitä rakennustyyppejä, kuten tavallisia 
asuintalotypologioita, yritysten toimistotorneja ja valtion julkisia 
rakennuksia yhteiskunnallisen auktoriteetin symboleina. Kukin 
rakennustyypin voidaan nähdä rajaavan ja uusintavan ennalta 
määrättyjä toimintamalleja ja käytäntöjä sekä niihin sisältyviä 
valtarakenteita. 

Kuvaannollisesti katsottuna arkkitehtuurilla rakennetaan tarkoi-
tuksia (Dovey 1999). Fyysiset pinnat ja muodot järjestetään ark-
kitehtuurilla yhteiskunnallisesti tunnistettaviin muotoihin, jotka 
heijastavat hyväksyttyjä ja vakiintuneita identiteettejä ja käytäntöjä 
(Hillier 2007, 16; Markus 1993). Rakennuksia voidaankin lukea ”ti-
lallisena tekstinä” (Dovey 1999, 1), joka paljastaa niin kulttuuria kuin 
valtasuhteita. 

3.2. Arkkitehtuurin keinoista

3.2.1. Koottava arkkitehtuuri 

Nykyistä hegemonista länsimaista arkkitehtuuria voidaan Cowanin 
(2002) mukaan pitää sedentaarisen eli paikallaan pysyvän, kapita-
listisen yhteiskuntajärjestyksen rakennettuna muotona, jolloin se 
uusintaa ja vahvistaa tähän järjestykseen kuuluvia valtarakenteita. 
Nykyinen hegemoninen arkkitehtuuri nojaa Cowanin mukaan 
vertikaalisuuteen. Tällä hän tarkoittaa vertikaalin monumentaalisen 
ulkomuodon lisäksi hierarkkista tilanmuodostusta ympäristöstä 
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piittaamatta. Tälle käytännölle vastakohtaisena Cowan näkee hori-
sontaalisen tilanmuodostuksen - vapaasti muuntuvan ja limittyvän, 
hierarkiattoman tilan luomisen.

Horisontaalisuuteen perustuvia rakenteita ovat Cowanin (2002) 
mukaan esimerkiksi teltat, joita hän pitää koottavan arkkitehtuu-
rin tyyppiesimerkkeinä. Koottava arkkitehtuuri voidaankin nähdä 
niin arkkitehtonisen vastarinnan kuin hegemonisen arkkitehtuurin 
kautta legitimoituvan vallan dekonstruktion välineenä. Koottava 
arkkitehtuuri jo olemukseltaan - liikuteltavana, muokattavana, väli-
aikaisena ja yhteisöllisenä - poikkeaa hegemonisesta arkkitehtuuris-
ta. (Cowan 2002)

Koottava arkkitehtuuri on oleellinen leiriarkkitehtuurin muoto, ja 
sitä on hyödynnetty myös protestileireillä. Koottava arkkitehtuu-
ri on Cowanin (2004) mukaan merkittävä protestiarkkitehtuurin 
muoto kolmesta syystä. Ensinnäkin koottavan arkkitehtuurin avulla 
protestin paikka voidaan rakentaa ennakoimattomasti – rakentamis-
ta tavallisesti rajoittavista säädöksistä ja käytännöistä piittaamatta. 
Toiseksi ihmisten mahdollisuudet osallistua koottavan arkkiteh-
tuurin rakentamiseen ovat suhteellisen yhtäläiset – sen siirtämiseen 
tai kokoamiseen ei tarvita paljoa resursseja eikä asiantuntemusta 
(Cowan 2004). Näin ollen se voidaan nähdä horisontaalista raken-
tamisen käytäntöä tukevana arkkitehtuurin muotona. Kolmanneksi 
koottavaan arkkitehtuuriin perustuvien protestin tilojen rakenta-
minen on Cowanin mukaan usein kollektiivista, ja rakennettu tila 
muotoutuu ja muuntuu orgaanisesti. 

Koottavat ja väliaikaiset, poliittisen protestin yhteydessä käytettävät 
rakenteet alettiin yhdistää arkkitehtuuriin Cowanin (2004) mukaan 
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erityisesti 1960 -luvun poliittisessa ilmapiirissä. Tällöin esimerkiksi 
arkkitehtiryhmät Haus Rucker Co. ja Utopie kehittivät ilmalla täy-
tettävää arkkitehtuuria (Cowan 2002, 102). Myös esimerkiksi New 
Yorkin Occupy -leirillä mukana ollut arkkitehtiryhmä Occupy123 
kehitti protestileirin tarpeisiin suunniteltuja - helposti rakennettavia 
ja liikuteltavia - rakenteita (Common Practice 201-a;b).

123 Occupy –ryhmä suunnitteli ko-
koontaitettavan ja pyörillä kuljetettavan 
tilan Occupy –leirin tarpeisiin. Tilan 
materiaalit ovat trukkilava, rimat, pressu 
ja kuplamuovi. (Kuva: Common Practice 
201-a)

DIY MANUAL FOR OCCUPIERS

123 OCCUPY

123OCCUPY IS A PROJECT MEANT 
TO CONNECT STRATEGIES FOR OC-
CUPATION AND PROTEST WITH 
REPRODUCIBLE PHYSICAL AC-
TIONS.  WE DO THIS THROUGH-
PROTOTYPES AND A SIMPLE SET 
OF INSTRUCTIONS FOR BUILDING.

NAILING 

FLOOR MATERIAL

PALLET

STUFFED INSULATION

WATERPROOFING

WATERPROOFING

IMPROVED
DRAINAGE/
RUN OFF
ELEVATED PLATFORM
OF PALLETS PROVIDE 
IMPROVED DRAINAGE
WHILE PRECIPITATION

INSULATION
INSULATED PLATFORM BLOCKS
COLDNESS FROM GROUND

CHANCE TO ORGANIZE
BY PROVIDING INSULATED PLATFORM
GA WILL HAVE CHANCES TO CHANGE
EXISTING LAYOUT OF RESIDENCE

INSUL ATED PALLETLLET DIY
HOW TO BUILD MANUAL

DIY:  PROJECT 2
HOW TO BUILD MANUAL PART 1ACTION: STAKE GROUNDTAKE GROUN

BUBBLE WRAP MOBILEWRAP MOBILE
ACTION: ON: COLLAPSE FOR MOBILITYCOLLAPSE FOR MOBI

DIY: PROJECT 2
HOW TO BUILD MANUAL PART 2

DIY: PROJECT 2
HOW TO BUILD MANUAL PART 3

PROJECT 1 IS AN INSUL ATED PALLET,  MADE OF FOUND WOODEN PALLETS IS AN INSUL ATED PALLET,  MADE OF FOUND WOOD
INSUL ATED WITH L AYERS OF CARDBOARD (2-3 INCHES) AND WATERD WITH L AYERS OF CARDBOARD (2-3 INCHES) A -
PROOFED ABOVE AND BELOW WITH PL ASTIC TARP.  WHEN PL ACED SIDE ABOVE AND BELOW WITH PL ASTIC TARP.  WHEN P
BY SIDE,  THESE PALLETS HAVE THE CAPACIT Y TO STAKE GROUND IN A THESE PALLETS HAVE THE CAPACIT Y TO STAKE G
MODUL AR GRID PATTERN.  THEY ACT AS INSUL ATING, DRAINABLE GRID PATTERN.  THEY ACT AS INSUL ATING, 
PL ATFORMS FOR TENTS OR OTHER OCCUPATIONSTRATEGIES.MS FOR TENTS OR OTHER OCCUPATIONSTRATEGIES

ORIGINALLY DESIGNED AND BUILT AS A WINTERIZING STRATEGY FOR D BUILT AS A WINTERIZING STR
THE ZUCCOTTI PARK OCCUPATION.PATIO

TOTAL COST: $5.00 FOR BOLTS AND SCREWSLTS A

PROJECT 2 IS BUBBLE WRAP MOBILE,  BUILT ON AN INSUL ATED PALLET THATIS BUBBLE WRAP MOBILE,  BUILT ON AN INSUL ATED PALLET T
POPS UP TO HOUSE PUBLIC ACTIVITIES.  THOUGH THE PROTOT YPE WASTO HOUSE PUBLIC ACTIVITIES.  THOUGH THE PROTOT YPE W
ORIGINALLY BUILT TO HOUSE A WINTERIZED SELF-SERVICE DESK FOR THELY BUILT TO HOUSE A WINTERIZED SELF-SERVICE DESK FOR TH
MEDICAL TENTS AT ZUCCOTTI PARK , THE DESIGN IS DELIBERATELY SIMPLETENTS AT ZUCCOTTI PARK , THE DESIGN IS DELIBERATELY SIMPL
AND MULTI-PURPOSE. THE BUBBLE WRAP MOBILE ALSO ACTS AS ATI-PURPOSE. THE BUBBLE WRAP MOBILE ALSO ACTS AS 
MODUL AR UNIT AND CAN BE BOLTED TO SIMIL AR UNITS.  WHEN CONFIG UNIT AND CAN BE BOLTED TO SIMIL AR UNITS.  WHEN CONFIG-
URED IN A CLOSED SHAPE,  THE RESULT IS AN INHABITABLE WALL AS WELLA CLOSED SHAPE,  THE RESULT IS AN INHABITABLE WALL AS WEL
AS A THICK AIR MEMBRANE SURROUNDING AN INTERIOR COURT YARCK AIR MEMBRANE SURROUNDING AN INTERIOR COURT YARD.

BUBBLE WRAP MOBILE IS MADE FROM HINGED 1X3S WITH PEGGEDROM HINGED 1X3S WITH PEGG
DIAGONAL BRACING.  ITS SKIN BUBBLE WRAP SHINGLES HEAT ARE WELDEDLE WRAP SHINGLES HEAT ARE WEL
BET WEEN PL ASTIC FOR INSUL ATED TRANSPARENCY.  THE WALLS ROLL UPD TRANSPARENCY.  THE WALLS RO
WHEN THE STRUCTURE IS COLL APSED AND ADHERE TO THE FRAME WITHAPSED AND ADHERE TO THE FRAME
VELCRO WHEN IN POSITION.

TOTAL COST: $150.00      

DIY STEP 0
FOLD THIS FLIER FOR YOURSELF

123 OCCUPY DOWNLOAD:
HTTP://WWW.123OCCUPY.COM/

ROOF 
STRUCTURE

COLLAPSIBLE
STRUCTURE

HINGES

PROJECT 1

BRACING

NAILING

HEAVY
DUTY CASTER

WATER PROOF
MEMBRANE

TRANSLUCENT 
MEMBRANE 
(INSULATED)

VELCRO

T NTTTT
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A SHEET OF HEAVY
PLASTIC

FOOT PUMPS

CONTINUOUS PUMPING
TO DRIVE AIR THROUGH
THE CANOPY’S AIR
COLUMNS

INFL ATABLE G.A .
ACTION: BE TEMPORARY
INFL ATABLE G.A .  IS A TEMPORARY STRUCTURE TO COVER THE 
OCCUPY WALL STREET GENERAL ASSEMBLY OR ANY OTHER
PUBLIC GATHERING.  IT ACTS SYMBOLICALLY—INFL ATED ABOVE
THE GENERAL ASSEMBLY IT ASSUMES A TEMPORARY PRESENCE
TO THE REST OF THE CIT Y—AND PRACTICALLY—SHIELDING
FROM THE ELEMENTS AND PROVIDING A SPACE TO STORE THE 
HEAT OF BODIES DURING THE WINTER.  INFL ATABLE G.A .  CAN BE 
A MESSAGE BOARD AND A CALL TO GATHER.  WHEN THE
GATHERING HAS FINISHED, IT MODESTLY DEFL ATES,  ALLOWS THE 
CIT Y TO TAKE BACK ITS PUBLIC SPACE,  AND WAITS TO BE 
RELOCATED FOR ANOTHER PUBLIC MEETING.

INFL ATABLE G.A .  IS TRANSPARENT,  MADE FROM HEAT-WELDED 
PL ASTIC AND TRANSPARENT SKIN.

TOTAL COST: $900.00 (18 FOOT PUMPS + TARP +PL ASTIC ROLL)

HEAT SEALING
INTO TUBES

123 Occupy –ryhmä suunnitteli myös 
niin sanotun puhallettavan yleiskokouk-
sen – alkuperäiseltä nimeltään Inflatable 
General Assembly – eli helposti koottavan 
ja kuljetettavan katoksen, mitä voitaisiin 
käyttää kokoustilana. (Kuva: Common 
Practice 201-b)
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3.2.2. Tee Se Itse -arkkitehtuuri 

Pitkälle erikoistunut työnjako rakennusten suunnittelussa ja ra-
kentamisessa sekä erikoistuneiden asiantuntijoiden asema raken-
tamisen prosessien hallitsijoina kuuluvat yhtenä osana nykyiseen, 
hegemoniseen länsimaiseen arkkitehtuuriin. Tälle käytännölle lähes 
vastakkainen on Tee Se Itse 15 – eli TSI – rakentaminen. TSI voidaan 
määritellä tekemiseksi ”ilman alan koulutusta tai asiantuntija-apua” 
(Merriam-Webster). 

Rakentaminen voidaan yksinkertaisimmillaankin nähdä tilan, ja 
samalla tilassa tapahtuvien toiminnan mahdollisuuksien ja käytän-
töjen luomisena ja rajaamisena (Hillier 2007; Dovey 1999). TSI-ra-
kentamisessa tämä tilan rajaaminen tapahtuu yksilöiden ja yhteisö-
jen omista lähtökohdista käsin. Tällöin valta suunnitella ja rakentaa 
siirtyy asiantuntioilta rakennetuissa paikoissa asuvien ja elävien 
yksilöiden ja yhteisöjen käsiin.  

Tee Se Itse on protestileireillä ”keskeinen lähestymistapa politiikkaan” 
(Feigenbaum, Frenzel ja Mc Curdy 2014, 471). Yhtälailla se on 
keskeinen lähestymistapa niiden rakentamiseen. Protestileireille on 
ominaista Tee Se Itse -arkkitehtuuri. Esimerkiksi sekä Greenham 
Common -protestileirille että Nine Ladies -protestileirille raken-
nettiin asuinrakennuksiksi niin sanottuja bendereitä (Feigenbaum, 
Frenzel ja McCurdy 2013, 33; Badcock ja Johnston 2009, 311-313). 
Benderit olivat Greenham Commonissa käytännöllinen ja talou-
dellinen keino rakentaa asuinpaikkoja aikana ennen nykyaikaisia 
retkeilytelttoja (Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013, 33).

15 Tee Se Itse = TSI tulee englanninkielisestä termistä DIY = Do It Yourself.

Benderi Greenham Commonin pääleiris-
sä. (Kuva: Møller 1983b) 

Benderit muodostetaan taivuttamalla 
oksia yhteen puolipallon muotoiseksi ra-
kenteeksi, ja päällystämällä se eristävillä 
ja sään kestävillä materiaaleilla (Feigen-
baum, Frenzel ja McCurdy 2013). 
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3.3. Autonomisen tilan luominen

3.3.1. Alueen rajaaminen ja hallinta

Tilan rajaaminen mahdollistaa Hillierin (2007, 16) mukaan yksilöille 
ja yhteisöille sekä fyysisen että sosiaalisen erottautumisen ympä-
röivästä tilasta käytäntöineen. Hillier väittää, että rajatussa tilassa 
yhteisöt voivat luoda itselleen erityisiä toimintamalleja ja ylläpitää 
niitä. Protestileireillä oman alueen määrittäminen ja rajaaminen 
mahdollistaakin osaltaan myös leirin omien käytäntöjen muodosta-
misen ja ylläpidon (Frenzel 2014).  

Protestileirien järjestäytyminen pohjautuu osittain symbolisesti ym-
päröivästä yhteiskunnasta poikkeuksellisen tai vastakohtaisen tilan 
– tilallisen antagonismin – luomiseen (Frenzel 2014; Feigenbaum, 
Frenzel ja McCurdy 2013). Symbolisen vastakohtaisuuden kautta 
protestileirit voivat Frenzelin mukaan ottaa etäisyyttä yhteiskun-
nan toimintaan. Tämä helpottaa sekä yhteiskuntakriittisen position 
ylläpitoa, että tähän jaettuun positioon perustuvaa yhteisöllisyyden 
ylläpitoa. Poikkeuksellisuuteen perustuva yhteisöllisyys tekee vuo-
rostaan yhteisön järjestäytymisen helpommaksi. (Frenzel 2014)

Protestileirien poikkeuksellisen tilan luomisessa sekä alueen valtaa-
minen, haltuun otto että sen rajaaminen ovat oleellisia (Feigenbaum, 
Frenzel ja McCurdy 2013). Alueen rajaamisessa ja merkitsemisessä 
fyysisten rajojen rakentamisen ohella oleellista on visuaalisten mai-
semien luominen (Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013), mihin 
käytetään niin arkkitehtuuria kuin visuaalisia keinoja.  



39

3.3.2. Järjestäytyminen tilassa

Rajatussa, poikkeuksellisessa tilassa protestileirien järjestäytyminen 
käy helpommaksi (Frenzel 2014). Protestileirien järjestäytymistä 
ohjaa pyrkimys itsenäiseen, autonomiseen hallintoon, joka toteu-
tuu usein horisontaalisesti (Feigenbaum, McCurdy ja Frenzel 2014; 
Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013). Horisontaalinen päätök-
senteko perustuu pyrkimykselle rakentaa päätöksenteko alhaalta 
ylöspäin mahdollisimman demokraattisesti ja yksilön autonomiaa 
kunnioittaen (Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013, 149-181).

Horisontaalinen päätöksenteko heijastuu protestileireillä usein 
tilallisiksi malleiksi, joista yksinkertaisin on ympyrä; kokouksissa 
istutaan tai seisotaan ympyrässä, jolloin kaikki osalliset ovat tilal-
lisesti yhdenvertaisessa asemassa. Ympyrästä monimutkaisempi 
horisontaalisen päätöksenteon tilallinen malli on niin sanottu pin-
naneuvosto, joka kaaviomuodossa muistuttaa polkupyörän pyö-
rää (Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013, 54-55). Tässä mallissa 
Feigenbaumin, Frenzelin ja McCurdyn (2013, 54-55) mukaan pää-
töksenteon prosessi liikkuu reunoilta keskukseen - pienyhteisöjen 
kokouksista koko yhteisöä koskevaan kokoukseen ja takaisin.

Protestileireillä horisontaalisuuden pyrkimys siirtyy paikoin myös 
koko leirin tilalliseen järjestäytymiseen. Yksi horisontaalisen tilal-
lisen järjestäytymisen muoto on desentralisaatio - eli toimintojen ja 
päätöksenteon hajauttaminen. (Frenzel 2014; Feigenbaum, Frenzel ja 
McCurdy 2013) Esimerkkinä tilallisesta desentralisaatiosta Feigen-
baum, Frenzel ja McCurdy (2013, 180) antavat muun muassa naapu-
rustojen rakentamisen leirin sisälle. 

Ympyrä (yllä) ja pinnaneuvosto (alla). 

Pinnaneuvoston ulkokehällä ryhmät kes-
kustelevat keskenään ja lähettävät jonkun 
tuomaan ryhmän mielipiteet keskustaan, 
josta tämä taas palaa takaisin ulkokehälle 
raportoimaan. Liike jatkuu, kunnes kes-
kustassa on saatu muodostettua kaikkien 
ryhmien hyväksymä kanta (Feigenbaum, 
Frenzel ja McCurdy 2013). 
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Englannin ilmastoleireirien 16 tilallinen järjestäytyminen perustui 
osittain itsenäisten naapurustojen rakentamiseen leirin sisälle. 
Leireillä arkipäiväisistä juoksevista asioista - kuten keittiövuoroista, 
wc:n tyhjennyksestä ja turvallisuudesta - päätettiin naapurustoissa, 
ja koko leiriä koskevat asiat keskuksessa edellä mainitulla pinna-
neuvosto-mallilla. (Frenzel 2014, 913)

Toisistaan erillisistä alaleireistä muodostunutta Greenham Com-
monia voidaan myös tarkastella esimerkkinä tilallisesta desentrali-
saatiosta. Tukikohdan eri porteilla sijaitsevilla leireillä oli kullakin 
muun muassa omanlaisensa päätöksenteon tavat ja kulttuuriset 
ominaispiirteet. Greenham Commonissa toteutetun desentralisaa-
tion avulla hyvin eri kulttuurisista, poliittisista ja taloudellisista 
taustoista tulevien osallistujien tarpeet ja näkemykset pystyivät elä-
mään rinnakkain. (Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013, 172-173) 

16 Camp for Climate Action (CFCA)

Greenham Common –leirin kartta. 
Kartalla näkyvät eri alaleirien sijainnit 
armeijatukikohdan ympärillä sekä joita-
kin yhteistilojen, kuten telttakatosten ja 
wc-rakenteiden sijainnit. (Kuva: Mayday 
Rooms)
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3.4. Autonomisten paikkojen rakentaminen

Protestileirien arkkitehtuuri jakautuu karkeasti kolmeen kategori-
aan. Leirien arkkitehtuuri voidaan jakaa rajaaviin ja protestin läsnä-
oloa merkitseviin, väliaikaisen asumisen ja elämisen mahdollista-
viin sekä aluetta puolustaviin rakennuksiin ja rakenteisiin. (Badcock 
ja Johnston 2009)

3.4.1. Rajaamisen ja merkitsemisen arkkitehtuuri

Protestileirien rajaamiseen käytetty arkkitehtuuri vaihtelee tunne-
tuista vastarinnan rakenteista – kuten barrikadeista – vartioraken-
nuksiin ja muihin enemmänkin alueellista läsnäoloa merkitseviin 
rakenteisiin. Rajaavista rakenteista esimerkiksi barrikadi voidaan 
nähdä strategisena rakennelmana, jolla voidaan hidastaa tai estää 
epätoivotun tahon kulkua, mutta myös ”vasta-vallan osoittamisen ja 
ylläpitämisen mekanismina” 17(Moment of Insurrection 2012). Rajaavil-
la rakenteilla on siis samanaikaisesti sekä hyvin konkreettinen funk-
tio että symbolinen funktio. Symbolisesti niillä osoitetaan alueen 
itsenäistä hallintaa eli autonomiaa.

Nine Ladies -protestileirillä oli Badcockin ja Johnstonin (2009) mu-
kaan rakennelmia, joiden tarkoitus oli sekä merkitä leirin läsnäolo 
ympäröivään maisemaan että tuoda sen poliittinen kanta julkisesti 
näkyviin. Leirin ohi kulkevan julkisen tien varrella oli kaksi raken-
nelmaa: aiemmin puusta roikkunut asuntovaunu, jonka kylkiin oli 
maalattu muun muassa tekstejä sekä puusta ja aaltopellistä raken-
nettu vartiotorni, jonka julkisivussa roikkui banderolli (Badcock ja 

17 “Barricades are […] a common mechanism in establishing and maintaining 
counter-power.” 

Nine Ladies -leirin vartiotorni ja asunto-
vaunu sijaitsivat julkisen tien varrella, ja 
merkitsivät leirin läsnäolon ympäröivään 
maisemaan. (Kuva: Badcock ja Johnston 
2009b)
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Johnston 2009, 317-318). Näiden rakenteiden kohdalla alueen rajaa-
miseen liitettiin tekstin ja symbolien avulla itsenäistä ja artikuloitua 
kulttuurista ja poliittista sisältöä.

3.4.2. Asumisen arkkitehtuuri

Väliaikaisen asuinympäristön rakentaminen yhdistää protestileirejä 
muihin leireihin, kuten pakolais- ja partioleireihin.  (Feigenbaum, 
Frenzel ja McCurdy 2013, 182) Tällaista eri leirityyppien kesken jaet-
tua arkkitehtuuria ovat muun muassa teltat ja muu koottava arkki-
tehtuuri eri käyttötarkoituksissaan sekä väliaikaiseksi rakennetut tai 
paikalle kuljetetut wc-, peseytymis- ja keittiötilat.

Itse rakennettuja asuin- ja elämistä ylläpitäviä rakennuksia löytyi 
esimerkiksi Nine Ladies -protestileiriltä huomattava määrä (Ba-
dcock ja Johnston 2009). Aiemmin mainittujen bendereiden lisäksi 
Badcock ja Johnston (2009) löysivät leiriltä muun muassa käymä-
löitä, peseytymistiloja, varastoja, yhteistilan ja ulkokeittiön. Leirin 
yhteistila – The Communal – oli suorakulmainen, n. 15 m pitkä pres-
sulla katettu tila, jonka sisällä oli muun muassa sohvia, baaritiski, 
kamiina ja kirjahyllyjä. Yhteistilan sisäänkäynnin ulkopuolelle oli 
rakennettu katettu ulkokeittiö sekä tulisijoja avotulelle. (Badcock ja 
Johnston 2009, 313-314)

Maan pinnalla sijaitsevien asuinrakennusten lisäksi Badcock ja 
Johnston (2009) raportoivat Nine Ladies -leiriltä alueen puolusta-
miseen liittyviä asuinrakennuksia: puumajoja. Leirin puumajoissa 
oksien varaan rakennetun lattian päälle oli rakennettu seinät ja katto 
yksinkertaisella bender-rakenteella. Puumajoja yhdistivät toisiinsa 
köysikäytävät, joita pitkin olisi häädön aikaan mahdollista liikkua 

Nine Ladies -leirin keittiökatos. (Kuva: 
Badcock ja Johnston 2009c)

Bender-rakenteinen puumaja Nine Ladies 
-leirillä. (Kuva: Badcock ja Johnston 
2009d)
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puusta toiseen viranomaisten ulottumattomissa. (Badcock ja Johns-
ton 2009, 317-318)

Nine Ladies -leirin asuinarkkitehtuuri muodostui Badcockin ja 
Johnstonin (2009) mukaan maisemassa elämisestä, mikä yhdistyy 
Cowanin (2002) ajatukseen horisontaalisesta, ympäristön ehdoilla 
tapahtuvasta tilanmuodostuksesta. Leirien itse rakennetuissa asuin-
rakennuksissa voidaankin nähdä yhteyksiä hyvin erilaiseen raken-
tamisen käytäntöön, kuin mitä koneellinen ja maisemaa muuttava 
valtavirtainen rakentaminen edustaa. 

Protestileirien rakennuskanta voidaan nähdä rakentamisen käy-
täntöjensä tasolla monella tavalla valtavirtaisesta rakentamisesta 
poikkeavana. Tämän työn kannalta on kuitenkin lisäksi oleellista 
löytää sellaista arkkitehtuuria, jonka voidaan sisältönsä – ohjelmoin-
tinsa ja kielensä – osalta nähdä kuvaavan tai tukevan autonomisia 
pyrkimyksiä. Badcock ja Johnston (2009, 313) mainitsevat esimerkik-
si, että Nine Ladies -leirillä osa leiriläisistä näki itse rakennettujen 
bendereiden vastaavan esteettisesti heidän arvojaan, jolloin voidaan 
ajatella, että omaa kulttuuria ja merkityksiä on onnistuttu siirtämään 
ja konkretisoimaan arkkitehtuuriin. 

3.4.3. Puolustuksen arkkitehtuuri

Merkitsemällä leirin alueen protestileirit myös samalla merkitsevät 
poliittista protestia ja vastarintaa. Tätä kautta ne luovat symbolisen 
haasteen vallitseville yhteiskunnallisille valtarakenteille. Alueen 
haltuun ottamisen ja hallinnan kautta vuorostaan protestileirit 
suoraan haastavat vallitsevia tilan hallintaan liittyviä käytäntöjä ja 
valtasuhteita. Nämä käytännöt tekevät niiden tilasta kiistanalaisen. 

Nine Ladies -leirin asumuksista osaan 
oli pidemmän ajan kuluessa rakennettu 
korotettu lattia sekä vahvistetut sei-
nät, ja lisätty kierrätettyjä ikkunoita. 
Kuvan rakennuksessa katto on kuitenkin 
bender-rakenteinen. (Kuva: Badcock ja 
Johnston 2009e)
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(Feigenbaum, McCurdy ja Frenzel 2014; Feigenbaum, Frenzel ja Mc-
Curdy 2013). Protestileirien kiistanalainen asema tekee niistä usein 
myös haavoittuvaisuuden tiloja, missä etenkin valtiollinen valvonta 
ja väkivallan uhka ovat jollain tavoin läsnä (Feigenbaum, Frenzel 
ja McCurdy 2013, 117-118). Konkreettisia esimerkkejä tästä ovat 
esimerkiksi leirin lähistöllä partioivat vartijat tai poliisit ja protesti-
leirien häädöt. 

Ymmärrys väkivallan uhasta muokkaa useiden protestileirien tilojen 
konkreettista muotoa. Uhanalaisen aseman vuoksi leireille rakenne-
taan rajaavien rakenteiden lisäksi usein puolustuksellisia rakenteita. 
Protesti vallatuilla alueilla onkin Dohertyn (2002, 65) mukaan ver-
rattavissa ”piirityssodankäyntiin”, missä protestoijat ”valtaavat alueen 
ja rakentavat puolustuksia niin puihin, vallattuihin taloihin, tunneleihin 
kuin muuhun ympäristöön” 18. 

Osa protestileirien puolustusrakennelmista perustuvat Dohertyn 
(2002) termistöä käyttäen tuotettuun haavoittuvaisuuteen.  Tuotetulla 
haavoittuvaisuudella tarkoitetaan sitä, että mielenosoittaja asettaa 
itsensä tilanteeseen, jossa hänen siirtämiseensä tai poistamiseen-
sa liittyy riski fyysisestä vahingoittumisesta. Esimerkki tällaisesta 
tuotettuun haavoittuvaisuuteen perustuvasta rakenteesta on tripodi 
19. (Doherty 2002) 

18 ”[…] a form of siege warfare. Protesters occupy a site and build defences in trees, 
houses or underground tunnels.”
19 kolmijalka, jonka päälle mielenosoittaja voi kiivetä

Tripodia käytetään autotien blokkaami-
seen Olkiluoto Blockade -mielenosoi-
tuksen yhteydessä vuonna 2011. (Kuva: 
Olkiluoto blockade 2011)
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Tripodin lisäksi protestileireillä käytetään monia muita tuotettuun 
haavoittuvaisuuteen perustuvia rakennelmia. Esimerkiksi Nine 
Ladies -protestileiriltä Badcock ja Johnston (2009, 317) raportoi-
vat muun muassa louhoksen partaalle ripustettuja verkkoja sekä 
maahan kaivettuja tunneleita, joihin mielenosoittajien oli tarkoitus 
mennä häädön hetkellä. Häätö tällaisista rakenteista vaatisi viran-
omaisten taholta joko äärimmäistä varovaisuutta tai mielenosoitta-
jan mahdollisesti vakavaa vahingoittamista. 



46

4. Tutkimuskysymykset

• Miten protestileirit ottavat haltuunsa ja käyttävät tilaa, ja miten 
nämä tilan käyttö- ja haltuunoton tavat ovat yhteydessä autono-
misiin pyrkimyksiin?

Protestileirien autonomian voidaan osittain katsoa syntyvän poikke-
uksellisen tilan luomisen kautta, missä esimerkiksi alueen merkitse-
minen ja rajaaminen ovat oleellisessa osassa (Feigenbaum, Frenzel 
ja McCurdy 2013). Tässä työssä tutkin ensinnäkin millaisia merkit-
semisen, rajaamisen ja suojaamisen taktiikoita eri tutkimuskohteissa 
käytetään ja toiseksi millaista ympäristöä näillä taktiikoilla luodaan 
suhteessa esimerkiksi horisontaalisuuden tavoitteeseen.   

Protestileirien autonominen järjestäytyminen sekä sosiaalisesti että 
tilallisesti seuraa usein horisontaalisuuden periaatetta (Frenzel 2014; 
Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013). Tutkimuskohteistani pyrin 
selvittämään, miten niiden tilallinen järjestäytyminen suhtautuu 
esitettyyn horisontaalisuuden pyrkimykseen. 

• Millaisia autonomisia pyrkimyksiä protestileirien arkkitehtuu-
rista on nähtävissä? 

Arkkitehtuurilla rakennetaan kulttuurisia merkityksiä ja rajataan 
toiminnan mahdollisuuksia (Hillier 2007; Dovey 1999; Markus 
1993). Protestileirien poikkeuksellisessa tilassa on periaatteessa 
mahdollista haastaa yhteiskunnassa vallitsevia rakentamisen käy-
täntöjä, ja rakentamisen kautta luoda uusia kulttuurisia merkityksiä 
sekä omien käytäntöjen mukaisia tiloja. Feigenbaum, McCurdy ja 
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Frenzel (2014, 460) käyttävät protestileirien yhteydessä termiä vas-
takertomus, ja protestileirien arkkitehtuuri voidaankin nähdä muun 
muassa tässä valossa. Arkkitehtuurin kielellä voidaan luoda ympä-
ristöstä poikkeava kertomus.

Protestileirien autonomia käsitetään pyrkimyksenä sekä status 
quosta erottautumiseen että omaehtoiseen järjestäytymiseen (Fei-
genbaum, McCurdy ja Frenzel 2014; Feigenbaum, Frenzel ja Mc-
Curdy 2013). Tällöin autonomisen arkkitehtuurin voitaisiin ajatella 
luovan valtavirtaisesta rakentamisesta poikkeavia, ja omaa kulttuu-
rista sisältöä heijastavia merkityksiä sekä rajaavan valtavirtaisesta 
rakentamisesta poikkeavia ja omiin käytäntöihin perustuvia mah-
dollisuuksia. Tässä työssä tutkin, millaisia autonomisia pyrkimyk-
siä protestileirien arkkitehtuurista on nähtävissä, tarkastellen sekä 
rakentamisen prosessia, arkkitehtuurin kieltä että tilojen ohjelmoin-
tia ja käyttöä. 
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OSA II

TUTKIMUSKOHTEET
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5. Tutkimuskohteiden esittely



Hanhikiven-
niemen leiri

Bois Lejucin leiri

La Zad

No Border 
-leiri
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Päämäärä: Protestileiri vastusti Pyhäjoen Hanhikivenniemelle 
rakennettavaa Fennovoiman ydinvoimalaa. 

Sijainti: Leiri sijaitsi Hanhikivenniemen lounaisrannalla, Sotali-
sun niemenkärjessä ja sen ympäristössä. 

Ajankohta: Leiri alkoi 22.4.2015 reaktiona Fennovoiman kesken 
valitusprosessin aloittamiin metsän hakkuutöihin, ja se häädet-
tiin 23.9.2015.

Lisätietoa: Hanhikivenniemen jälkeen protestileiri vaihtoi 
paikkaansa useaan otteeseen, ja sijaitsi eri paikoissa Pyhäjoella 
kevääseen 2016 saakka.

Lähteet: Kuu 2016; Rabbit 2015; Hyökyaalto 2015b; Stop Fenno-
voima a

Viereinen sivu: Hanhikivenniemen leirin vartiotorni. (Pukki 2015a)

Protestileiri (ympyröity) suhteessa 
ydinvoimalalle kaavoitettuun maa-alaan 
(punaisella). Kartan tekemisessä apuna 
käytetyt lähteet: Pöyry Finland Oy 2014; 
2013; 2010.

5.1. Hanhikivenniemen protestileiri, Pyhäjoki, 
Suomi
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Hiekkatie

Olemassa oleva, käyttöön saatu tai vallattu rakennus

Itse rakennettu rakennus

Itse rakennettu rakenne

Telttarakenne

Leirin pääasiallinen sisäänkäynti

Rakenteita ja rakennuksia kuvaavat symbolit 
eivät ole mittakaavassa. Barrikadit, tripodit ym. 
puolustusrakenteet eivät näy kartalla. 

Leirin kartta
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5.2. Bois Lejucin protestileiri, Bure, Ranska

Viereinen sivu: Bois Lejucin leirin lounaissisäänkäynnin vartiorakennus Vigie Sud. 

Päämäärä: Protestileiri vastustaa alueelle suunnitellun ydin-
jätt een loppusijoituspaikan rakentamista. Ranskan ydinjätt een 
hallinnasta vastaava virasto Andra on vienyt projektia eteenpäin 
1990-luvulta alkaen.

Sijainti: Leiri sijaitsee Bois Lejuc -metsässä, joka sijaitsee loppusi-
joituspaikalle varatulla alueella. 

Ajankohta: Protestileiri alkoi ensimmäisen kerran metsän 
valtauksella kesäkuussa 2016, Andran aloitett ua rakennustöitä 
metsässä. Ensimmäisen häädön jälkeen metsä vallatt iin uudel-
leen syyskuussa 2016. 

Lisätietoa: Leirin lisäksi ydinjätt een loppusijoituspaikkaa vastaan 
kamppailee muun muassa leirin lähellä Buren kylällä sijaitseva 
Vastarinnan talo, joka on tiiviissä yhteydessä itse leiriin.  

Lähteet: Anon 2016a; Cigéo 2012a; b
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Leirin kartta

Hiekkatie

Itse rakennettu rakennus

Itse rakennettu rakenne

Leirin pääasiallinen sisäänkäynti

Rakenteita ja rakennuksia kuvaavat symbolit eivät ole 
mittakaavassa. Barrikadit, tripodit ym. puolustusraken-
teet eivät näy kartalla. Kartta perustuu leiristä olemassa 
olevaan karttaan (Carte du Bois Lejuc). Kartan 
tekemisessä apuna käytetyt lähteet: Andra.

Polku

Joki

Ydinjätteen loppusijoituspaikan rakennus-
töille varattu alue
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5.3. NoBorder-leiri, Thessaloniki, Kreikka

Viereinen sivu: No Border –leiri sijaitsi pääosin kampusalueen puistossa. (Leila 
Network 2016a)

No Border -leirin (musta neliö) sijainti 
suhteessa säilöönottokeskuksiin (punaiset 
pisteet) sekä Turkin rajaan (punainen 
katkoviiva). Kartan tekemisessä apuna 
käytetyt lähteet: Beyond Borders 2016; 
No Border Newspaper 2016.

Päämäärä: Thessalonikin No Border -leirillä oli tavoitteena 
muun muassa yhdistää eri siirtolaiskamppailuja Euroopassa, 
sekä vahvistaa ja luoda uusia solidaarisuusverkostoja. 

Sijainti: Leiri sijaitsi Thessalonikin Aristoteles-yliopiston 
kampusalueella. 

Ajankohta: Leiri järjestettiin 15.-24. heinäkuuta 2016. 

Lisätietoa: Thessaloniki valittiin leirin järjestäjien mukaan sijain-
niksi, koska sen ympärillä sijaitsee lukuisia säilöönottokeskuksia 
ja -leirejä sekä käännytyskeskuksia. Järjestäjien mukaan Kreikka 
oli myös maahanmuuttoon liittyvien konfliktien keskipisteessä. 

Lähteet: No Border Thessaloniki 2016a; 2016d; Beyond Borders 
2016
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Leirin kartta

Autotie

Olemassa oleva rakennus

Itse rakennettu rakenne

Telttarakenne

Rakenteita ja rakennuksia kuvaavat symbolit 
eivät ole mittakaavassa. 

Olemassa olevan rakennuksen vallattu osa

Kävelytie

Muu paikalle kuljetettu rakenne

Telttailualue
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5.4. La Zad, Notre-Dame-des-Landes, Ranska

Viereinen sivu: La Zadin Route des Chicanesilla sijaitseva vartiotorni Bison Futé. 

Päämäärä: La Zad vastustaa alueelle suunniteltua lentokenttää. 
Lentokenttäprojektia alettiin suunnitella jo 1960-luvulla, mutta se 
sai uudelleen tuulta alleen vasta vuonna 2008.

Sijainti: La Zad sijaitsee maaseudulla Nantesin pohjoispuolella, 
Notre-Dame-des-Landesin ja Vigneaux-de-Bretagnen kylien 
välissä.

Ajankohta: La Zad alkoi vuonna 2008, paikallisten lentokentän 
vastustajien kutsuttua ihmisiä valtaamaan lentokentälle varattua 
aluetta.

Lisätietoa: La Zad – zone à défendre eli puolustettava alue - on 
väännös alueen virallisesta termistä Zad - zone d’aménagement 
différé eli tulevaisuuden kehitysalue. La Zadia yritettiin syksyllä 
2012 häätää kuukauden ajan siinä kuitenkaan onnistumatta. 

Lähteet: Mauvaise Troupe Collective 201-; Zone a Défendre 2012; 
Anon. 2016b



66

La Zadin kartta

Autotie

Hiekkatie

Rakenteita ja rakennuksia kuvaavat symbolit eivät ole 
mittakaavassa. Barrikadit ym. puolustusrakenteet eivät 
näy kartalla. La Zadin kartta perustuu siitä olemassa 
oleviin karttoihin (Zone a Défendre 2017; Atlas).

Polku

Olemassa oleva, vallattu rakennus

Useammasta olemassa olevasta rakennuksesta
koostuva vallattu paikka

Itse rakennettu rakennus

Useammasta itse rakennetusta rakennuksesta
koostuva paikka

Olemassa oleva rakennus tai rakennuksia, 
joista ei ole muuta tietoa kuin sijainti

Itse rakennettu rakennus tai rakennuksia, 
joista ei ole muuta tietoa kuin sijainti

Virallinen Zone d’aménagement différé, eli 
lentokentälle varattu alue

Lentokenttään liittyvien suunniteltujen rakenteiden
viemä maa-ala
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Tutkimusaineistoa käsitellään kolmen keskeisen teeman – alueen 
haltuunoton, rakentamisen ja puolustamisen – kautta, joiden avulla 
lähestytään autonomista tilan luomista ja arkkitehtuuria. Tässä 
tutkimuksessa protestileirien autonomia käsitetään ensinnäkin pyr-
kimyksenä erottautua yhteiskunnan vallitsevista valtarakenteista ja 
käytännöistä, ja toiseksi pyrkimyksenä omaehtoiseen, horisontaali-
seen järjestäytymiseen (Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013).
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6. Alueen haltuunotto

Alueen haltuunoton ja rajaamisen kautta protestileirit luovat ja 
osoittavat vasta-valtaa eli luovat vastakkainasettelua. Vastak-
kainasettelun, tai poikkeuksellisuuden, luominen on oleellinen 
tekijä protestileirien autonomian muodostamisessa (Feigenbaum, 
McCurdy ja Frenzel 2014; Frenzel 2014; Feigenbaum, Frenzel ja 
McCurdy 2013). Rakennetun ympäristön rooli poikkeuksellisen 
tilan luomisessa on merkittävä (Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 
2013). Alueen haltuunotto voidaan nähdä myös oleellisena yhteisön 
rakentamisen kannalta. Rajatussa, poikkeuksellisessa tilassa yhtei-
söllisyyden luominen ja ylläpito – eli yhteisön rakentaminen – on 
helpompaa (Frenzel 2014). 

Kaikissa tutkimuskohteissa alueen haltuun ottamiseksi ja hallinnan 
merkitsemiseksi käytettiin ensisijaisesti asuttamista, eli fyysistä 
läsnäoloa ja sen merkitsemistä tilaan. Asuttamisen luonnollises-
ti maisemaan luomien rajojen lisäksi kaikissa tutkimuskohteissa 
alueen rajoja vahvistettiin lisäksi visuaalisesti – kuten banderolleilla 
tai maalauksilla – tai fyysisesti kulkua estävillä, vastarintaa merkit-
sevillä rakenteilla – kuten barrikadeilla.

Tutkimuskohteina olevat protestileirit olivat ottaneet haltuunsa kah-
denlaisia alueita; käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi uhatuksi 
koettuja alueita ja julkisia alueita. Ensimmäisen haltuunoton tar-
koituksena voidaan ensisijaisesti nähdä olevan vallan käyttäminen 
vastustettavan tahon toiminnan estämiseksi pitämällä sille kuulu-
vaa tai sen havittelemaa aluetta hallussa. Tätä taktiikkaa käyttivät 
Hanhikivenniemen leiri, Bois Lejucin leiri ja La Zad. Uhatun alueen 
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haltuunoton laillisuudessa oli näiden kolmen protestileirin välillä 
eroja. Iso osa Hanhikivenniemen leiristä sijaitsi suurimman osan 
aikaa luvallisesti käyttöön saadulla maalla, ennen kuin koko alue 
muuttui yksityiseksi työmaa-alueeksi syksyllä 2015. Bois Lejucin 
metsän virallinen omistus, ja samalla siellä sijaitsevan leirin asema 
on laillisesti epäselvässä tilanteessa (Fichter 2017). La Zadin alue on 
kokonaisuudessaan ja olemassa olevine rakennuksineen laittomasti 
vallattu. 

Toisen taktiikan – julkisten alueiden haltuunoton – tarkoituksena 
voidaan nähdä olevan julkisen tilan haltuun ottaminen julkiseksi 
nähtävään ja julkisena toteutuvaan poliittiseen käyttöön. Tätä tak-
tiikkaa käytti No Border -leiri.

6.1. Alueen haltuunotto asuttamalla

Protestileirit ottivat alueen haltuunsa ensisijaisesti asuttamalla, eli 
luomalla sinne asumisen mahdollistavan elinympäristön. Tutki-
muskohteina olleiden protestileirien alueet asutettiin väliaikaista, 
koottavaa arkkitehtuuria käyttäen, olemassa olevia rakennuksia 
valtaamalla tai uusia rakennuksia itse rakentamalla. 

6.1.1. Koottava arkkitehtuuri

Koottavan arkkitehtuurin ominaisuudet – nopea kasattavuus, 
purettavuus ja liikuteltavuus – mahdollistavat kokonaisen elinym-
päristön nopean pystyttämisen melkein mihin tahansa. Koottava 
arkkitehtuuri tarjoaa mahdollisuuden rakentaa ennakoimattomasti 
ja rakentamista rajoittavista säännöksistä piittaamatta (Cowan 2004), 
mikä tekee siitä poliittisen protestin kannalta hyödyllisen. Muu-

No Border -leiri asutti Aristoteles-yli-
opiston kampusalueen puiston ja valtasi 
sen sitä kautta käyttöönsä. (Kuva: Leila 
Network 2016a)

Ihmiset majoittuivat No Border -leiril-
lä pääasiassa omiin retkeilytelttoihin. 
(Kuva: Volsky 2016) Koko kampusalueen 
puisto oli varattu asuintilaksi, ja täyttyi 
leirin aikana teltoista. 

No Border -leirin keittiö toimi laajassa 
telttakatoksessa. (Kuva: ΕΘΝΟΣ 2016)
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tamissa tutkimuskohteissa koottavaa arkkitehtuuria käytettiinkin 
tehokkaasti protestin välineenä. 

Esimerkiksi lyhytaikaiseksi suunniteltu Thessalonikin No Border 
-leiri perustui pääasiallisesti teltta-arkkitehtuuriin. Telttojen avulla 
laaja puisto kaupungin keskustan kampusalueella saatiin hyvin 
lyhyessä ajassa asutettua, ja asuttamalla merkattua se protestileirin 
tilaksi. Telttojen käyttämisen voidaan ajatella mahdollistaneen yli 
tuhannen ihmisen majoittamisen kaupungin keskustaan, mikä tus-
kin muutoin olisi ollut mahdollista. 

Hanhikivenniemen leirillä ja Bois Lejucin leirillä koottava arkkiteh-
tuuri oli sivuroolissa; sitä käytettiin vähäisissä määrin muun raken-
nuskannan ohessa ja sitä tukemaan. Samoin La Zadissa koottavia 
rakenteita oli tutkimuksen ajankohtana vain vähän. Kuitenkin La 
Zadissakin nimenomaan koottava arkkitehtuuri on ollut merkit-
tävässä roolissa, kun alueelle on syystä tai toisesta saapunut suuri 
joukko ihmisiä. 

6.1.2. Rakennusten valtaaminen

Kolmessa neljästä tutkimuskohteesta – Hanhikivenniemen leirillä, 
La Zadissa ja No Border -leirillä – vallattiin leirin alueella tai lähei-
syydessä olleita rakennuksia. Kaikkien leirien kohdalla valtauksilla 
saavutettiin huomattavia etuja, kuten kuivan sisätilan, sähkön tai 
vesijohtoveden saanti. Hanhikivenniemen leirillä vallattiin Fenno-
voiman omistukseen siirtyneitä mökkejä. Valtaaminen laajensi leirin 
käytössä ollutta sisätilaa huomattavasti, kahden suurehkon mökin 
verran. Samalla leirin käyttöön saatiin ulkosauna ja -huussi. No Bor-
der -leiriä varten vuorostaan vallattiin yliopistorakennusten sisätilo-

Tapahtuma Le Chant des Bâtons La 
Zadissa lokakuussa 2016. Taustalla 
telttakatoksia ja koottava esiintymislava. 
(Kuva: ValK 2016a)

Ihmisiä vallatun yliopistorakennuksen 
portailla No Border -leirillä. (Kuva: Leila 
Network 2016b)
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ja. Sitä kautta leirin käyttöön hankittiin sisätilaa - kuten luentosaleja 
- sekä varmistettiin sähkön saanti ja pääsy vesi-wc:ihin.  

La Zadissa kaikki alueella alun perin sijainneet rakennukset on val-
lattu, joko uusien asukkaiden toimesta tai rakennusten alkuperäis-
ten asukkaiden siirryttyä valtaamaan pakkolunastettuja kotejaan. 
La Zadissakin valtaamisella on saavutettu merkittäviä hyötyjä; iso 
osa La Zadin sähköstä tai vedestä riippuvaisista toiminnoista, kuten 
pääsy internetiin, kopio- ja pesukoneiden käyttö sekä juomakelpoi-
sen veden saanti sijoittuu näihin vallattuihin rakennuksiin, jotka 
ovat sähkö- ja vesijohtoverkoissa kiinni. 

Kuva La Zadissa vallatun maatalon Les 
Fosses Noiresin sisältä. (Kuva: Etienne/
Le Monde 2016)

Bellevuen vallattu maatila La Zadissa. 
(Kuva: Tincelin 2016a)
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6.1.3. Tee Se Itse -arkkitehtuuri valloituksen välineenä

”MÖKKI [mökki] ◊1° Pieni suoja tai maja […]. ◊ 3° Vastarinnan ja 
valloituksen suoraa toimintaa.” (La Commission Cabane 2014, 5)

“Puolustettavalla alueella20 […] mökki on kamppailun väline, järjestäy-
tymisen paikka ja ennen kaikkea keino alueen valtaamiseksi pysyvästi. 
Alueen valtaaminen jatkuvasti, 24 tuntia vuorokaudessa, on varmin keino 
estää [lentokenttä-] töiden alkaminen. […].” (La Commission Cabane 
2014, 12)

Rakentaminen itse, saatavilla olevista tai helposti saatavista materi-
aaleista mahdollistaa rakentamattoman alueen asuttamisen vähillä 
resursseilla. Kaikissa neljässä tutkimuskohteessa oli joko jo raken-
nettu tai rakennettiin koko ajan itse rakenteita tai rakennuksia. 

No Border -leirillä leirin asuttamiseen käytettiin teltta-arkkitehtuu-
rin lisäksi itse rakennettuja, helposti koottavia ja uudelleen käytet-
täviä rakenteita. Esimerkiksi leirin suihkukopit rakennettiin raken-
nustelineiden metalliosista ja pressusta. Itse suihkut rakennettiin 
vesiletkua ja välikappaleita yhdistelemällä, ja vesi ohjattiin suihkui-
hin painovoiman avulla suihkukoppien katolla sijainneesta saavista. 
Toinen hyvä esimerkki No Border –leirin koottavista TSI-rakenteista 
olivat infokatos ja ruoan myyntikatokset. No Border -leirillä TSI-ra-
kentamisella vahvistettiin leirin asumisen toimintoja, ja rakennettiin 
julkisille toiminnoille tarpeellisia katosrakenteita. 

20 Zad, eli Zone À Défendre voidaan kääntää suomeksi karkeasti termillä puolustet-
tava alue. La Commission Cabane on kirjoittanut itse rakennettujen mökkien merki-
tyksestä poliittisessa kamppailussa. 

Matkaluonnos heinäkuussa 2016 No 
Border -leirin itserakennetun, koottavan 
info-katoksen rakenteesta. 
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Hanhikivenniemellä TSI-rakentaminen keskittyi leirin rajaamisen 
ja puolustamisen rakenteisiin, kun varsinainen asuminen sijoittui 
käyttöön saatuihin tai vallattuihin mökkeihin. Bois Lejucin protes-
tileirillä vuorostaan lähes kaikki rakenteet ja rakennukset olivat itse 
rakennettuja. Leirille oli sen olemassa olon aikana, syyskuun 2016 ja 
helmikuun 2017 välillä, rakennettu muun muassa vartiorakennus, 
yhteistalo, pieni asuinrakennus, ja kolme puumajaa. Leirin alueen 
asuttaminen onkin perustunut pääasiallisesti itse rakentamiseen. 

Samoin La Zadin alueen haltuunotto on rakennusten valtaamisen 
lisäksi perustunut laajamittaiseen omien asuinrakennusten rakenta-
miseen. Uusia itse rakennettuja paikkoja on alueelle rakennettu yli 
40. Esimerkki strategisesta TSI-rakentamisen käyttämisestä – uhkaa-
vassa tilanteessa alueen hallinnan varmistamisesta ja merkitsemises-
tä TSI-rakentamisen keinoin – on vuonna 2012 rakennettu rakennus-
ryhmä La Châtaigne. 

La Châtaignen rakentaminen aloitettiin osana kesken La Zadin hää-
töyrityksen järjestettyä alueen uudelleen valloitus -mielenosoitusta, 
mihin osallistui 40 000 ihmistä. La Châtaigne rakennettiin muuta-
missa päivissä vuonna 2012, keskelle häädettävää aluetta uudeksi 
järjestäytymisen tukikohdaksi. (Zone a Défendre 2012)

Ihmisketju kuljettaa rakennusmateriaalia 
La Châtaignen rakennustyömaalle vuon-
na 2012. (Kuva: dscf2014)

Traktorit ovat muodostaneet suojamuu-
rin vasta valmistuneen, häätöuhan alla 
olevan La Châtaignen ympärille. (Kuva: 
Lutte aeroport 2012)
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6.2. Alueen rajaaminen

Asuttamisen lisäksi protestileirien alueita oli myös rajattu alueen 
haltuun oton ja hallinnan osoittamiseksi. Leirien rajat tutkimuskoh-
teissa muodostuivat osin luonnollisesti; asutuksen, maaston muu-
tosten tai olemassa olevan rakennuskannan muodostamista rajois-
ta. Tämän lisäksi leirien rajoja osin vahvistettiin visuaalisesti, tai 
fyysisesti kulkua estävillä -  vastarintaa ja vasta-valtaa merkitsevillä 
- rakenteilla. Kaikissa tutkimuskohteissa erilaisia rajojen muodostu-
misen ja muodostamisen mekanismeja löytyi samanaikaisesti.

6.2.1. Luonnollisesti muodostuvat rajat

Tutkimuskohteista kahdella, Hanhikivenniemen leirillä ja Bois Le-
jucin leirillä alueen rajat muodostuivat osin maaston muutoksista: 
leirien alueet rajautuivat metsän reunan ja vesialueiden mukaan. 
Sen sijaan No Border -leirin alue rajautui pitkälti olemassa olevan 
rakennuskannan mukaan; leiri sijoittui rakennusten reunustamiin 
puistoon ja sisäpihalle. 

Olemassa olevan maaston tai rakennuskannan muodostamien 
rajojen lisäksi leirien rajat piirtyivät osittain alueen asuttamisesta 
luonnostaan muodostuviin visuaalisiin rajoihin, kuten No Bor-
der -leirillä ja osittain La Zadissa. No Border -leirillä yli tuhannen 
ihmisen oleskelu ja majoittuminen suhteellisen pieneen tilaan erotti 
leirin tilan visuaalisesti ympäristöstään ja muodosti alueelle selkeät 
rajat. La Zadin alueen raja vuorostaan muotoutui useissa kohdissa 
tielle näkyvien itse rakennettujen mökkien, tai rakennusten sisääna-
joväylien viereen kasattujen autonrengas- ja romukasojen kautta. 

Yli tuhannen ihmisen oleskelu ja 
eläminen pienessä tilassa muodosti No 
Border -leirin alueelle rajat. (Kuva: Leila 
Network 2016c)

Autotielle näkyvä itse rakennettu mökki 
toimi yhtenä merkkinä saapumisesta La 
Zadiin, ja rajasi aluetta sen lounaisosissa. 

La Zadiin johtavan autotien vierelle 
kasatut autonrenkaat merkitsivät alueen 
sisäänkäynnin sen luoteisosissa. 
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6.2.2. Visuaalinen rajaaminen

Kaikissa tutkimuskohteissa alueen rajaamiseksi, tai rajaamisen 
yhteydessä käytettiin visuaalisen kulttuurin keinoja, kuten seinä- 
tai katumaalauksia ja banderolleja. Esimerkiksi No Border -leirillä 
aluetta rajaavien yliopistorakennusten julkisivuihin ripustettiin 
banderolleja, ja niiden seiniä maalattiin. Myös La Zadissa joissakin 
kohdin alueen raja piirtyi esimerkiksi liikennemerkkeihin tai katuun 
maalatuista teksteistä. Tämän lisäksi Bois Lejucin leirillä, Hanhi-
kivenniemen leirillä ja myös La Zadissa käytettiin muun muassa 
kylttejä ja banderolleja aluetta rajaavien rakenteiden yhteydessä. 

No Border -leirin osittain valtaaman yli-
opistorakennuksen keskustan puoleiseen 
julkisivuun ripustettiin leiristä kertova 
banderolli. (Kuva: DinamoPress 2016)

La Zadissa autotiehen maalattu teksti 
merkitsi aluetta sen harvaan asutussa 
luoteisosassa. 

Banderolli Hanhikivenniemen leirin 
portilla. (Kuva: Idreaido 2015a) Lei-
rin rajoihin voidaan banderollien ym. 
kertovien visuaalisten elementtien avulla 
liittää artikuloitua poliittista sisältöä. 

No Border –leiriä rajaavan yliopistorakennuksen seinään leirin aikana maalattu 
seinämaalaus. (Kuva: new great wall painting 2015) Maalauksella sekä voitiin 
merkitä leirin tilaa, että jättää siitä itse leiriä pitkäkestoisempi merkki. 
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6.2.3. Rajarakenteet ja valvonta

Luonnolliseen rajan muotoutumiseen ja visuaalisen kulttuurin 
keinoihin perustuvan rajanmuodostuksen lisäksi kolmessa tutki-
muskohteessa leirien rajoille rakennettiin fyysisesti kulkua estäviä, 
vastarintaa ja vasta-valtaa merkitseviä raja- ja puolustusrakenteita. 
Kahdella leireistä, Hanhikivenniemen leirillä ja Bois Lejucin leirillä 
näihin rakenteisiin liittyi lisäksi aktiivinen valvonta, ja La Zadissa 
tutkimuksen tekemisen aikaan käyttämätön valvontarakennus. No 
Border -leirillä ei ollut fyysisiä rajarakenteita, mutta sen rajoja val-
vottiin tästä huolimatta öisin. 

Sekä Hanhikivenniemen leirillä että Bois Lejucin leirillä alueelle 
johtaville kulkuväylille oli rakennettu rajarakenteita, millä kulku 
etenkin ajoneuvoilta oli estetty. Hanhikivenniemen leirin sisään-
käynnille rakennettiin näkyvyyden estävä ja kulkua rajoittava aita, 
ja loppukesästä 2015 myös vartiotorni. Bois Lejucin kummallekin 
sisäänkäynnille oli rakennettu kulun estävät barrikadit, ja lounais-
nurkan sisäänkäynnille lisäksi vartiorakennus Vigie Sud. Myös 
tienpätkä ennen Vigie Sudia oli osin barrikoitu. Kulkua estävien 
rajarakenteiden lisäksi ihmisten käyntiä leirien alueille kulkuväy-
lien kautta valvottiin Hanhikivenniemen leirillä jatkuvasti ja Bois 
Lejucin leirillä osittain.

La Zadissa käyntiä alueelle oli yhden kulkuväylän – Route des 
Chicanesin – kautta rajattu fyysisesti. Pohjoisesta saavuttaessa tie oli 
osin barrikoitu ajokaistan levyisillä ajoesteillä (chicane), ja etelästä 
saavuttaessa tiellä oli barrikadien lisäksi alueen porttina ja vartio-
rakennuksena toimiva, kahdesta rakennuksesta muodostuva Bison 

Hanhikivenniemen leirin sisäänkäynnille 
rakennetut risuaidat toimivat sekä näkö-
suojina että kulkua rajoittavina esteinä. 
(Kuva: Idreaido 2015b)

La Zadiin aluetta rajasivat barrikadit 
alueelle Route des Chicanesia etelästä 
saavuttaessa. (Kuva: Tincelin 2016b)
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Futé. Rakennuskompleksin tornia voidaan käyttää alueen rajan val-
vomiseen, mutta se ei tutkimuksen ajankohtana ollut tässä käytössä 
aktiivisesti.

6.3. Yhteenveto ja pohdintaa

Poikkeuksellinen, autonominen tila protestileireillä luodaan osin 
alueen haltuun ottamisen ja hallinnan kautta, mihin käytetään 
pääasiassa alueen asuttamista. Alueen haltuun ottamisella otetaan ja 
käytetään valtaa. Ottamalla haltuun uhatuksi nähtyjä alueita protes-
tileirit haastavat vastustettavan tahon oikeuden alueen hallintaan ja 
pyrkivät määrittelemään alueelle hyväksyttävän käyttötarkoituksen. 
Ottamalla haltuun julkista tilaa protestileirien voidaan nähdä pyr-
kivän käyttämään julkista tilaa sen määritelmälliseen – julkiseen – 
käyttöön. Tällöin protestin kohde ei ole välttämättä sidoksissa leirin 
paikkaan, vaan protesti voi kohdistua laajempiin yhteiskunnallisiin 
päätöksiin ja käytäntöihin, kuten No Border –leirin kohdalla. 

Asuttamisen osalta koottava arkkitehtuuri tarjoaa nopeasti siirret-
tävän ja käytettävän elinympäristön suhteessa hitaasti muuttuvaan 
tai staattiseen valtavirtarakentamiseen ja sitä sääteleviin säännök-
siin. Koottavan arkkitehtuurin avulla suuri joukko ihmisiä voidaan 
koota suhteellisen nopeasti ja vähillä resursseilla tilaan, jossa ei ole 
valmista rakennuskantaa tai olemassa olevaa rakennuskantaa ei 
voida käyttää. Tässä mielessä koottava arkkitehtuuri on asuin- tai 
elintilan luomisen välineen lisäksi alueen valloituksen ja sen merkit-
semisen väline. Myös TSI-arkkitehtuuri mahdollistaa alueen asutta-
misen vähillä resursseilla ja itsenäisesti – nojaamatta rakentamisen 
asiantuntijoihin tai rakentamista sääteleviin säännöksiin. Kumpikin 
mainituista arkkitehtuurin muodoista mahdollistaa alueen haltuun 

Viereinen sivu: Route des Chicanesilla La 
Zadin aluetta rajaavia barrikadeja, sekä 
taustalla alueen vartiotornina toimiva 
Bison Futé. 
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ottamisen sekä konkreettisesti että symbolisesti oman läsnäolon ja 
vaikutusvallan osoittamisen kautta. 

Tutkimuskohteiden alueet rajautuivat eri tavoin, ja niitä oli rajattu 
erilaisin menetelmin. Alueiden asuttamisesta muodostuvien rajojen 
lisäksi alueiden rajoja oli vahvistettu sekä visuaalisesti että fyysisesti 
rajarakenteiden avulla. Rajaamisen menetelmien kohdalla mielen-
kiintoisia ovat niiden vaikutukset leirin tilan julkisuuteen, rajaamis-
tavan luoma kieli sekä suhde hierarkkisiin ja suljettuihin rajaamisen 
mekanismeihin. 

Asuttamalla ja visuaalisin keinoin piirtyneet ja piirretyt rajat eivät 
pyrkineet rajoittamaan ihmisten kulkua alueelle tai alueelta pois. 
Rajat olivat avoimia ja jättivät leirien tilan osaksi ympäröivää tilaa 
tehden siitä julkista. Kolmelle leireistä oli lisäksi rakennettu raja-
rakenteita, joilla pyrittiin tai voitaisiin pyrkiä estämään tai rajoitta-
maan vapaata kulkua alueelle. Kulkua rajoittavilla rajarakenteilla, 
ja niihin kahden tutkimuskohteen kohdalla yhdistyneellä raja-
valvonnalla tuotettiin suljettuja rajoja, joilla leirien tila muutettiin 
yksityiseksi.  

Leirien tilan tekemisellä yksityiseksi tai jättämisellä julkiseksi oli 
selkeä vaikutus leirien tilan kokemukseen. Esimerkiksi No Border 
-leirillä alueen – ja näin ollen myös asuintilan – julkisuus teki siitä 
myös haavoittuvaisen. Tätä pyrittiinkin kompensoimaan yöllisellä 
rajavalvonnalla. Leirin alue oli päivisin julkinen ja öisin rajavalvon-
nan vaikutuksesta yksityinen. Tilan julkisuuden säätely voidaan 
nähdä strategisena valintana, mihin liittynee sekä erilaisia ajatuksia 
toiminnan ja politiikan julkisuudesta että esimerkiksi puolustuksen 
tarpeellisuudesta. Rajojen muodostamisen syyt eivät kuitenkaan 
kuulu tämän tutkimuksen piiriin. 

Seinämaalaus No Border -leirin osittain 
valtaaman yliopistorakennuksen seinässä 
merkitsi osaltaan leirin tilaa. (Kuva: 
antisexiste3 2016)

Pääkallomaalauksella oli lisätty uhkaa-
vuutta Bison Futén julkisivuun. (Kuva: 
ValK 2016b)
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Hanhikivenniemen leirin vartiotorni 
käytössä. (Kuva: Pukki 2015a)

Bois Lejucin leirin lounaiskulman 
sisäänkäynnin vartiorakennus Vigie 
Sud. Rakennus oli aktiivisessa asuin- ja 
valvontakäytössä helmikuun alussa 2017. 
Sen kummallekin puolen on rakennett u 
kulun estävät aidat. 

Rajaamisen mekanismeilla on oma kielensä, niillä voidaan näytt ää 
ulospäin valitt uja merkityksiä. Esimerkiksi visuaalisia keinoja käy-
tett äessä leirien rajoihin voidaan yhdistää artikuloitua poliitt ista tai 
kultt uurista sisältöä. Kulkua estävien ja rajoitt avien rajarakenteiden 
ulkomuoto kertoo vuorostaan usein sulkeutuneisuudesta. Raken-
teilla kuten barrikadeilla ja vartiotorneilla muodostetaan uhkaavaa 
ja vasta-valtaa merkitsevää estetiikkaa. 

Rajojen muodostamisen ja niiden valvonnan kautt a autonomiaa 
haetaan erott autumalla niin ympäröivän yhteiskunnan tilasta (omat 
rajat) kuin valvonnan käytännöistä (oma vartiointi). Rajarakentei-
den rakentamisen ja rajavalvonnan voidaan ajatella olevan osa sekä 
symbolisesti autonomisen alueen luomista ett ä leirin tilan turval-
lisuuden varmistamista. Esimerkiksi barrikadien rakentamisen 
voidaan ajatella tuott avan rakentajilleen valtaa määritt ää ja määrätä 
itse reviiristään ja yhteisönsä rajoista – niillä tuotetaan autonomiaa 
suhteessa ympäröivän yhteiskunnan tilaan. Barrikadeja rakentamal-
la yhteisö itse, kollektiivisesti ja konkreett isesti rajaa oman tilansa. 

Kulkua estävät rajarakenteet voidaan nähdä kuitenkin sikäli 
ristiriitaisina, ett ä ne heijastavat tavallisesti vahvoihin valta-asetel-
miin perustuvien instituutioiden – kuten vankiloiden – rajaamisen 
menetelmiä. Tällöin hierarkiaan perustuvia rakenteita pyritään 
käytt ämään autonomisen, ja usein horisontaalisuuteen pyrkivän ti-
lan rakentamiseen. Suljetut rajat vertautuvat selkeimmin vahvoihin 
valta-asetelmiin perustuviin rajoihin, joissa fyysinen este, kuten aita 
tai muuri yhdistyy valvontaan. 
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7. Alueen rakentaminen

Tutkimuskohteissa alueen hallintaa osoitettiin ja merkittiin asumalla 
ja rakentamalla alueella. Rakentamisen ja rakennetun ympäristön 
järjestämisen käytännöt omalta osaltaan heijastavat protestileirien 
horisontaalisuuden pyrkimystä. Tutkimuskohteissa horisontaa-
lisuus rakennetussa ympäristössä tuli ilmi erityisesti Tee Se Itse 
-periaatteen laajamittaisena soveltamisena niin tilan muodostukseen 
kuin yksittäisten rakennusten rakentamiseen. Sen sijaan tutkimus-
kirjallisuudessa mainittu desentralisaatio (Frenzel 2014; Feigen-
baum, Frenzel ja McCurdy 2013) – toimintojen ja vallan hajauttami-
nen leirin sisällä – ei tullut ilmi kuin yhdessä tutkimuskohteessa, 
La Zadissa. Kolmessa muussa tutkimuskohteessa pääasialliset 
rakennetun ympäristön toimintojen järjestämisen ja päätöksenteon 
tilalliset mallit olivat keskitettyjä.

TSI-rakentamisen ja desentralisaation lisäksi rakennetun ympäris-
tön järjestämisen horisontaalisuutta voi tutkia esimerkiksi leirin 
julkisen tilan saavutettavuuden kautta. Saavutettavuus voidaan 
nähdä merkkinä ihmisten yhtäläisestä pääsystä tai mahdollisuudes-
ta käyttää julkista tilaa ja palveluita. Saavutettavuus toteutui tutki-
muskohteissa vaihtelevasti. Esimerkiksi La Zad on maantieteellisesti 
hajautunut niin laajalle, että reunoilta keskukseen – missä julkiset 
palvelut pääasiassa sijaitsevat – on useiden kilometrien matka, eikä 
poikittaisia teitä juuri ole. Alueen reunoilla asuvat ihmiset ovatkin 
isoilta osin yksityisautoilun varassa, ja joutuvat usein kiertämään 
alueen ulkopuolelle päästäkseen liikkumaan poikittaissuuntaisesti. 
Alueellista saavutettavuutta on kuitenkin vaikea arvioida TSI-ra-
kentamiseen perustuvalla alueella, jossa ihmiset oletettavasti voivat 
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valita asuinsijansa itse. Tällöin toteutuneen rakennuskannan sijasta 
oleellista olisikin käytäntöjen tutkiminen: miten rakentaminen oh-
jautuu ja miten siitä päätetään. 

7.1. Tee Se Itse -arkkitehtuurin käytäntö

Tee Se Itse -arkkitehtuuri voidaan nähdä valtaa tuott avana käytäntö-
nä, mikä sekä konkreett isesti ett ä kuvainnollisesti vahvistaa raken-
tajiensa autonomiaa. Konkreett isesti TSI-arkkitehtuuri mahdollistaa 
rakentamisen kenelle tahansa taidoista ja varallisuudesta riippumat-
ta: se on suoraa ja omaehtoista vaikutt amista oman elinympäristön 
rakenteeseen ja laatuun. Kuvaannollisesti se mahdollistaa omien 
merkityksien ja arvojen heijastamisen ympäristöön arkkitehtuurin 
kielen kautt a. 

Feigenbaum, McCurdy ja Frenzel (2014, 471) väitt ävät TSI:n olevan 
protestileireillä keskeinen lähestymistapa politiikkaan, ja se on sitä 
myös protestileirien tilan muodostamiseen ja rakentamiseen. Suuri 
osa tutkimuskohteina olleiden leirien rakenteista ja rakennuksista 
edusti TSI-arkkitehtuuria. Itse rakennetut rakenteet ja rakennukset 
vaihtelivat tutkimuskohteissa barrikadeista ja muista puolustus-
rakenteista ja -rakennuksista elämistä ylläpitäviin rakenteisiin ja 
rakennuksiin, kuten asuinrakennuksiin, keitt iöihin ja wc-tiloihin.

Tutkimuskohteissa rakennett iin sekä yksityisiä tiloja omaa pienyh-
teisöä varten ett ä kollektiivisesti koko leirin käytössä olevia julkisia 
tiloja. Esimerkiksi La Zadissa yksilöt ja pienyhteisöt olivat raken-
taneet omia asuinrakennuksiaan ympäri aluett a. Tällainen oman 
elintilan rakentaminen voidaan nähdä yksilöiden ja pienyhteisöjen 
itsenäisenä vallankäytt önä suhteessa omaan elinympäristöönsä. Esi-

La Zadin asuinrakennuksen La Vosge-
rien ovat rakentaneet sen kaksi asukasta 
ystäviensä avustuksella. 
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merkiksi La Vosgerie on kahden ihmisen itselleen rakentama asuin-
rakennus. Samoin La Zadin useammasta rakennuksesta koostuvat 
kollektiivit, kuten Les Vraies Rouges ja 100 Noms, ovat paikkoja, joissa 
pieni yhteisö on itsenäisesti ja yhteisesti rakentanut itselleen asuin- 
ja muita rakennuksia. 

Vuorostaan esimerkkeinä kollektiivisesta rakentamisesta ovat muun 
muassa La Zadin Le Gourbi ja Hanhikivenniemen leirin sisäänkäyn-
nin rakenteet. Le Gourbi on La Zadin keskeinen julkinen tila, ja yksi 
harvoista täysin julkisista rakennuksista. Le Gourbi rakennettiin 
yhteisvoimin kesällä 2016 (Schmitt 2016) ja siellä järjestetään muun 
muassa kokouksia ja jokaviikkoiset markkinat. Hanhikivenniemen 
leirin sisäänkäynnin rakenteita ja barrikadeja vuorostaan rakennet-
tiin kollektiivisesti ja orgaanisesti, uusia osia lisäten ja toimimatto-
maksi nähtyjä muuntaen. 

Hanhikivenniemen leirin sisäänkäynnin 
vartiopaikalle rakennetun katoksen kulma 
sekä näkösuojaksi rakennettu risuaita. 
(Kuva: Pukki 2015b)

La Zadin Le Gourbia rakennettiin talkoo-
voimin kesällä 2016. (Kuva: ValK 2016c)
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La Zadin Les Vraies Rouges koostuu mo-
nesta itse rakennetusta rakennuksesta. 

La Zadin 100 Noms koostuu monesta 
itse rakennetusta rakennuksesta, ja sen 
alueella on myös muun muassa kasvi-
huoneita ja lammashaka. Kollektiivi saa 
ison osan sähköstä omasta tuulimyl-
lystään. Suurella osalla asukkaista on 
oma asuinrakennuksensa, ja osa asuu 
asuntovaunuissa. 



88

Yksi Les Vraies Rougesin rakennuksista. 
Seinän vuoraukseen käytett y kuorellinen 
puutavara on epäsäännöllisen muotoista, 
ja tekee seinän pinnasta elävän. 



89

Les Vraies Rougesin jaett u keitt iö- ja oles-
kelurakennus. Rakennuksessa on laaja 
katett u kuisti, millä on muun muassa 
astioiden tiskauspiste.  
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7.2. ”Tottelemattomat arkkitehtuurifantasiat” 21 

”Lopullisen autonomian alueella 22 mökki mahdollistaa elämisen omillaan 
[…]. Rakentaen mökkinsä kierrätetyistä materiaaleista omin käsin ja omia 
suunnitelmiaan seuraten, toisilleen tietojaan ja taitojaan jakaen, oppien 
rakentamaan solidaarisuuteen perustuvaa maailmaa ilman luonnon alista-
mista.” (La Commission Cabane 2014, 12)

7.2.1. Käytetyt materiaalit

Tutkimuskohteissa rakentamiseen käytettiin paikallisesti saatavilla 
olevia materiaaleja, kuten puuta, savea tai olkea. Myös jätemateriaa-
leja, kuten trukkilavoja, autonrenkaita tai peltiä, tai edullisia mate-
riaaleja, kuten pressua käytettiin rakentamiseen. Tällaisten materi-
aalien käyttäminen sekä mahdollistaa rakentamisen lähes kaikille 
esimerkiksi varallisuudesta riippumatta että hyvinkin ekologisen 
rakentamisen. Sitä voidaankin ajatella ainakin osin tietoisena peri-
aatteellisena valintana. Kuitenkin riippumatta rakentajien motiiveis-
ta, esimerkiksi saatavilla olevien tai jätemateriaalien käyttämisen 
voidaan nähdä tukevan elinympäristön rakentamista itsenäisesti.

21 “disobedient architectural fantasies” (The Laboratory of Insurrectionary Imagi-
nation 2012)
22 Zad - Zone d’Autonomie Définitive voidaan kääntää karkeasti lopullisen autono-
mian alue.

La Zadissa useamman rakennuksen 
seinät olivat savi-olki-rakenteisia. Samoin 
lasipulloja käytettiin valonsaantiin ja 
koristeluun useammassa rakennuksessa.  

Bois Lejucin leirin yhteisrakennus Com-
munalen seiniä on eristetty oljella. 
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Bois Lejucin leirin yhteisra-
kennus Communale on tuett u 
nurkistaan katkaistuihin 
eläviin puihin. Rakennuksen 
muut kantavat rakenteet 
ovat metsästä kerätt yä puuta. 
Rakennuksen ulkovuoraus on 
keskenään eriparista, oletett a-
vasti uusiokäytett yä lautaa, ja 
rakennuksen katt o aaltopeltiä.
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La Zadin La Vosgerien kantava raken-
ne koostuu metsästä kerätystä puusta. 
Rakennuksen oljella ja savella täytett yjä 
seiniä tukee ristiin rastiin asetelluista 
oksista muodostett u verkkomainen raken-
ne. Rakennuksen aaltopeltikaton painona 
on autonrenkaita. Eteläseinän läpi on 
aseteltu erivärisiä lasipulloja valonläh-
teiksi. Rakennuksen asukkaan mukaan 
rakentamisessa käytett y olki oli kerätt y 
La Zadin omilta pelloilta, ja savi kaivett u 
metsänrajasta rakennuksen läheltä. 



93

La Zadin asumatt oman asuinrakennuk-
sen ovi oli tammikuussa 2017 auki, joten 
sen rakennett a oli mahdollista tarkastella 
myös sisäpuolelta. Rakennus tukeutuu 
kulmistaan elävien puiden varaan. 
Rakennuksen katt oa keskeltä kannatt eleva 
pilari on katkaistu puunrunko, ja katt oa 
kannatt elevat rimat bambua. Kartion-
muotoinen katt o on päällystett y pres-
suilla. Rakennuksen seinät on vuoratt u 
laudalla, ja aukkoja ja ovenpieliä on 
tiivistett y paikoin savella. Ovenpielet on 
koristeltu erivärisillä pullonpohjilla.
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La Zadin asumatt oman benderi-raken-
teisen rakennuksen latt ia on nostett u au-
tonrengasperustuksilla noin puoli metriä 
maanpinnan yläpuolelle. Benderin seinät 
on muodostett u taivutt amalla oksia, ja 
rakenne on päällystett y pressulla. Tämän 
benderin päälle on rakennett u vielä 
toinen, rakennuksesta erillinen katos 
taivutt amalla pidempiä oksia laakeaksi ra-
kenteeksi, ja päällystämällä se pressulla. 
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La Zadin Les Vraies Rougesin viereisen 
pellon laidalla sijaitsevan rakennuksen 
seinät ovat kautt aaltaan oljella vahvistet-
tua savea. 
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La Zadin Le Coin on puurakenteinen 
pieni rakennus. Le Coinissa, samoin kuin 
useissa La Zadin rakennuksissa seinien 
ulkovuoraukseen on käytett y epäsäännöl-
lisen muotoista, kuorellista puutavaraa. 
Rakennuksen katt o on aaltopeltiä. Raken-
nuksessa ei ole lainkaan kiinteää ovea, 
vaan oviaukossa roikkuu viltt ejä näön- ja 
lämmöneristeenä. 
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La Zadin väliaikaisesti kirjastorakennuk-
sena tomiva La Transfu.

La Transfu on rakennett u pääosin 
Pariisissa dyykatuista trukkilavoista. Se 
on kertaalleen koerakennett u Pariisissa, 
purett u, kuljetett u osissa La Zadiin ja 
rakennett u siellä uudelleen. La Transfun 
seinien trukkilavoista rakennett u seinära-
kenne on täytett y oljella ja kalkkimassal-
la, ja vuoratt u trukkilavoista irrotetuilla 
laudoilla. Rakennuksen katt o on eristett y 
puun lastuilla ja kalkkimassalla, ja katet-
tu aaltopellillä. (La Commission Cabane 
2014)
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7.2.2. Rakennusten kieli

Arkkitehtuurilla luodaan Hillierin (2007, 16) mukaan visuaalisia 
muotoja, joilla heijastetaan kultt uurisesti hyväksytt yjä ja vakiintu-
neita identiteett ejä. TSI -arkkitehtuurin voidaan ajatella heijasta-
van ennemminkin kunkin rakentajan identiteett iä tai rakentavan 
yhteisön kultt uurista identiteett iä – jotka protestileirin kehyksessä 
voivat olla vakiintuneista poikkeavia. Protestileirien rakennuksia ja 
rakennett ua ympäristöä voidaankin lukea ositt ain vastakultt uurien 
tilallisena tekstinä. 

Tutkimuskohteista Bois Lejucin leirillä ja La Zadissa oli itse raken-
nett uja asuinrakennuksia. Niistä oli löydett ävissä sekä rakennuksia, 
joiden ulkomuoto on hyvin tavanomainen – joilla on tavoiteltu esi-
merkiksi perinteisen asuinrakennuksen muotoa tai estetiikkaa – ett ä 
rakennuksia, joiden muodonanto on poikkeuksellinen suhteessa 
valtavirtaiseen arkkitehtuuriin. Jälkimmäisten rakennusten ulko-
muodon perusteella niiden voi ajatella kuvastavan tahtoa tietoisesti 
poiketa, tai olla välitt ämätt ä perinteisen rakentamisen tekniikoista 
tai estetiikasta. Niiden voidaan nähdä edustavan pyrkimystä käyt-
tää arkkitehtuuria korostamaan erott autumista normaaliksi mielle-
tystä elinympäristöstä siihen liitt yvine arvoineen ja käytäntöineen.  

Bois Lejucin leirin yhteisrakennus Com-
munale on kaksikerroksinen asuinraken-
nus, ja muodoltaan hyvin perinteinen. 
Rakennuksen ulkonäöstä tekee kuitenkin 
hieman poikkeavan epätyypillisiin asen-
toihin ja paikkoihin sijoitellut eripariset 
ikkunat. Vuoraukseen käytett y lauta 
on oletett avasti uusiokäytett yä, ja sen 
pituudesta johtuen seinän vuoraus on 
tilkkutäkkimäinen. Lautoja on aseteltu 
sekä vaaka ett ä pystysuuntaan.
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Yksi La Zadin Les Vraies Rougesin 
rakennuksista. Rakennuksen muoto ja ra-
kennusosien - kuten ikkunoiden ja ovien - 
asett elu ovat tavanomaisia. Vuoraukseen 
on kuitenkin käytett y epäsäännöllisen 
muotoista kuorellista puutavaraa, jonka 
eloisuus tekee rakennuksen pinnasta 
elävän. 
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La Zadin 100 Nomsin yhteisrakennuksen 
ulkomuodoltaan hyvin tavanomainen 
asuinrakennus. Rakennuksen ulko- ja 
sisävuoraus on tehty kierrätetyistä 
laudoista, ja katt o on kierrätett yä ja osin 
ruostunutt a aaltopeltiä. Rakennukseen on 
haett u tyylillisiä poikkeavuuksia diago-
naalisesti sijoitetuilla ikkunoilla ja vuo-
rauslaudoilla. Diagonaaliin sijoitett uja 
ikkunoita oli La Zadin alueella muissakin 
rakennuksissa. 
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Yksi 100 Nomsin yksityisistä asuinra-
kennuksista, jossa asuu yksi henkilö. 
Rakennus on nostett u puisten pilarien 
varaan noin pari metriä maan pinnan 
yläpuolelle. Rakennus on puurakentei-
nen, ja sen seinät ja katt o on päällystett y 
pellillä. 
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La Zadin Le Port on puurakenteinen 
asuinrakennus. Rakennuksen kantava 
rakenne on pääosin metsästä kerätt yä 
puuta, ja sen seinät on vuoratt u epäsään-
nöllisen muotoisella, kuorellisella puu-
tavaralla samoin kuin useissa muista La 
Zadin rakennuksista. Le Portissa myös 
osa ikkunoista on asetett u diagonaaliin, 
mikä vaikutt i olevan La Zadissa yleinen 
tyylikeino.   
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Kaksikerroksinen asumaton 
rakennus on tuett u elävien pui-
den varaan. Sen toisen kerrok-
sen latt iaa kannatt elevat palkit 
ovat oletett avasti metsästä 
kerätt yä puuta, jotka on sidott u 
nurkkapuihin kiinni. Rakennus 
on vuoratt u pääasiallisesti 
kierrätetyllä laudalla ja levyil-
lä, kolmion muotoinen ikkuna 
toisessa kerroksessa on muovia. 
Rakennuksen katt o on peltiä. 
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Asumaton rakennus on nostett u yli 
kaksi metriä maanpinnan yläpuolelle, 
ja rakennett u elävien puiden varaan. 
Tässäkin rakennuksessa latt iaa 
kannatt elevina palkkeina on käytett y 
oletett avasti metsästä kerätt yä puuta, 
jotka on sidott u nurkkapuihin. 
Rakennuksen seinät on rakennett u 
laudasta, mutt a ne ovat oletett avasti 
jääneet kesken.  
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La Zadin La Tourissa sijaitseva 
asumaton rakennus on alaspäin 
kapenevan kuusikulmion muotoinen. 
Rakennus on nostett u puurakenteis-
ten jalkojen varaan muutaman metrin 
maanpinnan yläpuolelle. Tornimainen 
rakennus vartioi laajempaa asuina-
luett a, jolla on sen lisäksi ainakin 
kaksi rakennusta ja kasvihuone. 
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La Zadin Lama Faché on rakennett u 
autotien toisen kaistan päälle Route des 
Chicanesilla. Rakennus on osin kaksi-
kerroksinen. Sen perustukset ovat kiveä 
ja autonrenkaita, millä on tarkoitus 
asukkaan mukaan suojata rakennusta 
mahdollisesti vihamielisten autoilijoiden 
tönäisyiltä. Sekä rakennuksen muoto ett ä 
sen rakennusosien asett elu poikkeavat 
tavanomaisesta huomatt avasti. Samoin 
kuin muualla La Zadissa, ikkunoita on 
asetett u diagonaaliin. 
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7.2.3. Rakennusten käyttö ja ohjelmointi

Tutkimuskohteista La Zadissa, jossa oli rakennettu yksityisiä asuin-
rakennuksia, rakennusten tilankäyttö oli pitkälti hyvin tavanomai-
nen ja normatiivinen. Badcock ja Johnston (2009, 312) toivat esiin 
vastaavan ilmiön tutkimuksessaan Nine Ladies -protestileiriltä. 
Kuitenkin sekä La Zadissa että muissa tutkimuskohteissa oli löydet-
tävissä rakennuksia, joiden käyttö oli tavanomaisen – staattisiin ja 
erikoistuneisiin tiloihin ja rakennuksiin perustuvan – rakennuskan-
nan käytöstä poikkeavaa. Tällaisia olivat julkiset asuinrakennukset, 
jotka sisälsivät joustavasti hyvin erilaisia toimintoja, sekä puolus-
tukselliset asuinrakennukset. 

Siinä missä kaupungeissa rakennukset ovat usein erikoistunei-
ta - asuin-, työ-, ja julkiset rakennukset ovat keskenään erilaisia ja 
toisistaan erillään - protestileireillä erikoistuneet toiminnot sijoittu-
vat usein samoihin rakennuksiin, joita ei välttämättä ole suunniteltu 
toimintoja varten. Sekä Hanhikivenniemen että Bois Lejucin leireillä 
oli rakennuksia, joissa sekoittuivat asuminen, työ – kuten poliittisen 
toiminnan valmistelu, vartiointi tai julkinen ruoan laitto – ja julkinen 
toiminta – kuten päätöksenteko. Julkinen asuinrakennus rakennus-
tyyppinä on omalaatuinen. Kotiin tavallisesti liitettävä yksityisyys 
ja oman tilan kontrolloinnin mahdollisuus puuttuvat, ja tavallisesti 
julkisena tapahtuva toiminta liukuu kodin sisälle. 

Esimerkiksi Hanhikivenniemen leirin A-mökki toimi usein sekä 
leirin julkisena keittiönä, ruokavarastona, julkisen päätöksenteon 
tilana, olohuoneena että asuintilana. Myös Bois Lejucin leirin Com-
munale ja Vigie Sud olivat yhdistettyjä asuin- ja julkisia rakennuksia. 

Bois Lejucin leirin Vigie Sud on epä-
säännöllisen muotoinen avoin tila, jonka 
yhdessä päädyssä on vartiotorni. Tila on 
sekä asuin- että vartiokäytössä ja toimi 
myös leirin yhteiskeittiönä helmikuussa 
2017. Ruoka laitettiin nuotiolla, josta 
nouseva savu pääsi osin pakenemaan 
seinien raoista. (Kuva: Saucourt/L’Est 
Républicain 2017a)

Bois Lejucin leirin yhteisrakennus Com-
munale on julkinen keittiö-, oleskelu- ja 
asuinrakennus. Rakennuksen toinen 
kerros on sen pääasiallinen makuuhuo-
ne. (Kuva: Saucourt/L’Est Républicain 
2017b)
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Näistä Communale oli julkinen asuinrakennus, ja Vigie Sud puoles-
taan yhdistetty asuin-, vartio- ja julkinen keittiörakennus. 

Näiden kodin yksityisyyden rajoja koettelevien, ja erikoistuneiden 
rakennusten työnjakoa rikkovien rakennusten lisäksi tutkimus-
kohteissa oli yhdistettyjä asuin- ja puolustusrakennuksia. Näissä 
tapauksissa kodin jonkin asteinen yksityisyys oli usein säilynyt, 
mutta siihen liittyvä turvan ja suojan aspekti oli rajattu ulos. Puo-
lustuksellisissa asuinrakennuksissa asuminen on yhdistetty alueen 
puolustamiseen – tavanomaisesti yksityisin ja suojatuin toiminto on 
liitetty haavoittuvaisimpaan toimintoon. Tällaisia rakennuksia olivat 
esimerkiksi La Zadin barrikaditalot ja Bois Lejucin sekä Hanhiki-
venniemen puumajat. Puumajoissa tosin asuminen ei välttämättä 
ole jatkuvaa, vaan voi ajoittua erityisesti uhanalaiseksi nähtyihin 
ajanjaksoihin. 

Yksi Bois Lejucin leirin puumajois-
ta - Grand Chêne - joka sijaitsee leirin 
kaakkoisosassa suuren tammen oksistos-
sa. (Kuva: Saucourt/L’Est Républicain 
2017c)

Viereinen sivu: Route des Chicanesil-
le yhden ajokaistan päälle rakennettu 
asuinrakennus oli tyhjillään tammikuus-
sa 2017. Samoin kuin Lama Fachéssa, 
rakennuksen perustukset ovat kiveä ja 
maalla täytettyjä autonrenkaita. Raken-
nuksen eteläpuolella sijaitsevan pienen 
pihan aidat on myös rakennettu auton-
renkaista. Rakennuksen kantava rakenne 
on oletettavasti metsästä kerättyä puuta, 
ja sen seinät ovat pääosin savea. 
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Arkkitehtuurilla säädellään ja rajataan sosiaalisia suhteita paikan si-
sällä (Leitner, Sheppard ja Sziarto 2008 161-162; Hillier 2007; Dovey 
1999; Markus 1993). Tällöin suunnittelijoilla rakennuksia ohjelmoi-
dessaan on huomattava valta ihmisten ja toimintojen järjestämisessä 
(Dovey 1999; Markus 1993). Tutkimuskohteista oli löydettävissä 
suunnittelu- ja toteutustavaltaan poikkeuksellisesti toteutuvia 
tiloja, jotka perustuivat orgaaniseen rakentamiseen ja muuntuivat 
jatkuvasti. Tämän lisäksi löytyi yksi poikkeuksellista autonomista 
toimintoa varten ohjelmoitu julkinen rakennus - La Zadin horison-
taalisen päätöksenteon tilallisuutta heijastava Le Gourbi. 

Muuntuvaan ja orgaaniseen rakentamiseen perustuvat rakenteet 
voidaan nähdä poikkeuksellisina suhteessa staattiseen ja hyvin 
hitaasti ja hierarkkisesti muuntuvaan rakennettuun ympäristöön. 
Esimerkiksi Hanhikivenniemen leirin sisäänkäynnin rakenteet 
kuvasivat orgaanista, tarpeiden mukaan muuntuvaa rakentamista. 
Sisäänkäynnin rakenteet kasvoivat ja muuntuivat kevään ja kesän 
2015 aikana sitä mukaa, kun ihmiset keksivät lisätä niihin uusia 
elementtejä ja muokata vanhoja. 

Hanhikivenniemen leirin sisäänkäynnin rakentaminen, sekä leirin 
sisäisen tien ja Sotalisun niemenkärjen barrikointi olivat kaikki 
hyviä esimerkkejä rakentamisesta, joka toteutuu horisontaalises-
ti – kunkin osallistuessa halunsa ja ajatustensa mukaisesti – ja on 
orgaanisesti muuntuvaa. Tällaisessa tilanteessa tilan sen hetkisen 
ohjelman ei tarvitse olla täysin toimiva tai käyttökelpoinen, koska 
tilaa voidaan muuttaa, muokata ja rakentaa uudelleen. 
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Hanhikivenniemen leirin portin rakenteet 
kasvoivat ja muuntuivat kesän 2015 ai-
kana. Aluksi sisäänkäynnillä ei ollut kuin 
vartiopaikka; nuotiopaikka ja muutama 
istuin. Sateisena yönä keväällä 2015 var-
tiopaikalle rakennettiin ensin pieni katos, 
jota myöhemmin laajennettiin isommaksi. 
Laajennettua katosta kannatteli keskeltä 
puunrungon pätkä, ja sen kattona toimi-
va pressu oli sidottu nurkistaan katosta 
ympäröiviin puihin. Istuimina käytettiin 
autonrenkaita. Vartiopaikan suojaksi 
rakennettiin kesän mittaa risuaitaa, joka 
lopulta esti näkyvyyden tieltä leiriin 
täysin. Loppukesästä 2015 leirin puolelle 
aidan taakse rakennettiin lisäksi puura-
kenteinen vartiotorni. 

Kuva yllä: Idreaido 2015c
Kuva keskellä: Rekomaa/Lehtikuva 2015
Kuva alla: Pukki 2015c



112

Toisena esimerkkinä tilallisesta ohjelmoinnista on La Zadin horison-
taalisen päätöksenteon tilallisuutta heijastava julkinen rakennus - La 
Gourbi. Ensinnäkin Le Gourbin ympyrän muotoinen pohja toistaa 
suoraan horisontaalisen päätöksenteon kokousten tilallisuutta, sillä 
ympyrässä kaikki osalliset ovat tilallisesti yhtäläisessä asemassa. 
Toiseksi Le Gourbissa on viisi keskenään tasa-arvoista sisäänkäyn-
tiä. Tämä mahdollistaa sekä kokoukseen saapumisen että poistu-
misen muita juurikaan häiritsemättä. Viisi sisäänkäyntiä tarkoittaa 
myös, että rakennukseen ei synny yhtä kontrollin pistettä, mistä 
rakennukseen kulkua voitaisiin keskitetysti valvoa. Sen sijaan, että 
ihmiset sijoittuisivat tilassa keskenään eriarvoisiin asemiin suh-
teessa kontrolloituun pääsisäänkäyntiin, he ovat keskenään lähes 
samanveroisessa asemassa suhteessa kulun valvontaan. 

Toiseksi useat tasa-arvoiset sisäänkäynnit toistavat hierarkiatto-
muutta myös rakennuksen julkisivuihin – rakennuksella ei ole 
varsinaista pääjulkisivua eikä pääsisäänkäyntiä. Toki rakennuksen 
sijainti suhteessa tiehen käytännössä muodostaa toisesta rakennuk-
sen puolesta niin sanotun pääjulkisivun, ja yhdestä sisäänkäynnistä 
oletettavasti käytetyimmän, mutta tätä ei arkkitehtuurilla korosteta 
vaan pikemminkin pyritään häivyttämään. Samoin Le Gourbin 
muoto – puolipallo – voidaan nähdä hierarkiattomuutta korosta-
vana muotona. Puolipallossa reunan joka kohdasta on yhtä pitkä 
matka keskukseen.
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Le Gourbi.
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Le Gourbin pohjapiirros. 
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Le Gourbin penkit on rakennettu auton-
renkaista ja ohuista betonilaatoista, ja 
aseteltu ympyrän muotoon. Rakennuksen 
viidessä pariovessa on kaikissa isot ikku-
nat, mitkä toimivat valonlähteinä. Lisäksi 
kattokupolin keskellä on kattoikkuna. 
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7.3. Yhteenveto ja pohdintaa

Leirin toimintojen ja päätöksenteon hajautuksen asteella oli huo-
mattava vaikutus leirin sisäiseen variaatioon. La Zadissa toteutunut 
desentralisaatio on käytännössä mahdollistanut sen, että alueella on 
erilaisia ja osin toisistaan eri tavalla järjestäytyneitä yhteisöjä. Päin-
vastaisena esimerkkinä Hanhikivenniemen leirin keskittyneisyys 
tarkoitti sitä, että leiri järjestäytyi yhtenä kokonaisuutena. Ihmis-
määrän ollessa pieni tämä voidaan nähdä strategisena valintana, 
mutta se tarkoittaa käytännössä myös homogeenisempia elämisen ja 
järjestäytymisen tapoja suhteessa hajautettuun elinympäristöön. 

Sekä Tee Se Itse -rakentaminen että protestileireillä rakentamiseen 
käytetyt materiaalit tukevat elinympäristön rakentamista autonomi-
sesti. Rakentaminen on itsenäistä suhteessa esimerkiksi asiantunti-
joiden valtaan, koneelliseen rakentamiseen, rakentamista sääteleviin 
säädöksiin ja työn sekä materiaalien kalleuteen, eli vallitsevaan ra-
kentamisen käytäntöön kokonaisuutena. Materiaalivalinnat voidaan 
nähdä myös periaatteellisena valintana, jolla tuetaan rakentamisen 
mahdollisuuksien tasa-arvoistumista ja ekologisuutta. Jos hegemo-
nisen rakentamisen ja arkkitehtuurin nähdään edustavan vallitsevia 
yhteiskunnallisia valtasuhteita, on protestileirien TSI-rakentaminen 
nähtävissä myös erottautumisena valtavirtaisen rakentamisen sisäl-
tämistä valtasuhteista ja merkityksistä.

Tutkittaessa TSI-arkkitehtuuria suhteessa rakentamisen horisontaa-
lisuuteen virallisilla ja virallistamattomilla rakentamisen käytän-
nöillä on suuri merkitys. Tätä voidaan lähestyä kysymällä, kumpaa 
käytännössä vahvistetaan: ihmisten yhdenvertaisuutta suhteessa 
rakennettuun ympäristöön, vai vahvimman tai nopeimman oikeutta 
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rakentaa? Erityisesti No Border -leirillä oli havaittavissa menettelyä, 
jossa yksilö tai ryhmä rakentaa koko yhteisöä varten, eli päättää 
yhteisön puolesta. Tämä synnyttää selkeän valta-asetelman ihmisten 
välille ja suhteessa rakennettuun ympäristöön.

No Border -leirillä itse tehdyt rakennukset olivat ennakkoon suun-
niteltuja ja pienen ryhmän rakentamia. Niiden avulla suunnittelijat 
heijastivat oman näkemyksensä leirille tarvittavasta rakennuskan-
nasta leirin tilaan. Tämän käytännön voidaan nähdä heijastavan 
tavanomaista ja hierarkkista suunnittelun ja rakentamisen käytän-
töä, jossa yksilön tai ryhmän valta rakennettuun ympäristöön käy 
muiden sen piiriin kuuluvien yli. Lyhytaikaiseksi suunnitellulla 
leirillä ennakkosuunnittelu ja siitä aiheutuva jako leirin järjestä-
jiin ja vierailijoihin voidaan toki nähdä strategisesti perusteltuna. 
Rakentamisen käytäntöjä ei kuitenkaan tätä laajemmin ollut tämän 
tutkimuksen puitteissa mahdollista tutkia.

Protestileirien arkkitehtuuri voidaan nähdä myös vastakulttuurien 
tilallisena tekstinä. Tutkimuskohteissa monien rakennusten kieli 
poikkesi muotokieleltään ja estetiikaltaan huomattavasti valtavir-
ta-arkkitehtuurista, minkä voidaan nähdä heijastavan yhteiskun-
takriittisyyttä. Poikkeuksellisten muotojen ja esteettisten valintojen 
voidaan toki nähdä johtuvan ainakin osittain rakennustaidon tai 
käytettävien materiaalien puutteesta ja rajallisuudesta. Kuitenkin 
esimerkiksi La Zadin rakennuksissa oli havaittavissa hyvin selkeitä 
ja toistuvia tyylipiirteitä, eikä niitä sikäli voida pitää rakennustaidon 
puutteellisuudesta johtuvina. La Zadissa oli myös muodoltaan ja es-
tetiikaltaan poikkeavia, teknisesti hyvin rakennettuja rakennuksia, 
jolloin valintoja ei myöskään voida pitää rakennustaidon puutteesta 
johtuvina. 
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Poikkeuksellisen estetiikan lisäksi tutkimuskohteissa oli asuinraken-
nuksia, jotka monipuolisen käytt önsä sekä julkisuutensa tai haavoit-
tuvaisuutensa suhteen poikkesivat tavanomaisesti asuinrakennuk-
seen liitetyistä käytöistä tai siltä odotett avista suojan, yksityisyyden 
tai turvan aspekteista. Rakennusten julkisuuden ja monipuolisen 
käytön voidaan nähdä ainakin osin johtuvan vältt ämätt ömyydes-
tä. Rakentaminen on suhteellisen hidasta, ja useiden rakennusten 
sijaan on helpompaa rakentaa vain yksi - tai käytt ää jo olemassa 
olevaa rakennusta monipuolisesti. Tutkimuksen puitt eissa ei ollut 
mahdollista selvitt ää, onko julkisuus tai monipuolinen käytt ö mah-
dollisesti tietoinen valinta, tai mitä asumisen tiloihin normaalisti 
liitt ymätt ömien toimintojen tai aspektien niihin liitt äminen aiheut-
taa ihmisten ja leirin toiminnan kannalta. Nämä ovat aiheita, joiden 
tutkiminen jatkossa olisi mielenkiintoista. 

Leirin sisäisten tilojen julkisuudella voidaan kuitenkin nähdä olevan 
selkeä poliitt inen ulott uvuus, sillä tilojen jako yksityisiksi ja julki-
siksi voidaan nähdä myös vallanjakona. Jos yksityiset, erikoistuneet 
tilat puutt uvat, murtuu myös rajatt u pääsy erikoistuneisiin tiloihin 
ja toimintoihin. Samalla murtuu tiloihin ja toimintoihin liitt yvä 
työnjako. Niin sanotussa tavallisessa kaupunkiympäristössä harval-
la on esimerkiksi pääsy yhteiskunnan infrastruktuuria tai hallintaa 
ylläpitäviin tiloihin, mutt a protestileireillä asia on usein päinvastoin. 
Julkisen tilan laajuus ja eriytyneiden tilojen puute voidaan nähdä 
horisontaalisuutt a, eli tasaversoista yhteiskunnan pyöritt ämiseen 
osallistumista tukevana ominaisuutena. 

Tutkimuskohteissa oli lisäksi tiloja, joiden suunnitt elun ja rakenta-
misen prosessi tai tilan ohjelmointi oli poikkeuksellinen. Esimer-
kiksi Hanhikivenniemen leirin sisäänkäynnin rakenteet edustivat 

La Zadissa osin ajotien päälle rakennett u 
asuinrakennus.
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yksittäisiä tiloja ja rakenteita, jotka muotoutuivat orgaanisesti ja 
muuntuivat jatkuvasti. Tämä voidaan nähdä sekä valtavirtaisesta 
staattisesta ja hierarkkisesta tilanmuodostuksesta poikkeavana että 
rakentajien horisontaalisuutta tukevana. Le Gourbi vuorostaan oli 
rakennus, jonka muoto ja ohjelmointi heijastivat selkeitä autonomi-
sia pyrkimyksiä – horisontaalisen päätöksenteon tilallisuutta. 

Suurta osaa itse rakennetuista rakennuksista voidaan sekä rakenta-
misen käytäntönsä, materiaaliensa että kielensä osalta pitää nimen-
omaan tottelemattomina arkkitehtuurifantasioina verrattuna valta-
virta-arkkitehtuurissa vakiintuneisiin käytäntöihin ja merkityksiin.
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8. Alueen puolustaminen

Haltuun otetun alueen puolustaminen voidaan nähdä autonomise-
na tekona suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Puolustaminen 
haastaa sekä alueen virallisen omistajan vallan tilaan että valtion 
viranomaisten vallan alueen viralliseen hallintaan. 

8.1. Puolustusrakenteet ja -rakennukset

Tutkimuskohteista kolmessa, Hanhikivenniemen leirillä, Bois Leju-
cin leirillä ja La Zadissa rakennettiin erilaisia puolustusrakenteita, 
joita voidaan tutkia kolmelta eri kannalta. Leireillä oli ensinnäkin 
rajaavia ja alueen sisäisiä puolustusrakenteita, toiseksi koko leiriä 
tai yksittäistä sijaintia puolustavia rakenteita, ja kolmanneksi aktii-
visia tai passiivisia puolustusrakenteita. 

8.1.1. Rajaavat tai alueen sisäiset puolustusrakenteet

Tutkimuskohteista oli löydettävissä sekä aluetta rajaavia että sen si-
säisiä puolustusrakenteita. Alueen rajoilla sen fyysiseen rajaamiseen 
ja puolustamiseen käytettävät rakenteet ovat usein aika pitkälle sa-
moja, esimerkiksi barrikadit täyttävät kummankin funktion. Rajaa-
via puolustusrakenteita voi ajatella kuin kaupunginmuureina, jotka 
sekä rajaavat alueen maastoon että toimivat suojaavina elementtei-
nä, joiden takaa voidaan puolustautua. 

Sen sijaan alueen sisällä olevilla puolustusrakenteilla pyritään 
estämään tai hidastamaan ei-toivottujen tahojen kulkua, tai alueen 
häätöä, siinä vaiheessa kun ulkoiset rajat ovat pettäneet. Esimerkik-

Bois Lejucin leirin lounaiskulman rajaa-
vat kulkua rajoittavat barrikadit, aidat, 
ja vartiorakennus Vigie Sud. (Kuva: 
Saucourt/L’Est Républicain 2017d)
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si Hanhikivenniemen leirillä, Bois Lejucin leirillä ja La Zadissa oli 
alueen sisäisiä, kulkua estäviä tai hidastavia rakenteita, joilla voi-
daan ajatella olevan puhtaasti puolustuksellinen merkitys. Hanhiki-
venniemen leirillä koko polun matka samoin kuin käynti Sotalisun 
niemenkärkeen oli barrikoitu, minkä lisäksi polulle rakennettiin 
kaksi tripodia ja alueelle kaksi puumajaa. Samoin Bois Lejucin sisäl-
lä kulkevat hiekkatiet olivat lähes kauttaaltaan tasaisin välimatkoin 
risu-, oksa- ja romukasoilla barrikoitu. Tämän lisäksi alueelle oli 
rakennettu kolme puumajaa, neljäs oli helmikuussa 2017 rakenteilla.

La Zadin alueella osa autoteistä oli barrikoitu, tai niiden poikki oli 
rakennettu esimerkiksi tarpeen vaatiessa suljettavia portteja. Samoin 
osa eri asuinpaikkojen sisäänkäynneistä oli barrikoitu, esimerkiksi 
useat reitit Route des Chicanesilta itään. Suuressa osassa asuin-
paikkoja sisääntuloväylän vierelle oli kuitenkin ainoastaan kasattu 
autonrenkaita ja muuta romua, jolla reitti on tarpeen vaatiessa help-
po barrikoida. Lisäksi La Garessa oli kolme puumajaa, joita tosin 
tammikuussa 2017 alettiin purkaa niiden päästyä huonoon kuntoon. 
La Zadin rajaamisen ja puolustamisen rakenteiden tilanteeseen voi 

Hanhikivenniemen leirin ytimessä sijain-
nut Sotalisun niemenkärki barrikoitiin 
erikseen. Niemenkärjessä sijaitsivat kaksi 
mökkiä sekä leirin ulkokeittiö. (Kuva: 
Idreaido 2015d)

La Zadin sisällä kulkevalle autotielle oli 
rakennettu metallirakenteinen portti, joka 
voidaan sulkea tarvittaessa. Portin kum-
mallekin puolen tien laitaan oli kasattu 
barrikoimiseen soveltuvaa romua. 
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vaikuttaa se, että tutkimuksen ajankohtana siellä ei ollut akuutiksi 
nähtyä häätöuhkaa.

8.1.2. Yhteisöä tai yksittäistä paikkaa puolustavat           

rakenteet

Rajaavuuden lisäksi toinen puolustusrakenteita toisistaan erottava 
tekijä on niillä puolustettavan alueen koko suhteessa leirin aluee-
seen. Tutkimuskohteissa oli rakenteita, joiden tarkoituksena on 
puolustaa koko leirin aluetta ja sen asukkaita yleisesti ja kokonai-
suutena. Sekä rajaavat rakenteet että osa leirin sisäisistä puolustus-
rakenteista lukeutuvat pääasiassa tähän kategoriaan. 

Yhteisöä puolustavien rakenteiden lisäksi leireillä oli puolustusra-
kenteita, joita yksilöt tai pienet ryhmät olivat rakentaneet suojatak-
seen omaa asuinrakennustaan tai -aluettaan leirin sisällä tai joiden 
tehtävänä oli estää yksittäisen maantieteellisen paikan häätäminen. 
Tällaisia rakenteita olivat esimerkiksi La Zadin yksittäisten asuin-
paikkojen sisäänkäynneille tai sisäänkäyntien vierille rakennetut 
barrikadit, sekä La Zadin, Bois Lejucin leirin ja Hanhikivenniemen 
leirin puumajat. Esimerkiksi Hanhikivenniemen leirille rakennet-
tiin kaksi puumajaa, joista toista ei pystytty häätämään yhdeksään 
päivään (Hyökyaalto 2015a, b). 

Näiden puolustusrakenteiden välisenä erona voidaan pitää sitä, että 
koko leiriä puolustavien rakenteiden pyrkimyksenä on häädön estä-
minen, kun taas yksittäisiä sijainteja puolustavien rakenteiden pyr-
kimyksenä on häädön viivyttäminen. Yksittäiset häätöä viivyttävät 
pisteet voivat toimia myös koko leirin uudelleen järjestäytymisen 
pisteinä. Näin kävi La Zadin häätöyrityksen aikana vuonna 2012, 

Toinen Hanhikivenniemen leirin puuma-
joista. (Kuva: puumaja-treehouse 2015)

Yhden La Zadin asuinpaikan sisäänkäyn-
nille rakennettu laskusilta. (Kuva: ValK 
2016d)
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jolloin viranomaiset eivät kyenneet häätämään koko aluetta kerralla, 
vaan ihmiset pystyivät jatkuvasti uudelleen järjestäytymään alueen 
sisällä (Mauvaise Troupe Collective 201-).

8.1.3. Aktiiviset ja passiiviset puolustusrakenteet

Kolmas puolustusrakenteita toisistaan erottava piirre oli niiden 
sisäinen logiikka – aktiivinen ja suojaava tai passiivinen ja paljasta-
va. Esimerkiksi barrikadit voidaan nähdä aktiivisina ja suojaavina 
– ne toimivat puolustuksellisesti (jossain määrin) ilman ihmisen 
läsnäoloa, ja niiden tehtävä on suojata rajattua aluetta ja sillä olevia 
ihmisiä. Sen sijaan rakenteet, joiden aiemmin mainittiin perustuvan 
tuotettuun haavoittuvaisuuteen (Badcock ja Johnston 2009, 317; 
Doherty 2002) voidaan nähdä passiivisina ja paljastavina. Näistä ra-
kenteista esimerkiksi tripodi on puolustuksellisesti hyödytön ilman 
ihmistä, ja sen tehtävä on hidastaa viranomaisten toimia paljasta-
malla ja valjastamalla ihmisen suojattomuus.  

8.2. Yhteenveto ja pohdintaa

Vaikka puolustusrakenteiden voidaan ajatella olevan käyttötarkoi-
tuksensa kautta autonomisia rakenteita, niissä piilee kuitenkin myös 
ristiriitaisuuksia. Käsittelin edellä alueen rajaamisen yhteydessä 
kulkua estäviä rajarakenteita, joiden ristiriita syntyi autonomisen 
alueen luomisesta hierarkiaa heijastavia rajaamisen tapoja käyttäen. 
Vastaavasti myös passiivisiin, eli tuotettuun haavoittuvaisuuteen 
perustuviin rakenteisiin sisältyy ristiriitaisuuksia. Siinä missä niitä 
voidaan käyttää autonomisen tilan puolustamiseen viranomaisilta, 
niiden logiikka myös toisaalta luottaa ja antaa vallan viranomaisten 
käsiin. Nämä ristiriitaisuudet huomioon ottaen voidaan ajatella, että 

Hanhikivenniemen leirin pääkulkuväyläl-
le rakennettiin barrikadien lisäksi tripodi. 
Tripodin vasemmalla puolen männyn 
oksistossa erottuu leirin toinen, kevyt-
rakenteinen puumaja. (Kuva: Idreaido 
2015e)
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vaikka alueen puolustaminen voidaan nähdä autonomisena käytän-
tönä, puolustamiseen käytettyjen rakenteiden logiikka usein joko 
heijastaa ympäröivän yhteiskunnan menetelmiä tai laskee yhteis-
kunnassa vakiintuneiden käytäntöjen varaan. 

Puolustusrakenteet tuovatkin ilmi protestileirien alueellisen auto-
nomian symbolisuuden. Näin ollen autonomian voidaan ajatella 
löytyvän eritoten autonomisista järjestäytymisen ja toimimisen 
käytännöistä, ja niihin pohjautuvasta ja niitä heijastavasta arkkiteh-
tuurista - niin sanotuista tottelemattomista arkkitehtuurifantasioista.   
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9. Lopuksi

Tutkimuskohteiden ajallinen kesto ja päämäärä vaikuttivat sii-
hen, millaiseksi niiden arkkitehtuuri muotoutui. Lyhytkestoiseksi 
suunniteltu No Border -leiri toimi erinomaisena esimerkkinä siitä, 
miten arkkitehtuuri voi toimia alueen haltuun ottamisen välinee-
nä. Koottavalla arkkitehtuurilla oli leirin tilan merkitsemisessä ja 
rajaamisessa merkittävä rooli. Sen sijaan hyvin pitkäikäinen La Zad 
toimi esimerkkinä etenkin itse rakennetun arkkitehtuurin merkityk-
sestä. La Zadiin oli noin kahdeksan vuoden aikana rakennettu yli 
40 paikkaa, joissa itse rakennettujen asuin- ja julkisten rakennusten 
ja rakenteiden määrä nousee yhteensä varmasti yli sadan. Hanhi-
kivenniemen leirillä ja Bois Lejucin leirillä vuorostaan rajaavien ja 
puolustusrakenteiden määrä oli suhteessa leirin kokoon merkittävä. 
Eri tutkimuskohteet toivatkin esiin eri puolia arkkitehtuurin käyttä-
misestä poliittisiin, ja autonomisiin pyrkimyksiin. 

Arkkitehtuurilla on protestileireillä autonomian luomisessa merkit-
tävä rooli. Ensinnäkin arkkitehtuuri osaltaan mahdollistaa alueen 
haltuun ottamisen ja edesauttaa sen rajaamisessa. Alueen haltuun 
ottamisella ja rajaamisella on vuorostaan oleellinen osa poikkeuksel-
lisen tilan luomisessa, mikä edesauttaa omaehtoista järjestäytymistä 
ja rakentamisen leirin tilassa (Frenzel 2014). Protestileirien järjes-
täytymistä ohjaavana periaatteena oleva horisontaalisuus (Frenzel 
2014; Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013) näkyy käytäntöjen 
ohella niin rakennetun ympäristön järjestämisessä kuin yksittäisten 
rakennusten arkkitehtuurissa. 
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Alueen haltuun ottaminen voidaan nähdä suorana ja symbolisena 
vallan ottamisena ja käyttämisenä. Ensinnäkin alueellisella hal-
linnalla voidaan fyysisesti estää haitalliseksi nähtyjä toimintoja 
– mikä voidaan nähdä suorana vallankäyttönä. Toiseksi alueellise-
na hallinnalla voidaan taata kesto ja näkyvyys yhteiskunnallisten 
näkemysten ilmaisulle – ja tätä kautta hankkia yhteiskunnallista 
vaikutusvaltaa. 

Alueen rajaamisella vuorostaan muodostetaan leirin tilasta joko 
julkista tai yksityistä. Mielenkiintoista on, että yksityinen tila ja 
siihen liittyvät suljetut ja fyysiset rajat heijastavat tavanomaisia, hie-
rarkkisia rajamekanismeja. Fyysisesti rajaavien rakenteiden kautta 
päästään käsiksi protestileirien tilan ristiriitaisuuteen. Protestileirien 
rakennettu ympäristö heijastaa usein samanaikaisesti sekä valtaa ja 
valvontaa – vahvoja valtarakenteita – että yhteisöllisyyttä ja hori-
sontaalisuutta – pyrkimystä valtarakenteiden purkamiseen. Tällöin 
rakennetun ympäristön merkitysten ja vaikutusten analysointi 
muuttuu entistäkin tärkeämmäksi. 

Rakennetun ympäristön järjestämisessä horisontaalisuus tuli esiin 
La Zadin kohdalla desentralisaatiossa, ja kaikkien tutkimuskohtei-
den kohdalla enemmän tai vähemmän TSI-rakentamisen käytän-
töön perustuvan ympäristön luomisessa. Yksittäisten rakennusten 
autonomisia piirteitä voidaan TSI:n käytännön ohella etsiä materi-
aalivalinnoista, kielestä, käytöstä ja ohjelmoinnista. Näistä kaikki 
voidaan nähdä osin tarpeen tai pakon sanelemina, mutta myös 
selkeän periaatteellisina valintoina. Esimerkiksi protestileireillä 
rakentamiseen käytettyjen materiaalien voidaan nähdä heijastavan 
ekologisen rakentamisen ja elämisen periaatteita. 
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Rakennusten kielen taas voidaan nähdä heijastavan autonomiaa 
sekä negaation että omaehtoisen sisällön tasolla. Poikkeukselli-
nen, valtavirtaisista rakentamisen tekniikoista ja estetiikasta vähät 
välittävä muotokieli voidaan nähdä tietoisena vastakohtaisuuden ja 
erottautumisen korostamisena – autonomisen arkkitehtuurin muo-
dostamisena negaation kautta. Sen voidaan nähdä myös heijastavan 
tiedoista ja taidoista riippumatonta rakentamisen mahdollisuuksien 
tasa-arvoisuutta. 

Rakennusten poikkeuksellisen käytön ja ohjelmoinnin voidaan puo-
lestaan nähdä korostavan elinympäristön horisontaalisuutta – au-
tonomisten käytäntöjen toteutumista – kolmella tavalla. Ensinnäkin 
tilojen käytön ja saavutettavuuden tasapuolisuus, eli erikoistunei-
den ja yksityisten tilojen vähyys tai puuttuminen tekee protestilei-
rien tiloista ja niihin liittyvistä käytännöistä kaikille avoimia ja tätä 
kautta tukee horisontaalista järjestäytymistä. Toiseksi orgaaninen ja 
muuntuva tilan muodostus heijastaa rakentajien horisontaalisuutta 
kunkin pystyessä muokkaamaan tilaa tarpeidensa ja näkemystensä 
mukaan. Kolmanneksi horisontaalisen päätöksenteon käytäntöä 
heijastava tila – La Zadin julkinen rakennus Le Gourbi – antoi 
horisontaaliselle päätöksenteolle muodon, symbolin ja käytäntöä 
tukevan tilallisuuden. 

Hahmottelin tätä tutkimusta alun perin hyvin laajoilla pensselin-
vedoilla. Halusin saada tietoa niin monelta leiriltä ja niin paljon 
kuin mahdollista. Jos nyt lähtisin tekemään kenttätutkimusta 
toista kertaa, ottaisin työhön jokaisesta tutkimuskohteesta mukaan 
muutaman tarkemman esimerkin. Useammasta rakennuksesta olisi 
voinut piirtää skissin, eli luonnoksen, lisäksi muun muassa pohja-
piirustuksen ja leikkauksia, seurata tilan käyttöä eri tilanteissa tai 
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haastatella rakentajia. Näillä lisäyksillä tutkimukseni olisi saanut 
hieman lisäväriä, mutta samalla haastatteluun tai käyttäytymisen 
havainnointiin perustuva tutkimus olisi muuttunut toisen tyyppi-
seksi, ja vaatinut omalta saraltaan laajan tutkimusaineiston. 

Kun diplomityö ajatellaan tutkimuksen tekemisen harjoittelemi-
sena, tästä on hyvä jatkaa. Tämän työn osalta tutkimusprosessi 
muuttui ja tutkimus tarkentui jatkuvasti. Oppiminen tutkimuksen 
teosta tapahtui askel kerrallaan sen edetessä. Esimerkiksi kenttätut-
kimusmatkalle lähtiessäni sekä teoreettinen taustani että tutkimus-
kysymykseni olivat vielä laajoja, ja osin jäsentymättömiä. Jos nyt 
aloittaisin uudelleen, olisivat sekä taustoittavan teorian jäsentely 
että aineiston keruu epäilemättä johdonmukaisempia ja prosessit 
helpommin hallittavissa. Kokonaisuudessaan tutkimus on kuitenkin 
ollut yksi opintojeni mielenkiintoisimmista, antoisimmista ja inten-
siivisimmistä projekteista, jota toivon jatkavani jossain muodossa 
tulevaisuudessa. 

Tässä tutkimuksessa keskityin rakennetun ympäristön tutkimiseen 
fyysisen tilan ja ulkomuodon havainnoinnin ja piirtämisen kaut-
ta, ja sivusin esimerkiksi rakennusten käyttöä vain hyvin yleisellä 
tasolla. Aiheeni kannalta olisi yhtä lailla mielenkiintoista seurata 
rakennetun ympäristön yksityiskohtaista käyttöä – kuten ihmisten 
liikkumista ja sijoittumista – sekä selvittää niin rakennusten käyttä-
jien kuin rakentajien kokemuksia ja tavoitteita. Tällaisella tutkimuk-
sella voitaisiin päästä käsiksi esimerkiksi siihen, miten asuintiloihin 
normaalisti kuulumattomien toimintojen tai aspektien liittäminen 
asuintiloihin esimerkiksi julkisten tai puolustuksellisten asuinra-
kennusten osalta vaikuttaa yksittäisiin ihmisiin ja leirin toimintaan. 
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Käytön ja kokemusten tutkimisen tärkeys hahmottui kuitenkin 
vasta tutkimusaineistoa analysoidessani. Niiden tutkiminen olisi 
lisäksi vaatinut laajamittaista ja pitkäkestoista seurantaa sekä katta-
vaa haastatteluaineistoa, mitä ei tämän tutkimuksen puitteissa ollut 
mahdollista toteuttaa. 

Protestileireillä toisaalta pyritään selkeisiin poliittisiin päämääriin 
ja toisaalta rakennetaan leirin aluetta itsenäisesti ja omaehtoisesti. 
Protestileireillä on tässä suhteessa kaksijakoinen luonne, ja niiden 
arkkitehtuuria voitaisiin tutkia suhteessa kumpaankin luonteen-
piirteeseen. Rajasin tästä tutkimuksesta ulos leirien arkkitehtuurin 
vaikutuksen ulkoisten poliittisten päämäärien saavuttamiseen tai 
edesauttamiseen. Aiheen tutkiminen vaatisi nähdäkseni protestilei-
rien seurannan lisäksi niitä koskevan yhteiskunnallisen keskustelun 
ja virallisten päätösten seurantaa.   

Edellä mainittujen rajausten lisäksi en ulottanut tätä tutkimusta 
käsittelemään leirien sisäisten yksityisten ja julkisten tilojen suhtei-
den ja laajuuden tarkastelua. Hanhikivenniemen leirin, Bois Leju-
cin leirin, sekä osin myös No Border -leirin - sisällä osa tai kaikki 
tavallisesti yksityiset asumisen toiminnot tapahtuivat julkisissa 
tiloissa. Tällöin myös niiden ylläpitämiseen liittyvä työnjako tapah-
tui julkisessa tilassa, jolloin se tuli osaksi julkisen tarkastelun piiriä 
(Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013). Esimerkiksi Occupy-leirit 
näyttivät, kuinka ”protestileirit voivat toimia […] paikkoina, joissa leirin 
yhdessä rakentamiseen ja ylläpitämiseen käytetty työ muodostaa oleellisen 
osan protestin prosessia.” 23 (Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy 2013, 
40) Feigenbaum, Frenzel ja McCurdy (2013) näkevätkin protestilei-

23 “Occupy camps showed how protest camps can serve not only as a base for collec-
tive action and political convergence, but also as a space of home-building where the 
work of making the camp together forms an integral part of the process of protest. “ 
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rien niin sanotusti arkielämää ylläpitävien käytäntöjen näyttämisen 
poliittisesti tärkeänä. Leirien julkisten tilojen laajuuden ja toiminnan 
suhde leirien käytäntöihin ja poliittisiin päämääriin on kuitenkin 
niin laaja aihe, että se vaatisi oman tutkimuksensa. 

Tutkimusta tehdessä mielenkiintoiseksi aiheeksi nousi myös pro-
testileirien järjestäytymisen ja päätöksenteon käytäntöjä vastaavien 
rakennustyyppien vähäisyys. Protestileireillä kuitenkin kokeillaan 
poikkeuksellisia yhteiskunnallisen järjestäytymisen käytäntöjä kuin 
laboratorio-oloissa pienessä mittakaavassa. Samoin etenkin pitkä-
ikäiset protestileirit voidaan nähdä arkkitehtuurin koekenttinä. 

Osa rajaamisen ja puolustuksen rakennustyypeistä – kuten barri-
kadit ja vartiotornit – voidaan nähdä muunnelmina vakiintuneista 
rajaamisen ja vallan osoittamisen keinoista. Esimerkiksi puolus-
tukselliset asuinrakennukset tai tripodit voidaan puolestaan nähdä 
itsenäisistä poliittisista käytännöistä syntyneinä rakennustyyppeinä. 
Kuitenkin omaehtoiseen, horisontaaliseen yhteiskunnalliseen järjes-
täytymiseen liittyville käytännöille ei vastaavia rakennustyyppejä 
juuri löytynyt. Le Gourbi oli tässä suhteessa poikkeus. Sikäli kun 
arkkitehtuurilla voidaan vakiinnuttaa käytäntöjä ja merkityksiä 
(Hillier 2007; Dovey 1999, Markus 1993), esimerkiksi Le Gourbin 
kaltaiset rakennukset - horisontaalisen päätöksenteon rakennus-
tyypit - voidaan nähdä autonomisten käytäntöjen vakiintumiselle 
oleellisina.

Rakennustyypeillä on kuitenkin kaksijakoinen luonne. Toisaalta 
niillä voidaan konkretisoida ja vakiinnuttaa ennalta määrättyjä 
toimintamalleja (Dovey 1999; Markus 1993), ja toisaalta niillä myös 
luokitellaan ja rajataan toimintamalleja (Markus 1993). Samoin 
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autonomisten rakennustyyppien luomiseen voidaan suhtautua 
kaksijakoisesti. Toisaalta voidaan ajatella, että niillä olisi käytän-
töjen laajentamisessa ja legitimoimisessa oleellinen rooli; toisaalta 
niihin sisältyvä vallankäyttö voidaan nähdä ongelmalliseksi, jolloin 
tyyppeihin rajautumattoman arkkitehtuurin variaation voidaan 
ajatella heijastavan horisontaalisia käytäntöjä paremmin. Pysyvyys, 
jota rakennustyyppien voidaan ajatella edustavan, voidaan nähdä 
poliittisen vallan vakiinnuttamisen välineenä (Cowan 2002), mikä 
on horisontaalisuuden kannalta kaksiteräinen miekka. 

Toiminta protestileireillä mukautuu usein olemassa oleviin, vakio-
muotoisiin (tehdasvalmisteinen koottava arkkitehtuuri) tai muuten 
käyttötarkoitusta vastaamattomiin tiloihin. Tämä johtuu ainakin 
osittain rakennustyyppien puutteesta. Tämän ilmiön osalta olisi 
mielenkiintoista tutkia tämän työn kysymyksenasettelusta vas-
takkaisesti sitä, mitä olemassa oleva tila tekee niissä toteutuville 
käytännöille. 

Protestileirien syntyä voidaan osittain selittää ihmisten kaipuulla 
autonomiaan (Feigenbaum, McCurdy ja Frenzel 2014, 466). Protesti-
leireillä onkin usein erityistä se, että niillä pyritään luomaan rajat-
tu, vallitsevista yhteiskunnallisista ja rakentamisen käytännöistä 
irrallinen tila, jossa ihmiset ja yhteisöt voivat rakentaa omia elinti-
lojaan omista lähtökohdistaan käsin. Etenkin pitkäikäisten protes-
tileirien tilassa voidaan tutkia, millaista arkkitehtuuria syntyy, kun 
rakentamista säätelevät säädökset ja valvonta puuttuvat. Kuitenkin 
pyrkimys autonomiaan oman elinympäristön järjestämisessä ja 
rakentamisessa koskettaa yhteiskuntaa laajemminkin kuin vain 
protestileireillä. 
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Niin protestileirien rakennusten, niin sanottujen ekokylien raken-
nusten, yksittäisten itse rakennettujen rakennusten kuin ryhmä-
rahoitettujen kerrostalohankkeidenkin voidaan ajatella kertovan 
muun muassa pyrkimyksestä tai toiveesta oman asuinympäristön 
autonomiseen määrittämiseen ja rakentamiseen. Tämän voidaan 
nähdä heijastavan sitä, että valtavirtainen, hierarkkinen ja byro-
kraattinen rakentamisen käytäntö ei kykene riittävästi vastaamaan 
ihmisten monipuolisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Tästä ajatteluketjusta 
seuraa kaksi laajempaa jatkotutkimusta viitoittavaa kysymyksen-
asettelua. Ensinnäkin voidaan kysyä, millaisiin tarpeisiin itse ra-
kennetun arkkitehtuurin avulla on pyritty ja pystytty vastaamaan? 
Toiseksi voidaan kysyä miten autonomisen elinympäristön määrit-
tämisen ja rakentamisen tarpeeseen voitaisiin arkkitehtuurin kei-
noin - ja koko yhteiskuntaa koskien - vastata nykyistä paremmin? 

Ensinnäkin tutkimalla autonomisen pyrkimyksen pohjalta syntynei-
tä rakennuksia, jotka tässä yhteydessä ymmärretään niin protesti-
leirien rakennuksiksi kuin yleisemminkin itse rakennetuiksi raken-
nuksiksi, voidaan laajemmassa mittakaavassa tutkia sitä, millaisiin 
elämisen ja asumisen muotoihin ihmisillä on tarve ja millaisia 
ratkaisuja näiden tarpeiden toteuttamiseksi on löydetty. 

Toiseksi voidaan tutkia sitä, millaisia uusia arkkitehtuurin muo-
toja voitaisiin koko yhteiskunnan mittakaavassa kehittää ihmisten 
itsenäisen ja omista lähtökohdista syntyvän tilan määrittämisen ja 
rakentamisen mahdollistamiseksi. Iso osa ratkaisuista kuuluu luon-
nollisesti poliittisen päätöksenteon piiriin. Kuitenkin arkkitehtuurin 
osalta oleelliseksi nousevat ainakin kustannusten, rakentamisen 
helppouden ja omaehtoisen tilan määrittämisen ja muodonannon 
merkitys. Koottavan arkkitehtuurin ja paikallisten tai kierrätettyjen 
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materiaalien käyttö, poikkeuksellinen estetiikka ja tilojen epätavan-
omainen ohjelmointi kertovat tästä omaa kieltään. Arkkitehdit ovat 
pyrkineet vastaamaan samankaltaiseen kysymykseen kehittelemällä 
eri tavoin yhdisteltäviä, edullisuuteen pyrkiviä moduulirakenteita, 
mutta variaation ja muokkaamisen mahdollisuudet toteutetuissa 
ratkaisuissa ovat usein hyvin rajatut. 

Yhden mielenkiintoisen ajatuksen aiheesta antaa 123Occupy -ryh-
män jäsen Greta Hansen: ”Omalla kohdallamme aloimme ymmärtää 
arkkitehtuurin ohjeiden tuottamisena. Näimme arkkitehtuurin valmiin 
rakennuksen sijaan sen rakentamista ohjaavan tiedon koodaamisena.” Hän 
sanoo ryhmän toivoneen myös, että heidän suunnitelmiaan voitai-
siin nopeasti “jakaa eteenpäin, rakentaa, käsitellä, muuntaa ja kopioida 
ohjeiden pohjalta.” 24 (Duarte 2014) Jatkotutkimus tästä aihepiiristä 
olisi sekä mielenkiintoista että toivottavaa. Miten arkkitehdit voivat 
edistää pyrkimyksiä elintilojen itsenäiseen ja omaehtoiseen määrit-
tämiseen ja rakentamiseen?

24 “We began to understand our own practice of architecture as basically the produc-
tion of instructions. We were seeing architecture not as the built product but as the 
coding of information that would inform it.” Ja: “We thought our designs could be 
quickly passed to other hands, produced, manipulated, transformed, and replicated 
through a set of instructions.”
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Kiitokset

Kuten työni alussa tulin maininneeksi, tämän työn aihe sai alkunsa 
yöbussissa keväällä 2016. Silloisen keskustelun sanamuotoja en enää 
muista, ja aihe on matkan varrella muuntunut ja muokkautunut 
moneen otteeseen. Alkuperäisestä innostuksesta olen silti kiitoksen 
velassa silloisille keskustelukumppaneilleni. 

Työni valvoja Jenni Reuter ja ohjaaja Anni Vartola ovat olleet suu-
ressa roolissa työni rakentuessa, kiitos erinomaisesta ohjauksesta, 
kaitsimisesta ja neuvoista. 

Kevään 2017 kenttätutkimusmatkan onnistumisesta olen paljosta 
velkaa sekä La Zadin Bellevuen asukkaille että Bois Lejucin protes-
tileirin läheisyydessä sijainneen Vastarinnan talon asukkaille, jotka 
majoittivat minua matkani aikana. 

Työni loppuvaiheilla moni henkilö on lukenut ja kommentoinut 
työtäni. Suuri kiitos kuuluu vanhemmilleni, jotka jaksoivat lukea 
jatkuvasti muokkautuvia kirjoituksiani moneen otteeseen. Kiitos 
myös siskolleni Avalle ja Juhana Heikoselle kommenteista ja Lauri 
Juvalle oikoluvusta. 

Ja kumppanilleni Inalle, olit koko diplomityön prosessin ajan kor-
vaamaton keskustelukumppani ja tuki. 
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