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”Muisti on tarpeeton: se toistaa merkkejä jotta kaupunki voi alkaa 
esiintyä.”



”Memory is redundant: it repeats signs so that the city can begin to 
exist.” 

- Italo Calvino 1

1 Calvino, 1972: 19



tiivistelmä

Tekijä   Iines Karkulahti
Työn otsikko  Toisten Helsinki
Aalto-yliopisto  Arkkitehtuurin laitos
Professuuri   Kaupunkisuunnittelu, koodi A-36
Valvoja   Tommy Lindgren
Ohjaaja   Tommy Lindgren
Materiaali   Kirja 155+15 sivua, kartat 3 x B2
Kieli   Suomi 

Taidemuotona arkkitehtuuri – ja etenkin kaupunkitaide – on 
lajissaan ainoa, joka jokaisen meistä on kohdattava. Nykyaikainen 
kaupunkitutkimus lähteekin olettamuksesta, että ympäristömme 
kuuluu yhtäläisesti meille kaikille. Kaupungin käyttäjät ovat jo 
määritelmältään heterogeeninen ryhmä, ja siksi keskiarvoisiin 
näkemyksiin keskittyvä metodiikka toimii hyvin ympäristömme 
suunnittelun välineenä. Yhteisen kaupunkimme rinnalla kulkee 
kuitenkin piilossa oleva todellisuus, Toisten Helsinki – yksilökoh-
tainen kaupunkikokemus, jota me muut emme näe. 

Väittämä rinnakkaisista mentaalikaupungeista ja niiden mer-
kityksellisyydestä elämäämme on kompleksinen ilmiö, jonka 
kommunikoimiseen tämä diplomityö pyrkii etsimään keinoja 
ja välineitä. Työ koostuu pohjustavasta teoriaosuudesta ja tutki-
musosuudesta, joka nostaa esiin viikon kestäneiden gps-jäljitysten 
ja haastattelujen avulla kolmen yksilön rinnakkaistodellisuudet 
Helsingistä, viikon mentaalikaupungit. Työssä tutkitaan ja poh-
ditaan yksilöllisen mentaalikaupunkimme muodostumista, sekä 
tarkastellaan yksilön mentaalisen ja fyysisen todellisuuden sekä 
eri yksilöiden mentaalikaupunkien eroavaisuuksia ja yhteyksiä. 
Materiaalia kerätään ja käsitellään luovina kartoituksina, jolloin 
mentaalikaupungin kysymykseen päästään pureutumaan yksit-
täisiä kokemuksia ja tapahtumia laajemmin, kokonaisrakenteen 
muodostumisen kautta. 



Avainsanat kartoittaminen, kartta, mieli, muisti, merkitys, yksilö, mentaalikaupunki, 
Helsinki

Tutkimuksessa todettiin ihmisten jäsentävän kaupunkiaan 
useimmiten kodin ympärille kietoutuvan ydinalueen varaan. 
Esiin nousi kolme kaupunkien perusrakennetyyppiä – säikeinen, 
lineaarinen ja pisteittäinen. Todettiin, että näillä samoilla tyy-
peillä voidaan esittää niin henkilöiden mentaalisia kuin fyysisiä 
todellisuuksia, mutta nämä todellisuudet voivat olla keskenään 
erilaiset. Lisäksi kävi ilmi, etteivät yksilölliset mentaalikuvamme 
kaupungista muodostu ensisijaisesti samoista rakenneosista erilai-
sina kombinaatioina, vaan erilaisuus on perustavanlaatuisempaa. 
Omaksumalla erilaisia rakennetyyppejä mielemme mahdollistaa 
omaan mielenlaatuumme soveltuvan tavan suodattaa ja jäsentää 
kaupunkia – hahmotuksen perusominaisuuden – perustuipa se sit-
ten yhteyksille, tunnelmille, kohtaamisille tai vielä löytymättömille 
ilmiöille. 

Suhtautumalla kartoitukseen aidosti luovana toimintana pelkän 
jäljentämisen sijaan, mentaalikaupungin kartoitukset saavuttivat 
itseisarvoisen aseman, avaten uusia näkökulmia ja paljastaen löy-
döksiä. Nämä mentaalikartat ovat kuvauksia mielemme kaupun-
kikokonaisuudesta, eivätkä siten irrallisia muista tuloksista, vaan 
imevät itseensä kaiken mieltämme, kaupunkiamme ja itseämme 
käsittelevän. Tämän tutkimuksen avulla olemme vasta alkaneet 
hahmottaa, kuinka mentaalinen ja fyysinen ympäristömme ovat 
kaksisuuntainen todellisuus, jossa mentaalinen hahmotuksemme 
muokkaa fyysistä käyttäytymistämme ja päinvastoin. Laajempien, 
kohdennettujen tutkimusten avulla voisimme suunnittelijoina 
löytää vastauksia yksilöiden erilaisille suhtautumisille kaupunkiin 
ja perusteita ihmisten epäjohdonmukaiselta tuntuvalle kaupunki-
käyttäytymiselle.
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Architecture – and especially urban design – is the only artform 
that we all need to encounter. Current research on cities is based 
on the idea that the city belongs equally to all of us. The users 
of the city are a heterogeneous group by definition, and there-
fore a method based on average views and opinions is well suited 
for designing our common environment. However, alongside our 
mutual city there is a hidden reality, Helsinki of the Others – indi-
vidual experience of the city, that others cannot see.

The idea of parallel mental cities and their significance to our 
lives is a complex phenomenon. This thesis aims at discovering 
ways and means of communicating this phenomenon. The thesis 
consist of a ground-laying theory section, and a research section. 
Through a week’s gps-tracking and lengthy interviews, the research 
reveals the parallel realities of three individuals, one week’s men-
tal cities. This thesis explores and discusses the formation of our 
individual mental cities, as well as analyses the differences and 
connections both between the mental and physical reality of an 
individual, and between the mental cities of different individuals. 
The material is collected and treated as creative mappings, which 
allows us to see beyond singular experiences or events, and focus 
on the formation of the overall structure of the mental city.

It was discovered in the research that people structure their cities 
around a nuclear area, which often encircles the person’s home. 



Keywords mapping, map, mind, memory, meaning, individual, mental city, Helsinki

Three types of basic city structures emerged – rhizome, linear and 
dotted. It was stated, that these types are able to depict both the 
mental and physical realities of an individual, but these reali-
ties can differ from each other. In addition, it became clear that 
different individuals’ mental views of the city are not primarily 
composed of similar structural particles, but the differences are 
more fundamental. By adopting varied types of structures, our 
mind enables us to filter and organize the city in a way that sui-
tes our individual temperament – enables the fundamental feature 
of our perception – whether it is based on connections, encounters, 
ambiance or phenomena yet to be found. 

By viewing the mappings as genuinely creative agencies instead 
of mere tracings, the mappings of mental cities became valuable as 
themselves, and revealed new perspectives and findings. As images 
of the totalities of our mental cities, these mental maps are not 
separate from the other findings, but they absorb everything that 
addresses our minds, cities and ourselves. Through this thesis we 
have just begun to understand how our mental and physical envi-
ronments compose a two-way reality, where our mental percepti-
ons shape our physical behaviour, and vice versa. Through more 
extensive, focused research we as designers could find answers as 
to why individuals view the city differently, and reasons why they 
seem to act incoherently in the cityscape.
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”Merkittävä kaupunki on meille samanaikaisesti suurenmoinen ja 
kammottava, ’sekasortomme maisemakuva’.”



johdanto

”[A great city] is for us both splendid and terrifying, ’the landscape of 
our confusions’.” 

- Kevin Lynch 1

1 kts. Lynch, 1960:119. Alkup. lainattu osittain Flanagan, Thomas, ”Amid the wild lights and 
shadows”, Columbia University Forum, winter 1957



Taidemuotona arkkitehtuuri – ja etenkin kaupunkitaide – on lajis-
saan ainoa, joka jokaisen meistä on kohdattava. Kaupunkien vie-
hätys syntyy juuri siitä näennäisten sattumanvaraisuuksien totuu-
desta, jonka jokainen sen asukas ja vierailija yhdessä muodostavat. 

Nykyaikainen kaupunkitutkimus lähteekin olettamuksesta, 
että ympäristömme kuuluu yhtäläisesti meille kaikille. ’Kuumien 
nimien’ Jane Jacobsin ja Jan Gehlin2 jalanjäljissä kaupunkia tut-
kitaan paikkalähtöisesti, jäljittäen anonyymiksi jäävien yksilöi-
den toimintaa ja mieltymyksiä. Massaa havainnoimalla pystytään 
muodostamaan kollektiivisia näkemyksiä suunnitteluratkaisujen 
pohjaksi. 

Kaupungin käyttäjät ovat jo määritelmältään heterogeeninen 
ryhmä, ja siksi keskiarvoisiin näkemyksiin keskittyvä metodiikka 
toimii hyvin ympäristömme suunnittelun välineenä. Yhteisen 
kaupunkimme rinnalla kulkee kuitenkin piilossa oleva todelli-
suus, Toisten Helsinki – yksilökohtainen kaupunkikokemus, jota 
me muut emme näe. 

Väittämä rinnakkaisista mentaalikaupungeista ja niiden merki-
tyksellisyydestä elämäämme on kompleksinen ilmiö, jonka todis-
taminen yksiselitteisesti tuntuu mahdottomalta. Tämä diplomityö 
pyrkii kuitenkin luovan tutkimuksen3 avulla etsimään niitä keinoja 
ja välineitä, joilla ilmiöstä voidaan kommunikoida. Työ koostuu 
pohjustavasta teoriaosuudesta sekä tutkimusosuudesta, joka nos-
taa esiin viikon kestäneiden gps-jäljitysten ja haastattelujen avulla 
kolmen yksilön henkilökohtaiset rinnakkaistodellisuudet, viikon 
mentaalikaupungit4. Materiaalia kerätään ja käsitellään kartoituk-
sina, jolloin mentaalikaupungin kysymykseen päästään pureutu-
maan yksittäisiä kokemuksia ja tapahtumia laajemmin, kokonais-
rakenteen muodostumisen kautta. Suhtautumalla kartoitukseen 
maisema-arkkitehti ja esseisti James Cornerin5 (1961-) tavoin 
aidosti luovana toimintana pelkän jäljentämisen sijaan, nämä 
kartoitukset voivat saavuttaa itseisarvoisen aseman, avaten uusia 
näkökulmia ja paljastaen löydöksiä. 

2  kts. Gehl, Svarre, 2013. Gehl, 1971. Jacobs, 1961
3 engl. creative research, kts. Kara, Helen, 2018
4  Tutkimusasetelman innoittajana toimi Juha Ilosen teos Toinen Helsinki, joka tuo esiin 
kaupungin piilotettuja fyysisiä paikkoja. Toisten Helsinki tuo esiin piilotettuja mentaalisia 
paikkoja. Kts. Ilonen, Kokkonen, 2014
5 kts. Corner, 1999
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Kaupunkisuunnittelija ja teoreetikko Kevin Lynch (1918-1984) 
paneutui kysymykseen siitä, kuinka ihmiset hahmottavat ympä-
ristönsä rakennetta. Image of the City -teokseen6  kootussa tutki-
muksessa löydetyt rakenneosat – reitti, risteys, rajapinta ja -aita, 
kiintopiste sekä alue – ovat edelleen päteviä työvälineitä kollektii-
visten maisemien muodostamiseksi sekä fyysisen ympäristömme 
jäsentämiseksi mielellemme käsiteltävinä partikkeleina. 

Fyysinen kaupunki onkin edelleen se ympäristö jossa tosiasial-
lisesti toimimme, ja sen olemassaolo ja laadukkuus ovat edellytys 
toiminnallemme yhtenä yhteiskuntana. Mielemme ei kuitenkaan 
pysty sisäistämään kaikkia ympäristön ärsykkeitä, vaan joudumme 
valikoimaan merkityksellisimmät. Meillä on taipumus ja tarve 
täydentää ja muokata käytettävissä olevasta tiedosta ymmärrettä-
viä kokonaisuuksia, ilman epäjatkuvuuskohtia tai isoja aukkoja. 
Nämä mielemme ominaisuudet vaikuttavat vääjäämättä käsityk-
seemme kaupungista. Siksi mentaalinen kaupunkimme on se 
todellisuus, joka on meille jatkuvasti läsnä, ja jonka avulla suun-
nistamme ja hahmotamme ympäristöämme. 

Tämä diplomityö kääntääkin huomion fyysisestä ympäristöstä 
mentaalimaisemaamme ja lähtee tutkimaan, miten ja mistä yksi-
löllinen mentaalikaupunkimme muodostuu. Tutkimuksessa tar-
kastellaan yksilön mentaalisen ja fyysisen todellisuuden sekä eri 
yksilöiden mentaalikaupunkien eroavaisuuksia ja yhteyksiä, ja 
pohditaan, millä tavoin tietämys näistä rinnakkaiskaupungeista 
voisi vaikuttaa suhtautumiseemme kaupunkiin suunnittelijoina.

6 Lynch, 1960
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teoria



”Olen usein huvittanut itseäni ajattelemalla, kuinka erilainen Lontoo 
on eri ihmisille. He, joiden ahtaat mielet ovat supistuneet ajattele-
maan vain yhtä tiettyä asiaa, näkevät kaupungin vain sen kautta… 
Mutta intellektuellin se mykistää, kattaen kaiken inhimillisen elä-
män piirin, tehden siitä ehtymättömän tutkiskelun kohteen.”



kaupunki

”I have often amused myself with thinking how different a place 
London is to different people. They, whose narrow minds are cont-
racted to the consideration of some one particular pursuit, view it 
only through that medium… But the intellectual man is struck with 
it, as comprehending the whole of human life in all its variety, the 
contemplation of which is inexhaustible”

- James Boswell 1 

1 kts. Jacobs, 1961: 187. Alkup. lainattu James Boswell



Douglas Davies2 kirjoittaa esseessään Th e evocative symbolism of 
trees, kuinka puut ovat kautta aikain esiintyneet ihmisen myto-
logioissa merkittävinä symboleina, mantereesta ja kulttuurista 
riippumatta. Ne toimivat niin maan ja taivaan välikappaleena, 
hedelmällisyyden tai neitseyden tunnuksina ja säilyttäjinä kuin 
lohduttavat kuolemassa. Hän huomauttaa, että maapallomme 
kestävin, sopeutuvin ja monimuotoisin kasviryhmä ei ole saavut-
tanut samaa asemaa – ruohot eivät kirvoita mytologioita. 

Puiden roolia kansojen symbolien joukossa ei siis voi perustella 
niiden ylivoimaisuudella muiden lajien ylitse tai edes sillä, että ne 
peittäisivät koko maapalloa – puuraja löytyy etelästä ja pohjoisesta, 
ja äärimmäisen kuivuuden tai tulen edessä puut lakoavat, ja kestää 
kauan ennen kuin ne palauttavat elinvoimansa. Kuitenkin selvites-
sään puuyksilö seisoo paikallaan yli ihmisiän, kohoten päittemme 
yläpuolella, muistaen sukupolviemme menestykset ja menetykset. 

Samankaltainen ristiriita sisältyy kaupunkeihin. Ihmisen luo-
mana, tunnuksena ihmisen valloituksista, kaupunki ylläpitää val-
heellista symboliarvoa ikuisena ja hallitsevana, kaikkialle levittäy-
tyvänä voimana, jonka edetessä luonnon on väistyttävä. Kaupunki 
on läsnä sukupolvesta toiseen, muistaen keitä me olemme ja 
mistä tulemme. Toisaalta, juuri ihmislähtöisyytensä takia kau-
punki käsitteenä sisältää myös koko sen inhimillisen tuhovoiman, 
joka suuruudenhulluudessaan tuhoaa myös omat edellytyksensä. 
Ikuiset kaupungit ja tuhatvuotiset valtakunnat ovat kautta his-
torian kaatuneet omaan hulluutensa ja mahdottomuuteensa. 
Kaupunki ei ole ikuinen tai aina samanlainen, mutta voimainsa 
tunnossa kaikkivoivan oloinen.

moninaisuus

Kaikki todelliset kaupungit ovat ristiriitaisia ja kompleksisia3. 
Kaupunkitaide vastaanotetaan aina useiden stimulanttien ja 
häiriötekijöiden sekamelskana4. Fyysinen tila, mielentila, aisti-

2 Davies, 1988: 41
3 Venturi, 1966: 139
4 kts. Corner, 2014: 9. Alkup. lainattu Walter Benjamin
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kokemukset, kanssaihmiset sekä muistot, tarinat ja historia vai-
kuttavat kaikki kaupunkikokemukseemme. Siksi emme pysty 
kiinnittämään ympäristöömme huomiota samalla tavalla kuin 
maalaukseen tai musiikkikappaleeseen, vaan kaupunkikokemus 
on katoava, joka kerralla erilainen, mahdoton toistaa sellaisenaan. 
Kaupunkikokemus on hieman kuten taidokas, suullisesti kerrottu 
tarina, jonka on kuullut niin monta kertaa, että perusrakenteen jo 
tuntee. Tästä huolimatta se on kerta kerralta muuntuva, yllättävä 
ja kertojastaan riippuvainen. Kappaleen alussa lainatuissa James 
Boswellin1 sanoissa kiteytyvät nämä kaupungin ominaisimmat 
piirteet – kaupunki on jokaiselle erilainen ja sen moninaisuus lop-
pumatonta. 

Taidemuotona arkkitehtuuri – ja etenkin kaupunkitaide – eroaa-
kin muista taiteenlajeista perustavanlaatuisesti, sillä se on lajissaan 
ainoa, joka jokaisen meistä on kohdattava. Kaupunkien viehätys 
syntyy juuri siitä näennäisten sattumanvaraisuuksien totuudesta, 
jonka jokainen sen asukas ja vierailija yhdessä muodostavat. 
Kaupunkiteoreetikko ja kirjailija Jane Jacobs (1916-2009) huo-
mauttaa kuitenkin, että monimuotoisten ihmisten sekoittumi-
nen ja limittyminen ei ole vain kaupungin viehätys, vaan myös 
sen edellytys. Jacobsin käsite katubaletti5 kuvaa julkisessa tilassa 
tapahtuvaa, jatkuvasti muuntuvaa, yhtenä harmonisena koko-
naisuutena vellovaa ihmisten liikettä ja toimintaa. Kaupunki ei 
vain salli, vaan myös tarvitsee kaikkia näitä erilaisia ihmisiä, jotka 
käyttävät kaupunkia omilla ehdoillaan ja muodostavat siitä omia 
merkityskokonaisuuksiaan. Ihmisten tarpeiden ja aikataulujen 
limittyminen mahdollistaa toimivan, aktiivisen ja turvallisen kau-
pungin.6

Nykyaikainen kaupunkitutkimus lähtee olettamuksesta, että 
ympäristömme kuuluu yhtäläisesti meille kaikille. Jacobsin lisäksi 
muun muassa Willian H. Whyte, Donald Appleyard, Clare 
Cooper Marcus ja Allan Jacobs ovat vuorollaan yrittäneet kiin-
nittää huomiota julkisen tilan laadukkuuteen ja ihmislähtöiseen 
suunnitteluun7. Nykyisin sanomaa levittää kaupunkisuunnittelija 

5 engl. sidewalk ballet
6 Jacobs, 1961: 53
7 Willian H. Whyte, Th e social life of small urban spaces, 1980; Donald Appleyard, Livable 
Streets, 1980; Clare Coope Marcus, Housing as if people mattered, 1986; Allan Jacobs, Great 
streets, 1993. Kts. Gelh, Svarre, 2013
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Jan Gehl8 (1936-), jonka metodi perustuu anonyymiksi jäävien 
yksilöiden toiminnan ja mieltymysten havainnointiin tarkoin 
määritellyssä paikassa. Massaa havainnoimalla pystytään muodos-
tamaan kollektiivisia näkemyksiä suunnitteluratkaisujen pohjaksi. 

yksilökohtainen kaupunkikokemus

Gehl9 käyttää usein vanhaa islantilaista sananlaskua, ”Ihminen on 
ihmisen suurin ilo”. Toistemme näkeminen, kuuleminen ja kans-
sakäyminen on kautta aikain ollut ihmiselle luontaisesti kiehtovaa. 
Kiinnostus toisiin ihmisiin selittyy osittain biologisilla laumate-
kijöillä, kuten lauman luomalla turvallisuudella ja avulla, mutta 
nyky-ihmiselle syyt voivat yhtä lailla olla uteliaan eskapistiset – 
seuratessamme vieraiden ihmisten toimintaa julkisessa tilassa 
voimme päästä luvallisesti hetkeksi toisen maailmaan ja kaupun-
kiin. Herkullisimmaksi seuranta menee, kun alamme luomaan 
seuraamallemme henkilölle ajatuksia ja päämääriä, eläydymme 
siihen kuka hän saattaisi olla ja minne hän olisi matkalla. Samaan 
ilmiöön voidaan laskea päivä päivältä lukuisammat henkilökoh-
taiset blogit ja sosiaalisen median kanavat sekä reality-sarjat, joissa 
seurataan arkea ja tavallista elämää. 

Taiteessa ajatus uppoutumisesta toisen elämään on toistuva aihe. 
Spike Jonzen elokuvassa Being John Malkovich10 nukketaiteilija 
löytää arkistokaapin takaa käytävän, jonka kautta voi kiivetä näyt-
telijä John Malkovichin mieleen ja elää hetken tämän ruumiissa, 
kunnes putoaa moottoritien varteen. Lauri Jäntin ja Tuuli Mallan 
johdolla Helsinkiin rantautunut Urban Hitchhiking11 -perfor-
manssi sallii kiipeämisen toisen ihmisen matkaan todellisuudessa, 
kunnes tulee tipautetuksi kadunkulmaan. Nostamalla peukalon 
ylös voi jakaa palan kaupunkia kävellen ventovieraan kanssa12. 

8 kts. Gehl, Svarre, 2013. Gehl, 1971
9 Gehl, 21.02.2017
10 Being John Malkovich, 1999
11 Jäntti, Malla. 7.7.-24.9.2017
12 ”Urban Hitchhiking soveltaa perinteisen liftaamisen ideaa urbaanissa tilassa. Erona 
perinteiseen liftaukseen on se, että nyt ei liftata ajoneuvon kyytiin, vaan kanssakävelijän 
seuraan. Tämä tapahtuu asettumalla jalankulkijoiden keskelle ja nostamalla peukalo pystyyn. 
Tarkoituksena on kohdata satunnainen ohikulkija ja jakaa hänen kanssaan pieni hetki elämää.” 
HAM Helsinki, 2017
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Tiedostamme siis luontaisesti kaupungin olevan erilainen 
eri ihmisille. Kaupunkikokonaisuus koostuu yhtä lailla sen 
fyysisistä osista kuin sen asukkaista ja heidän toiminnastaan. 
Hahmottaaksemme kaupungin kokonaisuudessaan ei riitä, että 
tarkastelemme kaupunkia itsessään, vaan meidän on ymmärrettävä 
se asukkaidensa hahmottamana, millainen se on eri yksilöille.13

Yksi tunnetuimpia teorioita hahmottamisesta ja ihmisten kei-
noista jäsentää ympäristöään on kaupunkisuunnittelija ja teoree-
tikko Kevin Lynchin (1918-1984) tutkimus kolmesta pohjoisame-
rikkalaisesta kaupungista. Image of the City -teokseen14 kootussa 
tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka mielissämme tapahtuva hah-
mottaminen voitaisiin projisoida ympäristön fyysisiin ominai-
suuksiin. Viisivuotisen tutkimuksen tuloksena ihmisten todettiin 
hahmottavan ja jäsentävän ympäristöään pääosin viiden perusele-
mentin kombinaatioina. Löydettyjen rakenneosien – reitti, risteys, 
rajapinta ja -aita, kiintopiste sekä alue – avulla ihminen pystyi 
suunnistamaan kaupungissa hallitsematta jokaista kadunkulmaa 
ja rakennusta. Yksilöllisistä haastatteluista löydettyjä elementtejä 
kokoamalla muodostettiin esimerkkikaupunkien kollektiivisia 
maisemia, joiden avulla kyseisten ympäristöjen heikkouksia ja 
vahvuuksia voitiin analysoida ja lähteä ratkomaan. 

Kysymykseen kaupungin olemuksesta pureutui myös SPINunit 
-työryhmän Collective landscapes of Helsinki -projekti15, joka 
hyödynsi sosiaalisen median kuvapalvelu Instagramin sisäl-
töä luodessaan kollektiivisia kuvia Helsingin kaupunginosista. 
Päällekkäisvalottamalla eri kaupunginosien suosituimpia kuvaus-
kohteita, alueista alkoi muodostua kollektiivisia kuvia – ominai-
suuksia ja maisemia, joiden kautta ihmiset hahmottavat kyseisen 
kaupunginosan olemusta. Instagramin kaltaiset, käyttäjiensä tuot-
tamaan dataan perustuvat palvelut ovat tehneet internetin avoi-
men datan tarjonnasta lähes loppumattoman, ja siten mahdollis-

13 Lynch, 1960: 2-3
14 Ibid. 
15 SPINunit, 2017

Kevin Lynchin elementit
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taneet kollektiivisten näkemysten kokoamisen entistä laajemmilta, 
täysin anonyymeilta massoilta entistä helpommin. 

Kaupungin käyttäjien ollessa jo määritelmällisesti hetero-
geeninen ryhmä, soveltuvat kollektiiviset kuvat ja gehliläinen, 
keskiarvoisiin näkemyksiin perustuva metodiikka hyvin yhteis-
ten tilojemme analysoimiseen ja suunnitteluun. Ne pysyttelevät 
kuitenkin ryhmän kokemuksen ja mieltymyksen tasolla, eivätkä 
pureudu yksilöön muuten kuin saavuttaakseen ryhmän näkemyk-
sen. Keskittyessämme massaan meiltä jää huomaamatta, kuinka 
yhteisen kaupunkimme rinnalla kulkee piilossa oleva todellisuus, 
Toisten Helsinki – yksilökohtainen kaupunkikokemus, jota me 
muut emme näe.

Näiden yksilökohtaisten kaupunkien syntyä voidaan havain-
nollistaa hyvin Jane Jacobsin vertailulla suurten kaupunkien ja 
kylien eroista. Jacobs16 sanoo suurten kaupunkien eroavan kylistä 
ja lähiöistä perustavanlaatuisilla tavoilla, joista yksi on se, että 
kaupungit ovat jo määritelmällisesti täynnä ventovieraita. Pelkän 

16 Jacobs, 1961: 38

Sinun Helsinkisi?
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ihmismäärän takia emme voi tuntea kaikkia, edes omalla kotio-
vellamme. Samalla perustavanlaatuisella tavalla kaupungit eroavat 
pikkukylistä puhtaasti fyysisen kokonsa takia, emmekä voi millään 
tuntea koko kaupunkia läpikotaisin. Meidän on valikoitava ja luo-
tava kaupungista omia yksilökohtaisia käsityksiämme, jotka, aivan 
kuten suurin osa kaupungin asukkaista, ovat vieraita toisilleen. 
Tässä tutkimuksessa tätä yksilökohtaista käsitystämme kutsutaan 
mentaalikaupungiksi.

Sinun Helsinkisi?
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”Käsityksemme maailmasta voi olla olematta lainkaan yhdennäköi-
nen ulkoisen maailman kanssa, ja silti tarjota meille aidon ymmär-
ryksen sen toiminnasta. Havaintomme – jotka … välittävät meille 
paikkansapitävää tietoa todellisuudesta – ovat Janus-kasvoisia, kul-
kien edestakaisin tajuntamme rantaviivaa, loputtomasti, vuoroveden 
lailla neuvotellen sisäisten ja ulkoisten maailmojen välillä.”



muistava mieli

”Arkkitehtina yritän ymmärtää tämän: kaupunki on kaikille erilai-
nen. Ihmiset antavat neuvoja: käänny risteyksessä kasvavan lehmuk-
sen jälkeen oikealle. Toinen ei näe lehmusta. Voi tietenkin olla, että se 
on tällä välin sahattu, voi olla että se kasvoikin tuonnempana. Toinen 
että siinä, missä tie loppuu, kun taas toiselle tie jatkuu. Toiselle tien 
vartta reunustaa kaunis raatihuone, jota hän ihailee aina ohi kulkies-
saan, toiselle siinä on mahdollisesti puisto.” 

- Jukka Viikilä 1

”Our knowledge of the world may bear no resemblance to the external 
world and yet provide us with a genuine insight into its operations. 
Our perceptions – which … provide us with a valid account of rea-
lity – are Janus-faced, and move back and forth along the littoral of 
consciouness, endlessly, tidally negotiating the back and forth between 
inner and outer worlds.” 

- Paul Carter 2

1 Viikilä, 2016: 121-122
2 Carter, 1999: 134



Ihmisen muistin uskotaan koostuvan lyhytaikaisesta työmuistista, 
johon lähitapahtumat tallentuvat aktiivisessa uusiutuvassa proses-
sissa, sekä pitkäaikaisesta säilömuistista. Säilömuisti edellyttää tal-
lentamisprosessia, jossa muistoja muokataan peruuttamattomasti. 
Tämä tekee muistamisesta monimutkaisempaa kuin  tapahtuneen 
hetken valokuvamainen mieleenpalauttaminen. Säilömuistiin 
valitut muistot kootaan järjestelmäksi, josta muistoja voidaan 
palauttaa mieleen ilman, että henkilön täytyy käydä mielessään 
läpi koko historiaansa tapahtumajärjestyksessä. Valintaprosessissa 
tapahtuva muistojen karsinta on välttämätöntä säilömuistin toi-
minnalle, sillä käyttökelpoiset muistot vaativat paljon typistämistä 
ja järjestelyä. Ihminen näkee ympäristössään enemmän kuin pys-
tyy huomioimaan ja huomioi ympäristöstään enemmän kuin pys-
tyy painamaan mieleensä.3

Tämä muistimme rajallinen kapasiteetti on pelastus loputto-
man, triviaalin datan ylikuormitukselta. Mielemme tekee valin-
toja, joissa pääasiallisesti säilytetään meille merkittävät asiat ja 
päästetään menemään merkityksettömät, sekä prosessoi valitusta 
materiaalista odotettavissa olevia tilanteita.4 Prosessoinnin ansiosta 
mielemme pystyy irrottamaan asioita kontekstistaan ja tarkastele-
maan niitä erillisinä, ilman varsinaista ensikäden havaintoa, kuten 
ajatellessamme käsitettä torso5. 

mentaalikäsite

Taideteoreetikko ja hahmopsykologi Rudolf Arnheim (1904-
2007) kuvailee teoksessaan Visual Th inking6, kuinka elefantin 
näkevä ihminen vertaa näkemäänsä omaan mentaaliseen käsi-
tykseensä elefantista ja tunnistaa siten näkemänsä. Jos elefantin 
piirtäneeltä taiteilijalta kysyy, mitä hän käytti mallina kuvalleen, 
saattaa vastauksena hyvinkin olla, ettei mallia ollut, vaan se piir-
rettiin muistista. Piirtäessään, ihminen siis vertaa eteensä ilmaan-
tuvaa kuvaa edestakaisin mielessään olevaan elefantin käsitteeseen. 

3 Bartlett, 1932. sekä kts. Lynch, 1972: 121. Alkup. Hunter, M.L. 1964. Memory. Penguin. 
Baltimore.
4 Lynch, 1972: 36
5 Arnheim, 1969: 104
6 Ibid: 97-98
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Muistimme tallentamisprosessin takia nämä mentaalikäsitteet 
eivät ole täydellisiä toisintoja ympäröivästä maailmasta. Kurt 
Koff kan eksperimentaalisessa tutkimuksessa vuodelta 1912, pyy-
dettäessä kohdehenkilöltä reaktiota sanaan ’juristi’, tämä ker-
toi näkevänsä mielessään vain käsivarren, joka pitelee salkkua. 
Ymmärrettävästi, kohdehenkilö ymmärsi juristin olevan kokonai-
nen ihminen, mutta hänen mielensä oli typistänyt käsitteen mer-
kityksellisiin asioihin – kohdehenkilölle juristin tunnistamiseen 
riitti käsivarsi ja salkku. Monet vastauksista sisälsivät myös tar-
kemmin määrittelemättömiä ’yleiskuvia’, kuten henkilön, jonka 
sukupuolta ei pysty määrittämään, tai puvun, joka saattaa olla 
musta tai valkoinen, tumma tai vaalea.7 Aivan kuten impressio-
nistisessa maalauksessa, mielessämmekin puun kuvaamiseksi voi 
riittää muutama likimääräinen viiva täydellisen toisinnon sijaan. 

Mentaalikäsitteestämme voi siis puuttua joitain fyysiselle todel-
lisuudelle välttämättömiä osia, kuten juristin tapauksessa koko 
ruumis. Käsi ja salkku ovat silti ymmärrettävä kokonaisuus. Ne 
ovat asioita, joilla on yhteys ja selkeä rooli toisiinsa nähden – käsi 
tarvitaan salkun kantamiseksi. Koska muistimme toimii enem-
mänkin yhtenä isona, järjestettynä kokonaisuutena kuin niinkään 
ryppäänä yksittäisiä elementtejä, jotka kukin säilyttäisivät erityisen 
luonteensa, on muistamisellemme ensiarvoisen tärkeää tällainen 
mahdollisuus asettaa asiat keskenään samaan kontekstiin8. Siksi 
asiat joilta puuttuu looginen yhteys, kuten pää ja kaksi jalkaterää, 
jäävät erillisiksi käsitteiksi. Mikäli tällaiset asiat tarvitaan samaan 
käsitteeseen, ne vaativat mieltämme kehittämään yhdystekijän 
välilleen. Tämä tekijä voi olla kuvitteellinen ja hyvinkin yleisku-
vamainen ruumis, tai kokonaan uusi eliö, pääjalkainen, joka ei 
ruumista tarvitse. Mielemme pyrkii kokoamaan tallentamastaan 
materiaalista käsiteltäviä kokonaisuuksia, muodostaen sattuman-
varaisen oloisia kasautumia ja rakentaen yllättäviäkin yhteyksiä tai 
kollaaseja. Tämä voi tarkoittaa asioiden sekoittamista keskenään, 
järjestämistä uudelleen, tai jopa täysin asiayhteyteen kuulumatto-
mien asioiden liittämistä osaksi kokonaisuutta9.

7 Arnheim, 1969: 104-109
8 Bartlett, 1932: 197
9 Ibid: 57
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Toisinaan tämä mielemme taipumus on aiheuttanut huvittavia-
kin virheitä, kuten Dürerin kuuluisan sarvikuonon kohdalla. Kun 
Dürer vuonna 1515 kuvasi sarvikuonoa, ei hän koskaan nähnyt 
itse eläintä, vaan joutui luottamaan kertomuksiin ja eläimestä 
tehtyyn nopeaan luonnokseen. Kuvatakseen eläimen kokonai-
suudessaan mahdollisimman tarkasti, taiteilija täydensi puuttuvia 
kohtia aikaisemman tietonsa perusteella. Tästä syystä sarvikuo-
non panssarimaiset ihopoimut ovat muuttuneet taidokkaasti kir-
jailluksi haarniskaksi, josta voi lähes erottaa saumakohtien niitit. 
Taiteilijan mielessä eläin on saanut myös ylimääräisen kierresarven 
niskaansa sekä sahalaitaisen peräpään. Taiteilija kuvasi sarvikuo-
noa parhaan tietonsa mukaan, ja missä tieto loppui mielikuvitus 
astui peliin. Tästä huolimatta Dürerin sarvikuono toimi pohjana 
jopa länsimaisen luonnontieteen käsitykselle sarvikuonosta, aina 

Albrecht Dürerin puupiir-
ros sarvikuonosta, 1515
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1700-luvulle saakka.10 Vastaavasti keksiessämme tarinan tai ajatel-
lessamme kentaureja ja keijukaisia, hyödynnämme aktiivisesti tätä 
mielemme sidontakykyä11. 

Näistä prosesseista ja yksilöllisistä sidonnoista johtuen elefan-
tit ovat erilaisia eri yksilöille. Asian todentaakseen ei tarvitse kuin 
seurata lapsia leikissä, jossa istutaan selät vastakkain, molemmilla 
samanlaiset paperit sylissä. Leikissä kumpikin saa vuorotellen 
päättää, mitä papereille piirretään – mihin kohtaan, minkä kokoi-
sta, väristä ja muotoista, esittävää – ja leikki päättyy kun toisen 
mielestä paperi on täynnä. Vaikka paperit täytetään täysin samojen 
ohjeiden mukaan, piirroksista syntyy erilaiset, sillä piirtäjät ver-
taavat annettua aihetta oman mielensä käsitteeseen. Valikoimisen, 
järjestämisen ja jäsentämisen takia mielemme ei ole vain yleisiä 
’totuuksia’ keräävä säiliö, vaan jokaisen muisti sekä sen luoma mer-
kitysympäristö ja mentaalikäsitteistö ovat ainutlaatuisia.

mentaalikaupunki  

Aivan kuten jokaisella on mentaalinen kuva elefantista, saman-
lainen muodostuu käyttämästämme kaupungista, tässä tutkimuk-
sessa Helsingistä. Päinvastoin kuin elefantti, joka on käsitteenä 
yksikkö, jolla on monta ruumiillistumaa12, Helsinki on yksi ruu-
miillistuma, joka sijoittuu kaupungin yläkategoriaan. Tämä omi-
naisuus tekee kaupungin hahmottamisesta elefanttia monimutkai-
sempaa. 

Arnheim13 kysyy, onko mentaalikuva jäljennös jostain tietystä 
elefantista, vai abstraktimpi keräymä, joka kuvastaa jotain elefan-
tin kaltaista. Huolimatta vastauksesta elefantin kohdalla, kaupun-
gille sen on oltava molemmat. Kaupunki on jo määritelmällisesti 
suuri ja monitahoinen, jatkuvassa muutoksessa vellova useiden 
päällekkäisten käsitteiden yhteenliittymä, jonka kokonaisuus ei 
ole koskaan yhden ihmisen hallinnassa. Tämän takia emme voi 
koskaan tuntea sitä läpikotaisin. Ympäristömme valikoituu mer-

kuvat sivut 30-31

10 Gombrich, 1960: 80-83.
11 kts. Lynch, 1972: 36. Arnheim, 1969: 104
12 jokainen yksittäinen elefantti vastaa yksilönä elefantin käsitettä
13 Arnheim, 1969
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kitykselliseksi vasta käyttäessämme sitä, kulkiessamme sen läpi 
avoinna aistimuksille ja kokemuksille14. Tämän lisäksi käsityk-
semme ympäristöstä perustuu enemmän tottumukseen ja koke-
mukseen kuin niinkään puhtaasti visuaaliseen objektiin15. Siten 
oma historiamme, ajatuksemme, kertomukset ja jopa kielten 
ikonografi set merkityserot muokkaavat mentaalikäsitettämme. 
Yhteiskuntamme sosiaaliset konstruktiot, muistimme vääristy-
mät ja aistiemme manipuloitavuus sekoittavat havaintojamme16. 
Kaupungin mentaalikäsite rakentuu siis ilmiöille ja merkityksille, 
jotka muodostuvat laajemmassa kontekstissa kuin pelkkä näkö- 
ja hahmotuskykymme sallisi. Näistä syistä käsityksemme kau-
pungista on jäljennös tästä tietystä, yhdestä Helsingistä, mutta 

14 Corner, 2014-e: 167
15 Corner 2014-f: 244
16 esimerkiksi kaupungilla on aina oltava keskusta; Helsingin keskustan sijoittuessa etelä-
pohjoissuuntaiselle niemelle, kaikkien keskustasta poisvievien katujenkin ajatellaan kulkevan 
suoraan etelä-pohjoissuunnassa; matka jolla on hyvin vähän kiinnekohtia ja merkityksiä, 
koetaan kartalla lyhyenä, mutta tylsyytensä ja ärsykkeettömyytensä takia ajallisesti pitkänä. 
Vastaavasti monia merkityksellisiä paikkoja sisältävä matka koetaan kartalla pitkänä ja 
monimutkaisena kuviona, mutta sen kulkemiseen käytetty aika tuntuu lyhyeltä. Kts. Gehl, 
1971

Leikkijän 1 näkemys
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tämä jäljennös koostuu niiden lukemattomien kokemuskertojen 
mentaalikeräymästä, joita synnytämme jatkuvasti toimiessamme 
kaupungissa. Jokainen hetki jonka vietämme kaupungissa, tai ajat-
telemme, luemme tai kerromme siitä, kerryttää uuden kerroksen 
tähän mielemme Helsingin ’standardiin’.  

Siksi käyttäessämme kaupunkia intuitiivisesti vertaamme näke-
määmme – aivan kuten elefanttia piirtävä taiteilija – omaan men-
taalikäsitteeseemme. Tämä käsite on mentaalinen kartta, jonka 
mielemme on täydentänyt ja liittänyt yhdeksi käsitettäväksi koko-
naisuudeksi. Koska se on havaintomme mukainen, se on meille 
niin todellinen, että se voisi yhtä hyvin olla tarkka kuvaus todel-
lisuudesta17. Tämän mentaalisen kuvan avulla pystymme toimi-

Leikkijän 2 näkemys

17 Carter, 1999: 134. Alkup. Playfair, Th e life of Dr Hutton: 186 
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maan kaupungissa, pääsemään perille ilman pikkutarkkoja ohjeita 
tai jatkuvaa karttasuunnistamista. Kaikkine vääristymineen ja 
puutteineen mielemme kartta on oma yksilökohtainen totuu-
temme Helsingistä, mentaalikaupunkimme.

rooli

”…Kaupungin rakentaja luottaa aina siihen, että osan kaduista 
ihmiset kulkevat ajatuksissaan, eivätkä koskaan kirkkaasti hahmota 
kaupungin kokonaisuutta. Jossakin aina puretaan jotakin tai raken-
netaan. Siis heidän muistissaan ja mielessään, joka on tosiasiallisesti 
se paikka mihin kaupunki rakennetaan.”  18

Ymmärtääksemme kunnolla ympäristöämme meidän on pääs-
tettävä irti ajatuksesta, että kuvaukset siitä – olivat ne sitten kirjal-
lisia, sanallisia, kuvallisia tai mentaalisia – ovat pelkkiä illustraati-
oita, ulkopuolisia kuvia. Meidän on hyväksyttävä ne olennaisena 
osana maailmamme merkityksiä ja tarkoitusta.19 Corner20 muis-
tuttaa tiedefi losofi  Jacob Bronowskin sanoista:

”Th ere are no appearances to be photographed, no experiences to be 
copied, in which we do not take part. Science, like art, is not copy of 
nature but re-creation of her.”
”Ei ole olemassa valokuvattavaksi ilmiöitä, ei kopioitavaksi havain-
toja, joihin emme olisi osallisina. Tiede, kuten taide, ei ole kopio 
luonnosta, vaan uusi luomus siitä.” 

Ympäristömme ei siis ole meille ’annettu’, ulkoinen todellisuus, 
vaan se rakentuu ja muodostuu vuorovaikutuksestamme sen osien 
kanssa: fyysiset kappaleet, kuvat, arvot, kulttuurikoodit, paikat, 
kognitiiviset mallit, tapahtumat ja kartat muokkaavat yhtäläisesti 
ympäristöämme. ’Totuus’ on suhteellinen käsite, ailahteleva ja 

18 Viikilä, 2016: 59
19 kts. Daniels; Cosgrove. 1988: 1
20 kts. Corner, 1999: 223. Alkup. Bronowski, Jacob. 1965. Science and human values. Julian 
Messner Inc. New York.
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muuntuva, ja koska maailma on tulkittavissa yhdellä tavalla, se 
voidaan aina tulkita toisellakin.21 

”Th e world for us has become infi nite. … Meaning that we cannot 
refuse it the possibility to lend itself to an infi nity of interpretations.”
”Maailmasta on tullut loputon. … Mikä tarkoittaa, että emme voi 
kieltää siltä mahdollisuutta lainata itseään loputtomaksi määräksi 
tulkintoja.” 
- Nietzsche 22

rakentuminen 

Länsimaisessa taiteessa järkeä ja ajattelua on pidetty luovuuden 
vihollisena, tai vähintäänkin luomiselle täysin ulkopuolisena teki-
jänä. Toisessa päässä teoreetikot ovat ajatelleet oman työnsä olevan 
aistien tavoittamattomissa. Läntinen tiede onkin Antiikista lähtien 
pitänyt aistien kautta kerättyä tietoa vajavaisena ja epätarkkana, 
alisteisena järjen tiedolle.23 Käsityksemme Helsingistä on siis kak-
sijakoinen. Emme ole tottuneet pitämään aistien kautta suodat-
tunutta mielemme karttaa merkittävänä, joten käymme mieles-
sämme jatkuvaa painia mentaalikartan ja fyysisen todellisuuden 
välillä. Emme osaa päästää irti mieltämme hallitsevasta Helsingin 
fyysisestä todellisuudesta, sen satelliitti-ilmakuvamaisesta toisin-
nosta, yleisesti hyväksytystä totuudesta ja ’oikeasta’ kartasta. Niin 
todellinen kuin tämä fyysinen kaupunki onkin, useimmille meistä 
siihen vertaaminen jättää kaupunkiin lukemattomia tuntematto-
mia, tyhjiä alueita ja puuttuvia yhteyksiä, joista meillä ei ole ainut-
takaan mielikuvaa. 

Kaupunki ei ole kuitenkaan mentaalikäsitteenä poikkeus, vaan 
siinäkin mielemme tarvitsee yhdistäviä tekijöitä irrallisten käsittei-
den välille. Koska fyysiseen kaupunkiin verrattaessa nämä yhdys-
siteet irrallisten kaupunginosien väliltä puuttuvat, lopputuloksena 

21 Corner, 2014-d: 96
22 Ibid: 96
23 Arnheim, 1969

kuvat sivut 34-35
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on hämmentyminen, kykenemättömyys toimia ilman ulkoisen 
kartan apua. 

Robinson ja Petchenik24 kuvaavat tätä hahmottamisemme olen-
naisinta luonnetta, jatkuvuutta, seuraavasti:

”As we experience space, and construct representations of it, we know 
that it will be continuous. Everything is somewhere, and no matter 
what other charasteristics objects do not share, they always share rela-
tive location, that is, spatiality.”
”Kokiessamme tilaa ja muodostaessamme kuvauksia siitä, tiedämme, 
että se tulee olemaan jatkuva. Kaikki sijaitsee jossakin, ja riippu-
matta siitä, mitkä muut ominaisuudet eivät ole kappaleille yhteisiä, 
niille on aina yhteistä suhteellinen sijainti, toisin sanoen tilallisuus.”

Fyysisen kaupungin ilma-
kuvakartta on iskostunut 
mieliimme sinä ’oikeana’ 
Helsinkinä

1:100 000

24 Robinson, Petchenik, 1976: 4
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C.S. Lewisin25 novelli the Shoddy lands leikkii ajatuksella, millai-
sena maailma näyttäytyisi, mikäli asiat esiintyisivät erillisinä yksi-
köinä ilman loogisia yhdyssiteitä toisiinsa. Novellissa nuori mies 
päätyy sattumalta kuljeksimaan toisen ihmisen mieleen. Mielen 
sisällä selkeinä ja värikkäinä ovat vain ne asiat, jotka mielen haltija 
on tallentanut merkityksellisinä. Muu ympäristö on epämääräistä, 
harmaata massaa, johon katse ei pysty kohdentamaan. Tämä 
mielen sisäinen, täysin yhdyssiteetön maailma on tympeä ja tylsä 
paikka kulkijalle, mutta ennen kaikkea se on ahdistava: ajelehti-
minen yhdeltä merkitykseltä toiselle ilman loogista yhteyttä tekee 
koko ympäristöstä käsittämättömän. 

Lewisin maalailemassa maailmassa kulkija on siis toimintakyvy-
tön. Kuitenkin vielä mielenkiintoisempaa Lewisin novellissa on se, 

Todellisuudessa tunnemme 
ja pidämme merkityksel-
lisenä huomattavasti sup-
peampaa osaa kaupungista

Tässä esimerkkinä kohde-
henkilön 3 viikkokaupun-
kiin kuuluvat osat

1:100 000

25 Lewis, 1966
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mitä löytyy kaiken keskeltä. Muoto, jota kulkija aluksi luulee pie-
neksi rakennukseksi, onkin jättiläismäiseksi paisunut mielen hal-
tija. Kaiken epämääräisyyden keskellä, ihmisen mielen keskiössä 
asuu siis valtava, paranneltu versio ihmisestä itsestään.

Novelli on tietysti fi ktiivinen esitys maailmasta, mutta itsensä ja 
oman maailmansa asettaminen keskiöön on ihmiselle universaali 
tarve26, jota voisi verrata nuoren ihmisen kasvuympäristön tarpei-
siin. Ihmiselle paras kasvuympäristö sisältää sekä uusia ärsykkeitä 
että tuttuja kiinnekohtia. Se tarjoaa mahdollisuuden tutkiskelulle, 
mutta myös kotiinpaluulle. Nuorena lapsen on opittava sopeutu-
misen taidot – kuinka sisäistää uutta tietoa, suhtautua vieraaseen 
ja kuinka tehdä valintoja. Voidakseen tällä tavoin avartaa maail-
maansa, ihmisellä on oltava kiintopiste jossakin, turvallinen kes-
kiö, josta lähteä rakentamaan.27 

Sama lainalaisuus koskee mielemme kartan ja mentaalikaupun-
gin rakentamista. Emme voi lähteä rakentamaan tietämystämme 
tyhjästä28, joten mentaalikaupunki ei muodostu kerralla kaiken-
kattavaksi, vaan sen täytyy lähteä kasvamaan jostain (enemmän tai 
vähemmän) pysyväisestä keskiöstä käsin, sitoen aina uusia löydök-
siä verkkoonsa. 

Itseohjautuvan ja päämäärättömän kehityksensä takia mie-
lemme kaupunki ei välttämättä rakennu niiden asioiden varaan, 
jotka näyttäytyvät merkittävimpinä ulkopuoliselle, vaan sen 
perustana ovat meille sattumanvaraisessa prosessissa merkityksel-
lisiksi muodostuneet osat. Tässä prosessissa eivät korostu kaupun-
gin rakenteellisesti merkittävät osat, kuten valtatiet tai hallinnolli-
nen keskusta, vaan ne paikat, joihin liitämme muistoja ja tunteita, 
siis merkityksiä29. 

Lynch30 hahmottaa tätä ulko- ja yksilökohtaisen merkityksel-
lisyyden ristiriitaa esimerkissään Venezuelan Ciudad Guyanasta. 
Guyanassa kaupunkisuunnittelijat ja kaavoittajat katsoivat kau-
punkia ulkopuolisen silmin. He käsittivät sen luomanaan abstrak-
tiona, laajana ja yhtenäisenä kokonaisuutena, jolla oli kasvusuunta 
ja loistava tulevaisuus miljoonakaupunkina. Suunnittelijoista 

26 Harley, 1992: 236
27 Lynch, 1972: 204
28 Bartlett, 1932
29 Lynch, 1960: 1
30 Lynch, 1972: 16-24
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poiketen, useimmilla paikallisilla ei ollut kokonaiskuvaa kaupun-
gin symbolisesta suunnitelmasta, vaan he käsittivät sen kasvavan 
niistä toimenpiteistä, jotka he saattoivat nähdä ja kokea välittö-
mässä ympäristössään. Asukkaiden mielikuvissa kaupunki kietou-
tui tiukasti heille merkityksellisiin rakenteisiin ja alueisiin, eikä 
kaavoittajia nähty kasvun orkestroijina, vaan kaupungin uskottiin 
ohjaavan itse itseään. ”Tämä kaupunki tekee itsestään mahtavan,” 
sanottiin. Yksilökohtaiseen mielen karttaan sitoutuvasta näkökul-
masta katsottuna kaavoittajien interventiot näyttäytyivät triviaa-
leina tai suoranaisen takapajuisina. Tulevaisuuden kuvitteellisille 
asuinalueille johtavat sillat ja tiet päättyivät tyhjyyteen ja orgaani-
sesti syntyneiden asuinalueiden hajottaminen vain pahensi asun-
topulaa entisestään. 

Kaavoittajien eläessä karttojen symbolisessa maailmassa heidän 
mielissään oli selkeänä kaupungin fyysinen todellisuus, sen sijainti 
monumentaalisessa maastossa suurten jokien yhtymäkohdassa, ja 
siten sen tulevaisuuden kannalta ’paras mahdollinen ratkaisu’. He 
tiesivät, millainen Ciudad Guyana on, mutta heiltä puuttui tuo 
kaupungin ymmärtämisen kannalta välttämätön, henkilökohtai-
nen kokemuskerros, joka mahdollistaa kommunikoimisen kau-
pungista ja kaupungin kanssa. Ilman tätä mielen karttaa kaupun-
gilta puuttuu merkitys. 

”Your footsteps follow not what is outside the eyes, but what is within, 
buried, erased.” 31

”Askeleesi eivät seuraa sitä, mikä on silmiesi edessä, vaan mikä on 
sisälläsi, haudattuna, poispyyhittynä.”

31 Calvino, 1972: 91
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”Kartta on aina ja väistämättä yhden idean ilmentymä.”



kartan luonto

1 Pickles, 1992: 221

”The map is always and necessarily an expression of idea.” 

- John Pickles 1



Kartat ovat luonnollinen osa jokapäiväistä elämäämme. Ne esiin-
tyvät julkisen liikenteen reittiohjeissa,  säätiedoissa sekä matkai-
lumainosten symboleissa, ja ovat siksi äärimmäisen tuttuja ja 
luonnollisen tuntuisia. Horisontaalisina tasoina kartat vaikuttavat 
intuitiivisesti vastaavan maanpintaa, kuten kolmiulotteinen huone 
vastaa luolaa. Pinnan ominaisuudet – korkeuserot, varjot tai näky-
mät – voidaan projisoida tasoon sellaisinaan. Vastaavasti, karttaa 
seuraamalla on mahdollista etsiä ja jäljittää kulkemansa reitti, 
kartan heijastaessa mielikuvia tilalliseen hahmottamiseemme. 
Ensisilmäyksellä kartat tuntuvat siis toimivan moitteetta kahteen 
suuntaan. Tämän näennäisen analogian takia ne tuntuvat toden-
mukaisilta ja objektiivisilta2, ja länsimaissa niitä on vuosisatojen 
ajan pidetty varauksetta totuuksina. Kartat voidaankin ymmärtää 
läpinäkyvinä, neutraaleina, todenmukaisina ja stabiileina toisin-
toina kuvaamastaan maailmasta, tai vastaisesti himmeinä3, jolloin 
huomioidaan kartoituksessa tehdyt valinnat, sivuutukset, lisäykset 
ja muut olosuhteiden vaikutukset4. 

Ensimmäisellä tavalla, läpinäkyvinä ymmärrettyinä kartat pii-
loutuvat tieteen neutraalin maskin taakse ja näyttäytyvät objektii-
viseen tutkimukseen pohjautuvana kuvastona5. Tällöin kartat voi-
vat palvella pitkälti suunnannäyttäjinä, informaation säilyttäjinä ja 
välittäjinä, mutta ne piilottavat aikeensa, agendansa, valintansa ja 
valikoivuutensa6. Läpinäkyvinä käsitettäessä kartat antavat tekijäl-
leen ja tilaajalleen avaimet mieliimme, mahdollisuuden muokata 
ajatteluamme kritiikittä.

Ymmärtääksemme läpinäkyvyyden asettaman sudenkuopan ei 
tarvitse kuin katsoa maailmankarttaa, joka länsimaissa on lähes 
synonyymi Mercatorin projektiolle. Olemme tottuneet ajattele-
maan maailmaa tasona, jolle planeettamme pallopinta on surutta 
venytetty, pohjoinen sijaitsee ylhäällä ja Eurooppa useimmiten kes-
kellä. Projektiossa leveys- ja pituuspiirit on ’korjattu’ juoksemaan 
yhdensuuntaisina, mikä johtaa karkeisiin mannerten pinta-alojen 
ja muotojen epämuodostumiin, erojen kärjistyessä napoja lähes-

2 Corner, 1999: 214-215
3 engl. transparent ja opaque
4 Cosgrove, 1999: 3. Alkup. Jacob, Christian. 1996. Toward a cultural history of cartography. 
Imago Mundi, 48 (1996): 191-8
5 Harley, 1988: 280-283
6 kts. Cosgrove, 1999: 2
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tyttäessä. Planeettamme mannermassojen painottuessa pohjoiseen 
erityisesti pohjoinen pallonpuolisko korostuu päiväntasaajan kus-
tannuksella.7 Mercatorin projektion näennäinen objektiivisuus 
johtaa tilanteeseen, jossa Grönlanti näyttäytyy samansuuruisena 
kuin todelliselta pinta-alaltaan yli neljätoista kertaa suurempi 
Afrikan manner. 

Nykyään tiedostamme Mercatorin projektion olevan vain yksi 
tapa esittää maapalloa ja tunnustamme, että toisilla projektioilla 
voidaan päästä lähemmäs totuutta. Esimerkiksi Buckminster 
Fullerin Dymaxion Airocean maailmankartta vuodelta 1943 jakaa 
pallopinnan kolmikulmaisiin tahoihin, vääristäen kuvaa vain 
vähän ja ennen kaikkea tasaisesti. Valtameriä eri kohdista leikkaa-
malla tahot voidaan järjestää vapaasti halutun muotoiseksi moni-
tahokkaaksi ja vaihtaa näin kartan keskiössä sijaitsevaa element-
tiä.8 Olemme myös heränneet myöntämään tasokartan rajallisen 
kyvyn esittää kaikkia pallopinnan ominaisuuksia todenmukaisesti 
ja samanaikaisesti. Valitessamme projektion, joka on uskollinen 
maantieteellisille muodoille, joudumme lähes poikkeuksetta teke-
mään myönnytyksiä pinta-alojen suhteissa, sekä toisin päin, kuten 
John Snyderin pinta-alatasa-arvoinen tiimalasiprojektio oivallisesti 
ironisoi9. Tämän oivalluksen myötä uusi teknologia on kehittänyt 
digitaalisen kartan, jolla valtioiden ja mannerten keskinäisiä suh-
teita voidaan vertailla maantieteellisestä sijainnista riippumatta, 
mikä vapauttaa maailmankartan yhdestä staattisesta projektiosta10.

Uusista projektioista ja menetelmistä huolimatta Mercatorin 
projektio hallitsee edelleen maailmankuvaamme. Eurooppa-
keskeisyys sekä eritoten pohjoisen ja etelän roolit ylä- ja alapuo-
lena ovat järkkymättömät. Länsimaiselle ihmiselle olisi täysi työ 
katsella satelliittikuvaa maapallosta eteläpuoliskon osoittaessa ylös 
ja vastustaa tarvetta kääntää kuva ’oikein’ päin. Sanasta pohjoiseen 
on tullut synonyymi sanalle ylös.

Ei pitäisi olla hämmästyttävää, että Mercatorin projektio epäon-
nistuu objektiivisuuden tavoittelussa, sillä jo karttojen määritel-

7 Corner, 1999: 217-218
8 kts. ibid: 217-219
9 kts. Monmonier, 1991: 98
10 kts. theTrueSizeOf, 2018
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mälliset, a priori -ominaisuudet, kuten mittakaava, rajaus, valinta 
ja symbolikielen määritys11, viittaavat suoraan päätöksiin, joilla 
todennetaan, hahmotetaan ja jäsennetään maailmaamme – siis 
tekijään. 

Välttyäksemme luovuttamasta päätäntävaltaa maailmankuvas-
tamme kartantekijöille, kartat tulisi aina ymmärtää himmeinä, 
siis subjektiivisina ja dynaamisina. Christian Jacob12 sanoo kartan 
”syntyvän älyllisen prosessin tuloksena, joka juontuu vaillinaisen 
ja empiirisen tiedon keräämisestä ja järjestämisestä yhteen yleis-
tävään rajaukseen, luoden uuden objektin, Asutetun Maailman 
kartan.” Yksittäinen kartta on vain yksi niistä loputtomista mah-
dollisuuksista, jotka tällä prosessilla voitaisiin luoda samasta lähtö-
aineistosta ja -tilanteesta palvelemaan samaa tarkoitusta13.  Kartta 
on siis määritelmällisesti teos, ja kartantekijä on se elementti, joka 
yksilöi kartan mahdollisuuksien loputtomista iteraatioista, tehden 
siitä ’uuden objektin’. Kapeaa euklidista näkökulmaa lukuun otta-
matta kartta ei ole sen enempää tosi kuin epätosi14, se on vain 
yhden prosessin tulos. 

11 Cosgrove, 1999: 9
12 Jacob, 1999: 24
13 Monmonier, 1991: 2
14 Harley, 1988: 278

John Snyderin pinta-alata-
sa-arvoinen tiimalasimalli
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Tällaisina teoksina kartat eivät ole koskaan vapaita arvolatauk-
sista, vaan kertovat väistämättä yhtä paljon tekijästään kuin esit-
tämästään maailmasta15. Juuri kartan tekoon vääjäämättömästi 
liittyvän valitsemisprosessin takia kartat ovat vääristyneitä, mani-
puloituja ja puolueellisia. 

Mark Monmonier16 aloittaa teoksensa How to lie with maps 
todeten, ettei ”kartoilla ole ainoastaan helppoa valehdella, [vaan] 
se on välttämätöntä. Esittääksemme merkityksellisesti kolmiulot-
teisen maailman suhteita kaksiulotteisella paperilla tai näytöllä, 
kartan tulee vääristää todellisuutta,” ja jatkaa sanoen: ”hyvä kartta 
kertoo useita pieniä valkoisia valheita; se pidättelee totuutta aut-
taakseen lukijaa näkemään, mitä on tarpeen nähdä.”17 Täydellisenä 
toisintona fyysinen todellisuutemme olisi liian monimuotoinen ja 
pikkutarkka taipuakseen kaksiulotteiseksi mittakaavamalliksi. 

Esseessään Agency of Mapping James Corner18 nostaa esiin kut-
kuttavat kertomukset Jorge Louis Borgesilta ja Lewis Carrollilta, 
joissa kartat pyrkivät olemaan todellisia toisintoja esittämästään 
maailmasta. Ensimmäisessä realistisen kokoinen kartta repeilee ja 
hituu pois peittäessään esittämäänsä aluetta, ja toisessa aidonko-
koinen kartta on taiteltu kasaan, jolloin sen avaaminen ja käyttö 
on mahdotonta. Myös Italo Calvino19 herkuttelee ajatuksella 
tarinassaan Euxodiasta, kaupungista jonka jokainen elementti ja 
tapahtuma on kirjottu erään maton kuvioon. Lopulta matto ja 
kaupunki ovat niin samankaltaiset, etteivät kaupungin oraakkelit-
kaan osaa enää sanoa, kumpi on lähtökohta ja kumpi sen kuvajai-
nen. Toisesta on tullut tarpeeton.

Nämä tarinat tarttuvat kartan ja sen esittämän ympäristön 
välisen suhteen perusasetelmaan. Mitä todenmukaisempi kartta 
yrittää olla, sitä hyödyttömämpi se väistämättä on. Kartan on 
oltava abstraktio, jotta sillä voisi olla järjellinen sisältö, merkitys ja 
käyttötarkoitus. Monmonier20 päättää todistelunsa: ”Todellakin, 
kartta joka ei tee yleistyksiä, olisi käyttökelvoton. Mutta kartan 

15 Barnes; Duncan, 1992: 3
16 Monmonier, 1991:1
17 Ibid, 1991:25
18 Corner, 1999: 221-222. Alkup. Borges, Jorge Louis. 1933. Of exactitude in science. 
Uusintapainos, 1975. A Universal history of infamy. Lontoo. & Carroll, Lewis. 1889. Sylvie 
and Bruno
19 Calvino, 1972: 96-97
20 Monmonier, 1991:25
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arvo riippuu siitä, kuinka hyvin sen yleistetty geometria ja sisältö 
vastaa valittua todellisuuden aspektia.”

Niin karttojen vaara kuin viehätyskin piilee niiden manipuloi-
dussa perusluonteessa. Läpinäkyvinä ymmärrettyinä kartat muut-
tuvat helposti valheellisiksi, vaarallisiksi valikoivuudessaan ja 
väärinkäytöksissään. Mutta jos niiden himmeää perusluonnetta 
osataan hyödyntää oikealla tavalla, niillä on juuri manipulaationsa 
takia mahtava kyky avata silmämme uusille yhteyksille ja kommu-
nikoida asioita, jotka muuten jäisivät näkemättä. 

alku

Karttojen kehityksen alkuaikoina niiden tekijälähtöisyys ja maa-
ilmankuvaa muokkaava ominaisuus olivat karttojen lähtökohta. 
Ensimmäiset tuntemamme antiikin kreikkalaiset kartat eivät 
vastaa käytännön tarpeisiin tai perustu empiirisiin tarkastelui-
hin maantieteestä. Vielä 600-luvulla ennen ajanlaskumme alkua 
kartat liitettiin osaksi runoutta ja fi losofi aa, niiden välittämän 
tiedon kummutessa tekijänsä maailmankatsomuksesta. Jokainen 
kartantekijä saattoi itse ehdottaa omaa näkemystään maailman 
rakenteesta ja järjestyksestä.21 Kartat eivät yrittäneet esittää yleis-
maailmallisia totuuksia, vaan tekijänsä ehdotusta siitä, mitä voisi 
olla. Länsimaisen kulttuurin vaikutuspiirin ulkopuolella kartto-
jen henkilökohtaisuuden perinne säilyi lähes nykypäiviin saakka. 
Esimerkiksi Marshallinsaarten alkuperäisväestön kehittämät 
merenkulun tikkukartat22 perustuivat edistyneeseen maantieteelli-
seen osaamiseen, kadottamatta henkilökohtaisuuttaan. 

Marshallilaiset kehittyivät mestarinavigoijiksi, sillä edistynyt 
navigointi- ja merenkulkutaito oli edellytys alkuperäisväestön 
menestymiselle atolleilla. He suunnistivat merellä käyttäen suun-
tamerkkeinä merivirtauksia ja saarten aiheuttamia muutoksia aal-
tojen liikkeisiin. Painamalla mieleensä ja seuraamalla veden liik-
keitä navigoija pysyi selvillä sijainnistaan silloinkin, kun maata ei 
ollut näkyvissä. Kuten useissa alkuperäiskulttuureissa, myös mars-
hallilaisilla navigointitaito oli arvostettua erityisosaamista, jota 

21 Jacob, 1999: 27-29
22 engl. marshallese stick chart
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vanhat mestarit siirsivät eteenpäin seuraajilleen. Tiedon siirto ei 
tapahtunut pelkästään suullisesti, vaan opetuksen ja muistamisen 
avuksi kehittyi tikkukartta. Näillä palmun lehvän keskiruoteesta 
rakennetuilla verkkomaisilla malleilla kommunikoitiin atollien 
keskinäisiä suhteita, sekä aaltojen ja merivirtojen liikkeitä. Pienet 
simpukat ruoteiden risteämiskohdissa merkitsivät saaria, atolleita 
tai tärkeitä merkkipaikkoja avomerellä. Toisin kuin modernit ’tie-
teelliset’ kartat, jotka ovat universaaleja ja suuntaamattomia, tik-
kukartat olivat useimmiten yksisuuntaisia. Kartta, jonka tarkoitus 
oli opastaa yhdeltä atollilta toiselle, ei ollut kelvollinen paluumat-
kalla, saatikka navigoitaessa muille kartalla näkyville atolleille. 
Karttojen informaatio painettiinkin mieleen ennen matkalle läh-
töä, eikä karttoja otettu matkaan, sillä ne olivat luettavissa vain 
lähtöpisteestään. Tikkukarttojen rakenne ja symboliikka perus-
tui keskenään samoihin periaatteisiin merivirtojen esittämisestä, 
mutta aivan kuten merivirtojen tulkitseminen, myös yksittäisten 
karttojen informaatio oli henkilöstä riippuvaista. Useimmiten 
tikkukartan oikea tulkinta onnistuikin vain tekijältään ja kenties 
tämän oppilaalta.23

Nykykartoista poiketen, marshallilaisten kartat eivät olleet uni-
versaaleja ja realistisia jäljennöksiä merivirroista ja aaltojen liik-
keistä, vaan keino kommunikoida navigoijan henkilökohtaista tie-
toa ja ymmärrystä. Tikkukartat olivat enemmän kuvaus navigoijan 
mielestä kuin suora jäljennös kuljettavasta ympäristöstä. 

Vaikka Marshallinsaarilla yksilöllinen kartoittaminen säilyi 
lähes meidän päiviimme saakka, länsimaisessa kulttuuripiirissä 
kartat alkoivat näennäisesti erottautua henkilöstä jo hellenistiseen 
aikaan siirryttäessä. Aleksandrian kirjastosta lähtenyt tieteellisen 
kartoittamisen traditio velvoitti uskottavia kartantekijöitä otta-
maan kiintokohdakseen olemassa olevan kartan, mieluiten mah-
dollisimman uutta tuotantoa, ja luotettavaksi todetulta tekijältä. 
Kartan tekemisestä tuli aikaisempien karttojen revisiointia ja kor-
jaamista, jossa tekijän oma ääni hukkui historian painoon.24

Kartantekijän henkilön näkymättömyyttä lopullisessa kartassa 
ei pidä kuitenkaan erehtyä luulemaan kartan ’läpinäkyvyydeksi’. 
Edeltäjiensä työn perustuksille rakentavan kartantekijän on arvioi-

23 kts. Spennemann, 1998 & 2005
24 Jacob, 1999: 42-43
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tava aikaisempien tekijöiden ja heidän lähteidensä luotettavuutta, 
asioita ja näkökulmia jotka ovat saattaneet muuttua tai joita tul-
kittaisiin eri tavoin nykyään. Viimeisimmän tekijän vaikutuksen 
jäädessä vähiin, kartta jää kantamaan kaikkien edeltävien teki-
jöidensä pyrkimyksiä, valintoja ja virheitä. Tällaisena ’läpinäkyvä’ 
kartta on entistä petollisempi, sillä edes kartan tilaaja tai sen tekijä 
ei ole selvillä kartan ajamista agendoista.

”- Ei maantieteilijä mene laskemaan kaupunkeja, jokia, vuoria, 
meriä, valtameriä ja erämaita. Maantieteilijä on liian tärkeä herra 
juoksentelemaan ympäri. Hän ei poistu toimistostaan. Mutta hän 
ottaa siellä vastaan tutkimusmatkailijat. Hän kyselee heiltä yhtä ja 
toista ja kirjoittaa muistiin heidän kertomiaan asioita. Ja jos jonkun 
muistelmat tuntuvat mielenkiintoisilta, niin maantieteilijä ottaa sel-
vää tutkimusmatkailijan luotettavuudesta.
- Minkä vuoksi?
- Siksi, että jos tutkimusmatkailija valehtelisi, niin seuraisi siitä koh-
talokkaita erehdyksiä maantieteen kirjoihin. Sama vaara on olemassa 
juopon tutkimusmatkailijan suhteen. 
- Miksi?
- Siksi, että humalaiset näkevät kaiken asiat kaksinkertaisina. Jolloin 
siis maantieteilijä merkitsisi kaksi vuorta siihen, missä on vain yksi.” 

25

valta

Kartantekemisen metodiikan käydessä staattiseksi ja sitoutuessa 
vahvemmin konventioihin koko ala siirtyi enenevissä määrin val-
taapitävien käsiin. Vähitellen karttojen päämesenaatiksi vakiintui 
valtio, ja kartat alkoivat politisoitua26. Sanonnan mukaan historia 
on voittajien kirjoittama. Mikäli historia, eli kuvaus asioiden muu-
toksesta on voittajien käsissä, on helppo ymmärtää, että kuvauk-

25 Saint-Exupéry, 1951: 54
26 Harley, 1988
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sina asioiden nykytilasta kartat ovat hallitsijoiden ja valtaapitävien 
käsissä. Kartografi an onkin sanottu olevan ’prinssien tiede’27. 
Valtaapitävät käyttävät yhä karttoja kaupankäynnin, hallinnon, 
kansan hallitsemisen ja valtion sotilaallisen strategian välineinä. 

Kotoisen Suomi-neitomme voisi hyvin nähdä klassisena valtaa-
pitävien strategiana. Kansallistunnetta ja suojelutahtoa herätel-
tiin valtiolla, jonka tosiasiallinen fyysinen muoto voitiin valjastaa 
muistuttamaan hulmuhelmaisesta ja lempeästä, mutta sisukkaasta 
neidosta. Oli huomattavasti helpompaa demonisoida neidon käsi-
varren ja sirosti ojentuvan nilkan ’ryöstö’, kuin kansainväliseen 
politikointiin ja sodankäyntiin perustuva abstraktin maapalan 
luovutus.28

Tarkoitusperistä riippuen karttoja on salattu tai vääristelty ja 
niitä on käytetty vallan symboleina. Mitä voimakkaammassa val-
ta-asemassa naapureihinsa nähden kartoittajakulttuuri on ollut, 
sitä enemmän karttoja on tuotettu ja niihin on panostettu29. 
Michael Foucaultin mukaan tiedon ja totuuden etsintä on harvoin 
objektiivista ja neutraalia, vaan se liittyy kiinteästi totuudenetsijän 
’vallanhimoon’. Tieto on vallan muoto, jonka avulla omia agen-
dojaan pääsee esittämään verhottuina tieteelliseen objektiivisuu-
teen.30

Ei liene sattumaa, että juuri Mercatorin projektiosta tuli niin 
suosittu 1500-luvun puolivälissä, länsimaisen politiikan hege-
monian aikana. Merkittävään eurooppalaiseen kauppiaskansaan 
kuulunut Mercator oli onnistunut kehittämään kartan, jossa 
Eurooppa näyttäytyy kokoaan suurempana, keskellä ja ylhäällä. 
Toisin sanoen kaiken keskipisteenä ja muiden yläpuolella, kuten 
valtaapitäville sopi.

Aikaisemmin esitetty kartan määritelmä kuvasi sitä ”uutena 
objektina, Asutetun Maailman karttana”31. Määritelmän mukaan 
kartat kuvaavat siis asutettua maailmaa, jonka johtopäätöksenä 
karttojen ulkopuolinen maailma on asumatonta, ei-kenenkään 
maata. Kartoittamista on pidetty sodankäyntiin verrattavissa 

27 Harley, 1988: 281
28 kts. Monmonier, 1991: 88-99 & Kansallisarkisto, 2017
29 Cosgrove, 1999: 13
30 kts. Harley, 1988: 279. Alkup. Poster, Mark. 1982. Foucault and history. Julkaisussa: Social 
research, n:o 49: 116-142, 195-228
31 Jacob, 1999: 24
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olevana valloittamisen keinona, kuten katkelma Christopher 
Marlowen32 Tamburlaine -näytelmästä paljastaa:

”Give me a map; then let me see how much
Is left for me to conquer all the world, …”
”Anna minulle kartta; ja katsokaamme kuinka paljon
On maailmasta jäljellä valloitettavakseni ...” 

Uuden mantereen valloituksessa New Amsterdamin33 ensim-
mäisten karttojen todenmukaisuus oli toissijaista. Karttojen tär-
keämpi tehtävä oli viestiä kotiin jääneille kaupungista, joka vastasi 
heidän mielikuvaansa sivilisaatiosta. Ensimmäiset kartat kuvaavat 
Manhattanin saaren perinteisenä eurooppalaisena muurein ympä-
röitynä kaupunkina kiemurtelevine katuineen ja kauppatoreineen, 
vaikka tuohon aikaan New Amsterdam koostui noin kymmenestä 
parakkimaisessa asetelmassa sijaitsevasta korttelista34. Kaupungin 
oikean rakenteen kuvaamisen sijaan kartan tehtävä oli osoittaa 
omistajuutta. Kartoista puhuttaessa sanonta kynä on miekkaa 
mahtavampi, saa uudenlaisen merkityksen35.

Graffi  titaiteilija EGS:in36 sanat, jotka kiteyttävät rajaviivojen 
valtapelin, voidaan helposti laajentaa käsittämään kartoitusta 
kokonaisuutena: ”Kartat ja niille piirretyt rajat ovat maailman 
vaikutusvaltaisimpia viivoja, joiden avulla ihmisiä on yhdistetty 
ja erotettu, ja joiden vuoksi on sodittu ja toisaalta haluttu elää. 
Rajoilla on vedetty elintasokuiluja kansojen välille ja luotu mieli-
kuvia toiseudesta. Rajoilla on valta luoda ja purkaa identiteettejä 
ja oikeuksia. Vaikka rajaviivat ovat vahvoja ja katkeamattomia, ne 
ovat liikkeessä. Se, mikä nyt vaikuttaa ikuiselta maailmanjärjestyk-
seltä, on oman aikansa kuvitelmaa.” 

Kartoittamattomat alueet eivät ole olleet vain asuttamattomia, 
vaan ne ovat automaattisesti hirviöiden ja kummajaisten asutta-
mia, kuten katkelma Jonathan Swiftin37 runosta kuvastaa:

32 Harley, 1988: 277. Alkup. Christopher Marlowe, Tamburlaine, Part II. V.iii-123-39
33 nyk. New York
34 Koolhaas, 1994: 15
35 Monmonier, 1991: 90
36 EGS, 2018
37 Swift, 1733
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”So geographers, in Afric maps, 
With savage pictures fi ll their gaps, 
And o’er uninhabitable downs, 
Place elephants for want of  towns.”
”Siten maantieteilijät, Afrikkalaisissa kartoissa,
raakalaismaisilla kuvilla täyttävät aukkoja, 
ja asuinkelvottomiin notkoihin,
asettavat elefantteja kaupunkien puutteessa.” 

1800-luvun puolivälin Englannissa kartoittamattomien alueiden 
hirvittävyys ja tuhoisuus niille, jotka niitä joutuvat kohtaamaan, 
oli yleisesti hyväksytty totuus. Kartoittamattomuutta käytettiin 
analogiana kuvailtaessa pahamaineisimpia slummeja. Niiden 
sanottiin olevan yhtä synkkiä ja läpäisemättömiä kuin Afrikan 
kartoittamattomat metsät, ja asukkaiden siten yhtä alkukantaisia 
kuin villi-ihmiset. Analogia ei ollut kaikilta osiltaan keksitty, sillä 
huonomaineiset ja köyhät kaupunginosat olivat monesti osittain 
orgaanisesti syntyneitä, ja siten kartoittamattomia. Slummien 
moraalittomuutta ja rappiota vastaan pyrittiin jopa taistelemaan 
vimmaisella kartoittamisella, kuten Charles Boothin ohjauksessa 
kootulla laajalla karttakokoelmalla Th e descriptive maps of London 
poverty vuodelta 1889.38

Joissain tapauksissa kartoittamisella todella pystyttiin ratkomaan 
ongelmia, kuten kulkutautien leviämistä. Tohtori John Snow 
epäili aikalaistensa käsitystä koleran leviämisestä saastuneen ilman 
välityksellä, ja ryhtyi kartoittamaan koleraesiintymiä Lontoon 
Sohossa vuonna 1854. Epidemiakeskittymien avulla kulkutaudin 
lähde rajattiin yhteen julkiseen vesikaivoon. Kaivon sulkemisella 
500 ihmistä tappanut epidemia saatiin kuriin päivässä.39 

Useimmiten kyse oli silti enemmänkin hierarkian ylläpitämi-
sestä. Uskottiin, että kartoittaminen ja sen tuoma valvonta nostaa 
slummin automaattisesti ylös köyhyydestä ja turmeluksesta.40

kuva sivu 50

38 Evans, 1997: 98-102. Rookeries and model dwellings: 93-114
39 Tufte 1983: 24
40 Evans, 1997: 98-102
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John Snown kolerakartoi-
tus, 1854

Kartoittamisella kokonainen valtio tai kaupunginosa saattoi 
nousta hierarkiassa, ja vastaavasti yksilö saattoi kartanlukutaidon 
avulla kohottaa asemaansa. Suunnistamistaito on ollut ihmis-
heimon elinehto, jolloin sen hallitsevat yksilöt ovat olleet kun-
nioitettuja mestareita. Niin Marshallinsaarten navigoijat41 kuin 
autiomaassa vesipaikalta toiselle löytävät heimovanhimmat42 ovat 
pidelleet heimonsa henkiä käsissään. Karttaa lukeva ihminen 
lukeutuu automaattisesti tähän arvostettuun joukkoon.43

Suunnistamisen lailla kartat ja kartanlukutaito ovat kulttuurisi-
donnaisia. Ihmisen kehittämänä abstraktina projektiona, kartan ja 
tilan välinen suhde ei ole intuitiivinen, vaan lukutaito täytyy ope-
tella44. Kartan kommunikaatio vaatii, että sen tekijä ja lukija ovat 

41 Spennemann, 1998 & 2005
42 Lynch, 1960: 124
43 Google-mapsin ja muiden gps-paikannusta käyttävien karttasovellusten voisi ajatella 
murentavan tätä asetelmaa. Todellisuudessa uusi tekniikka ei kuitenkaan ole poistanut 
kartanlukutaidon merkitystä, se on vain muuttanut sen lukutapaa. 
44 kts. esim. Harley, 1988
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oppineet samat konventiot45. Konventioissa sallitaan vain mini-
maaliset erot, ennen kuin ne romuttavat kommunikaation. Jopa 
kartan ’käyttöliittymän’ kaksi koulukuntaa heikentävät lukutaitoa. 
Ensimmäisen mielestä karttaa lukiessa pohjoinen osoittaa jatku-
vasti itsestä poispäin, toisen mielestä kartta kääntyy kulkusuun-
nan mukaan, jolloin katu kartalla on jatkuvasti samansuuntainen 
kuin katu todellisuudessa. Eri konventiot oppineet yksilöt pysty-
vät lukemaan samaa karttaa, mutteivät samanaikaisesti. Tämän 
sosiaalisen oppimisprosessin takia kartanlukutaitoa on pidetty 
edistyneempänä kuin muistinvaraista ja suullista kartoittamista46.

vapautuminen

Ihminen on valloittanut alueita kiihtyvällä tahdilla, ja nykyään 
kartoittamattomat alueet rajoittuvat lähinnä valtameriin. 
Avaruudesta, kymmenien tuhansien kilometrien päästä otetut 
satelliittikuvat maapallosta ovat kaikkien lö ydettävissä. Kehittyvä 
tekniikka mahdollistaa maanpinnan mallintamisen yksityiskoh-
taisesti, ja erilaiset karttapalvelut tuovat maailman kaupungit 
suoraan kämmenellemme. Avoimen paikkatiedon internet-palve-
luissa kuka tahansa voi valikoida, rajata ja symboloida haluamiaan 
karttoja. Nykypäivänä perinteisen kartan tuottaminen ei ole enää 
kenenkään käsissä.

Samaan tapaan kuin valokuva teki todellisuutta pikkutarkasti 
jäljittelevästä maisemakuvasta tarpeettoman, satelliittikuvaus ja 
tietokoneavusteiset kartoitustavat syrjäyttivät perinteisen kartoi-
tuksen. Tästä huolimatta digitaalinen murros ei ole onnistunut 
luomaan kartoittamisen valtapeliin tyhjiötä, sen painopiste vain 
on muuttunut. Enää kilpajuoksun kohteena ei ole kuka luo ensim-
mäisenä ’Asutetun Maailman kartan’, vaan kuka selvittää tarkim-
min miten sen asukit toimivat. Kartoitukset yksilöiden käyttäyty-
misestä ovat kullanarvoisia. Harley47 sanoo karttojen olevan liian 
tärkeitä jätettäviksi puhtaasti maantieteilijöiden ja kartografi en 

45 Pickles, 1992: 221
46 Robinson, Petchenik, 1976: 8
47 Harley, 1992: 231
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käsiin, mutta oikeastaan kartat ovat liian tärkeitä jätettäviksi puh-
taasti markkinavoimille.

Kartoittaminen vaatii uudelleenajattelua. Kartat ovat edustaneet 
pysyvyyttä ja yhtenäisyyttä ja joskus jopa toimineet työkaluina 
niiden saavuttamisessa. Mutta maailmamme ei ole enää stabiili, 
mikäli on koskaan ollutkaan. Nykyinen maailmanjärjestyksemme 
nopeasti muuntuvine rajoineen ja tiloineen sekä siirtyminen hege-
moniasta yksilökeskeisyyteen vaativat uudenlaista kartoittamista.48 
Karttojen tulee valikoida, kerrostaa ja sisältää immateriaalista tie-
toa uudella tavalla, mikäli ne mielivät yhä olla ajankohtaisia. 

Ainutlaatuisen luonteensa ja esitystapansa ansiosta kartat 
ovat riittävän notkeita vaadittavaan muutokseen. Niillä on valta 
vapauttaa katsoja kertomuksen narratiivisesta kulkusuunnasta 
sekä (maisema)kuvan pakotetusta perspektiivistä. Niiden esittä-
mät määreet49 eivät rajoitu matemaattisiin mittoihin, vaan ne voi-
vat esittää myös hengellisiä, poliittisia ja moraalisia mittoja, eikä 
niiden sisältö rajoitu konkreettiseen, vaan ne voivat esittää myös 
muistoja, ajatuksia ja toiveita.50 Karttojen kuvaama todellisuus 
voi olla fyysinen tai henkinen, yhteinen tai yksityinen todellisuu-
temme. 

James Corner51 määrittelee uuden, luovan kartoittamisen roolin 
seuraavasti:

”Mapping is a fantastic cultural project, creating and building the 
world as much as measuring and describing it. … As a creative 
practice, mapping precipitates its most productive eff ects through a 
fi nding that is also founding; its agency lies in neither reproduction 
nor imposition but rather in uncovering realities previously unseen or 
unimagined, even across seemingly exhausted grounds. Th us mapping 
unfolds potential; it re-makes territory over and over again, each time 
with new and diverse consequences.”
”Kartoittaminen on mahtava kulttuurinen projekti, yhtä lailla 
luoden ja rakentaen maailmaamme kuin mitaten ja kuvastaen sitä. 
… Luovana toimintana kartoittaminen voimistaa hedelmällisimpiä 

48 Cosgrove, 1999: 5
49 engl. measure
50 Cosgrove, 1999: 2
51 Corner, 1999: 212
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vaikutuksiaan löydöksillä, jotka ovat myös perustuksia; kartoituksen 
vaikuttava voima ei perustu jäljentämiseen eikä määräämiseen, 
vaan enemmänkin aiemmin havaitsemattomien tai kuvittelemat-
tomien todellisuuksien paljastamiseen, jopa näennäisesti loppuun-
kalutulla maaperällä. Siten kartoittaminen vapauttaa potentiaalia; 
se versioi alueita uudelleen ja uudelleen, jokaisella kerralla uusin ja 
vaihtelevin seuraamuksin.” 

Corner toteaa, etteivät kaikki kartat tulevaisuudessakaan yllä 
tähän päämäärään, vaan osa niistä kerää tietoa maailmasta tois-
taen vain sitä, mikä on jo olemassa. Tällaisesta kartasta käytetään 
termiä jäljennös, ja sen tekemisestä jäljentäminen. Onkin tärkeää 
ymmärtää ero pelkän jäljentämisen ja luovan kartoittamisen välillä. 
Jäljennökset pyrkivät olemaan ’läpinäkyviä’, kun taas Cornerin 
määritelmän mukaiset kartoitukset ottavat käyttöön kaiken kart-
tojen ’himmeyden’ potentiaalin. 

Kartan esioletuksena on, että sitä edeltää kartoittamisen pro-
sessi52, mutta jäljennöksiä tehdessä tämä prosessi on ahdistettu 
nurkkaan ja haluttu lopputulos ja tuotettavan kartan löydös 
’tieteellisyyden’ nimissä päätetty etukäteen. Luovuus on syrjäy-
tetty, sillä se perustuu havainnointiin ja valikointiin, joiden ei 
uskota perustuvan (tieteelliseen) ajatteluun, vaan mielipiteisiin53. 
Kuitenkin juuri sensitiivisyytensä ja selektiivisyytensä ansiosta kar-
tat pystyvät tuomaan esiin asioita, jotka muuten jäisivät pimen-
toon. Valikoimalla, järjestämällä ja esittämällä tuttujakin asioita 
uudella tavalla ja uusina yhdistelminä, luovat kartat voivat nos-
taa esiin ennenäkemättömiä yhteyksiä ja avata uusia näkökulmia 
tapoihimme jäsentää maailmaa. 

Insinööri Charles Joseph Minardin kartta Napoleonin Venäjän 
valloitusretkestä perustuu hyvin yksinkertaisiin oivalluksiin. 
Minard onnistuu kertomaan koko valloitusretken draamankaa-
ren yhdellä kuvalla, jonka ymmärtääkseen voisi muuten joutua 
lukemaan kokonaisia kirjoja. On täysin perusteltua väittää, että 
olisi ollut ’tieteellisempää’ kuvata yksityiskohtaisesti jokien lisäksi 

52 Robinson, Petchenik 1976: 74
53 Arnheim, 1969: 3
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myös merkittäviä vuoristoja tai tasankoja, mutta silloin tämän 
yksittäisen luonnonelementin ylittämisen kohtalokkuus vetäyty-
välle armeijalle olisi hämärtynyt. Olisi ollut perinteisempää jakaa 
kartta etenevään ja vetäytyvään armeijaan, jolloin reserviin odot-
tamaan jääneen joukon kohtalon ironisuus olisi peittynyt. Olisi 
ollut yksinkertaisempaa esittää vain armeijan liikettä kartalla, eikä 
joukkojen määrää, mutta silloin koko sotaretken tulos olisi ollut 
vaikeammin luettavissa. Huolellisesti valikoimalla ja kerrostamalla 
armeijan liikkeitä ja joukkojen määrää, maantieteellisiä element-
tejä, päivämääriä ja lämpöasteita Minard loi kartan joka kertoo 
enemmän kuin tuhat sanaa.54 

Myöhempi esimerkki löytyy 1950-luvun Pariisista, jossa situa-
tionisti Guy Debord suoritti kartoituksia yksilön liikkeistä kau-
pungissa. Yksilön vapaan ajelehtimisen seuraaminen, kerrostami-
nen ja jäsentäminen tuotti mentaalimaantieteellisiä karttoja, jotka 
mullistivat ajattelutapamme kaupungista yhtenä kokonaisuutena, 
ja käänsivät katseemme yksilön mielipiteisiin, mielitekoihin ja 
inhimillisen epäjohdonmukaiseen käytökseen.55 

Palauttamalla kartoituksen jälleen aktiiviseksi ja luovaksi toi-
minnaksi maailman ’kopioinnin’ sijaan kartoitus voi tarjota meille 
enemmän kuin saman kuvan – uuden näkökulman56.

Charles Joseph Minard, 
Carte fi gurative des pertes 
successives en hommes de 
l’Armée Française dans la 
campagne de Russie 1812-
1813, 1869

54 Tufte, 1989: 40
55 Corner, 1999: 231-233
56 kts. Curnow, 1999
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Guy Debord, Discours sur 
les Passions de l’amour, 
1957

”Beginnings are perhaps most propitious if their ends are neither 
clearly envisaged nor defi ned. As with children at play, such indeter-
mination can often precipitate unexpected fi ndings, enabling one to 
discover new and unforeseen aspects in aff airs that may seem ordinary 
or exhausted.”
”Alut ovat kenties kaikkein suopeimpia, mikäli niiden päätepisteet 
eivät ole tarkoin hahmotettuja tai määriteltyjä. Aivan kuten lasten 
leikissä, tällainen päättämättömyys voi usein synnyttää odottamat-
tomia löydöksiä, mahdollistaen uusien ja ennalta-arvaamattomien 
näkökulmien paljastumisen tavallisen tai loppuunkalutun oloisissa 
yhteyksissä.”
- James Corner 57

57 Corner, 1996: xv

55teoria - kartan luonto





tutkimus



”’Olen muotoillut asian siten, että kuulostaa kuin tilallisuus olisi se 
suuri kysymys – asia jolle tulee tehdä jotakin. Onko tämä totta? … 
Todellinen ongelma on hahmotuskykymme ja mielikuvituksemme 
totuuksien välittäminen.” 



metodit ja aineisto

”’I’ve set it up now so it sounds as if the space is the big IF – the thing 
that something must be done about. Is this true?’ … The real issue 
[is] the transmission of the truths of perception and the imagination.”

- Robin Evans 1

1 Evans, 1997: 287



Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia ja pohtia mentaali-
kaupunkiemme muodostumista, rakennetta ja ominaisuuksia. 
Luovalla kartoittamisella etsitään näitä piirteitä sekä niitä kuval-
lisen esittämisen keinoja, joilla mentaalikaupunkia voitaisiin 
havainnollistaa. Tarkastelun kohteena ovat myös yksilön mentaa-
lisen ja fyysisen todellisuuden sekä eri yksilöiden mentaalikaupun-
kien eroavaisuudet ja yhteydet. Tutkimuksen kohdekaupunkina 
on Helsinki, jota lähestytään kolmen yksilön mentaalikartoitusten 
kautta. Lopuksi tutkimuksessa pohditaan, millä tavoin tietämys 
näistä rinnakkaiskaupungeista voisi vaikuttaa suhtautumiseemme 
kaupunkiin suunnittelijoina.

Tutkimusrakenteen esikuvana toimivat löyhästi Kevin Lynchin 
Image of the city- sekä What time is this place -teosten pohjatyönä 
suoritetut haastattelututkimukset2. 

Koska tämä tutkimus tarkastelee mentaalikaupunkia nimen-
omaan kaupunkisuunnittelijan ja arkkitehdin näkökulmasta, 
oli luontevaa sisällyttää perinteisen tutkimuksen rinnalle luovan 
tutkimuksen metodeja. Luovien metodien avulla päästään myös 
pureutumaan syvemmälle mentaalikaupungin kompleksiseen, 
henkilökohtaiseen luonteeseen, kuin pelkillä perinteisillä tutki-
musmetodeilla, kuten haastatteluilla ja aineistoanalyyseilla. Tässä 
tutkimuksessa hyödynnettiin erityisesti visuaalisten taiteiden 
metodeita kuten karttoja, valokuvia ja kollaaseja. Näitä keinoja 
hyödynnettiin niin aineiston keräämisessä kohdehenkilöiltä hen-
kilöiden itsensä tuottamien karttojen ja piirustusten muodossa, 
kuin materiaalin analyysissa sekä tutkimustulosten kommuni-
koinnissa tutkijan tuottamina materiaaleina. Visuaalisia metodeita 
tuettiin luovan kerronnan keinoilla, kuten aineiston keräämisellä 
kohdehenkilöiltä narratiivein ja sisällyttämällä tekstiä tulosten 
kollaaseihin. Luovan tutkimuksen metodiikka ei ole niinkään yksi 
staattinen tutkimuspolku, kuin päätös hyödyntää luovaa osaa-
mista tilanteen vaatimilla tavoilla.3

2 Lynch, 1960. Lynch, 1972
3 engl. creative research method, kts. Kara, Helen, 2018. 
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ajanjakso

Kaupunkitaide eroaa rakennusarkkitehtuurista, musiikista ja 
kirjallisuudesta perustavanlaatuisesti, sillä Lynchin4 sanoin kau-
pungissa ”valmista lopputulosta ei ole, ainoastaan katkeamaton 
vaiheiden jatkumo.” Myöhemmin hän jatkaa mielemme raken-
teesta: ”[Mieli]kuvamme menneisyydestä ja tulevaisuudesta ovat 
nykyhetken kuvia, jatkuvasti uusiutuvia. Aikakäsityksemme ydin 
on käsite nykyisyydestä.”5 Näistä kaupunkien ja mielemme perus-
tavanlaatuisista piirteistä johtuen mentaalikaupunki on alati liik-
keessä oleva prosessi, joka fyysisen kaupungin lailla muotoutuu 
jatkuvasti koko elämämme ajan. 

Ilmeisistä syistä gps-paikannusta ei voitu tehdä tutkimuksen 
kohdehenkilöille koko elämän ajalta, jolloin ajanjakson rajaa-
minen tuli eteen. Aivan kuten merikartoittajan on jähmetettävä 
rantaviiva, esitettävä nousu- ja laskuvesien, kuivien ja sateisten 
kausien mukana vaihtelevaa vedenrajaa yhdellä viivalla, samalla 
tavalla voidaksemme esittää mentaalikaupunkia pala siitä on ’jää-
dytettävä’ omasta kehityksestään, kuvattava kaupunkia, joka olisi 
syntynyt tiettynä ajanjaksona6. 

Kartoitusjakso päädyttiin rajaamaan viikkoon, sillä se on län-
simaiselle ihmiselle luonnollinen sykli, jonka ympärille elämää 
jäsennetään. Viikon kartoitusaika on tasapainoinen kaikkien elä-
mänalueiden – työn ja vapaa-ajan – kattamiseksi. 

kartoitusviikko

Kartoitusviikon aikana tuotettiin kohdehenkilöiden ensimmäi-
set eli kaupunkikäyttäytymiskartat. Nämä kartat ovat Cornerin 
aikaisemmin esitellyn jaottelun mukaan oikeastaan jäljennöksiä7 
yksilöiden kaupunkikäyttäytymisestä. Ne syntyivät yksiselitteisesti 

4 Lynch, 1960: 2
5 Lynch, 1972: 65
6 kts. Cosgrove, 1999: 7. Carter, 1999: 126
7 ympäristön suora jäljennös vs. luovalla toiminnalla tuotettu kartoitus. Corner, 1999: 212

liite B

gps-jäljennökset sivut 
74-75, 80-81, 86-87
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gps-paikannuksella, seuraten yksilön liikkumista kaupungissa tau-
koamatta seitsemän päivän ajan. Jäljittäminen suoritettiin puheli-
men paikantamisen avulla, joten se ei vaatinut kohdehenkilöiltä 
aktiivista osallistumista, vaan he saattoivat jatkaa arkeaan tavalli-
seen tapaansa. Gps-jäljitysten paikkatieto tulostettiin jälkikäteen 
kartoiksi, jotka löytyvät luvun lopusta.

Gps-jäljennösten lisäksi kartoitusviikon aikana kohdehenkilöi-
den tehtävänä oli kirjoittaa itselleen postikortti jokaisena iltana 
ja kertoa siinä missä on kulkenut, sekä purkaa päivän aikana 
syntyneet ajatukset. Postikortti oli täysin vapaamuotoinen, aina 
ranskalaisista viivoista kuvituksiin. Korttien tarkoitus oli toimia 
henkilön omina muistilappuina haastatteluissa, eikä niitä siksi ole 
sisällytetty työn liitteisiin. 

Kartoitusviikon aikana aloitettiin myös ensimmäisen soft-data 
-otoksen kerääminen. Kohdehenkilöiden tehtävänä oli valokuvata 
asioita, ilmiöitä ja tapahtumia, joita he kohtasivat liikkuessaan 
kaupungissa. Kuvien kohde ja sisältö oli täysin yksilöiden pää-

Kartoitusviikon ’postikort-
tien’ ulkoasu oli kohteiden 
itse päätettävissä
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tettävissä, kunhan se herätti heidän mielenkiintonsa tai sai ajat-
telemaan. Kuvat tallennettiin uudelle Instagram-tilille, jolloin tal-
lentaminen, kuvan kommentointi, sekä ajan ja paikan lisääminen 
tapahtuivat mahdollisimman vaivattomasti yhdellä kertaa. Kuvia 
käytettiin muun materiaalin ohella lähdetietona mentaalikaupun-
kien analyysissa. Suuri osa kuvista on sisällytettyinä mentaalikau-
punkien karttoihin, mutta suuren määrän takia niitä ei ole sisälly-
tetty työn liitteisiin kokonaisuudessaan. 

Lisäksi kohdehenkilöiden tuli ennakkotehtävänä miettiä kolme 
oman Helsinkinsä symbolia tai merkittävintä asiaa haastattelua var-
ten.

Kartoitusviikon aikana yksilöitä kehotettiin välttämään katso-
masta karttaa, sekä painotettiin arjen jatkamista tavalliseen tapaan 
– liikkeen muodostamaan kokonaisuuteen keskittyvä tutkimus ei 
piittaisi trendikkäistä pienpaahtimoista tai jokapäiväisestä urhei-
lusuorituksesta. 

Kartoitusviikolla kohteita 
pyydettiin ottamaan muu-
tama valokuva joka päivä
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haastattelut 

Haastattelurakennetta suunnitellessa tuli ottaa huomioon 
mentaalikaupungin ja puheen käyttämät erilaiset mediat. 
Mentaalikaupungit muodostuvat visuaalisena ajatteluna, joka on 
epälineaarinen media. Tämän ansiosta asiat voivat esiintyä mie-
lessämme rinnakkain ja yhtä aikaa. Puheemme taas on sidottu 
lineaariseen esitykseen, jossa asiat voivat ilmaantua vain peräjäl-
keen, jolloin niillä on tahtomattammekin yksinkertainen syy-seu-
raussuhde.8 Puhtailla haastattelukysymyksillä on siis haasteellista 
kuvata mentaalikaupungin monitahoisuutta. Tästä syystä työpa-
ja-tyyppisille visuaalisen kertomisen keinoille – joita sai jatkuvasti 
täydentää puheella – annettiin haastatteluissa paljon tilaa. 

liite C

8 kts. Arnheim, 1969
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Tällä tavalla tuotettiin kohdehenkilöiden toiset eli kaupunkikä-
sityskartat, vastinpariksi gps-jäljennöksille. Kohdehenkilöt tuotti-
vat kartat itse haastattelun aikana. Kartan maksimikokoa rajoitti 
noin 60x100cm aluspaperi. Henkilöt haarukoivat kartoitusvii-
kon toiminnastaan paikat joissa olivat käyneet ja kirjoittivat ne 
lapuille. Henkilöiden tehtävänä oli yhdistää paikat toisiinsa lan-
galla, kuvaten niiden välisiä yhteyksiä ja suhteita oman hahmo-
tuksensa mukaisesti. Langan käyttäminen salli henkilöiden tehdä 
joitain muutoksia kokonaisuuden hahmottuessa. 

Lisähaasteen itseä käsittelevään haastattelutilanteeseen toi 
ihmisten ’minuuden teoria’. Tähän tiedostamatta muotoutuvaan 
’teoriaan itsestä’ sisällytetään vain valikoima asioita ja piirteitä, jol-
loin paljon jää ulkopuolelle. Haastatteluihin sisällytettiinkin teh-
tävä kertoa lyhyitä narratiiveja valikoiduista reiteistä, jolloin koh-
teet tulivat kertomuksen kautta paljastaneeksi itsestään ja omasta 
suhtautumisestaan kaupunkiin paljon enemmän kuin edes tietä-
vät tietävänsä9. Oleellista ei siis niinkään ollut kuvailtujen reittien 
sisältö vaan se, mitä sanottiin reittikuvausten avulla. 

Vastaavasti haastateltavien symboliarvoja haettiin yksilön koko 
Helsinkiä, eikä vain kartoitusviikkoa koskevilla kysymyksillä 
ja muistoilla, sekä piirtämällä omaa Helsinkiään kuvaava nopea 
piirros. Symbolit ovat ideoiden ja ajatusten fyysisiä ilmentymiä, 
jolloin niitä analysoimalla voi päästä käsiksi henkilön mielensisäi-
siin konsepteihin ja käsityksiin.10 Myös piirroksen maksimikokoa 
rajoitti noin 60x100cm aluspaperi.

Haastatteluissa tuotetut kartat löytyvät luvun lopusta.
Haastattelut pyrittiin pitämään mahdollisimman pian kartoi-

tusviikon jälkeen, viimeistään kahden viikon sisällä kartoituksen 
päättymisestä. Haastattelutilanne oli kahdenkeskinen tutkijan 
ja kohdehenkilön välillä, ja se nauhoitettiin kokonaisuudessaan. 
Haastattelut olivat pitkiä, ja niistä jokainen kesti suunnilleen 
kolme tuntia.

kartat sivut 76-77, 82-83, 
88-89

piirrokset sivut 73, 79, 85

9 kts. Flick, 2009: 180
10 Davies, 1988: 32
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Pyrkimyksenä oli kerätä soft-dataa mentaalikaupungin muo-
dostamiseksi eli tavoittaa kohdehenkilöiden yksilökohtaista kau-
punkikokemusta ja symboliikkaa. Tästä syystä haastatteluissa 
käytettiin puolistrukturoitua rakennetta, jossa haastattelijalla 
on alustava kysymysrunko, mutta haastateltavalla on jatkuvasti 
vapaus keskeyttää tai kohdentaa haastattelun painopistettä.11 
Haastattelukysymysten muodostamisessa käytettiin pohjana 
Kevin Lynchin Image of the city- sekä What time is this place -teos-
ten pohjatyönä suoritettujen tutkimusten haastatteluita, niiden 
samankaltaisen luonteen takia.12 

Haastattelut litteroitiin pääosin peruslitteroinnin menetelmällä, 
jossa huomio kohdennetaan erityisesti haastattelun asiasisältöön. 
Menetelmässä puhe litteroitiin sanatarkasti, puhekielen piirtei-
neen. Täytesanoja, kuten niinku tai semmonen, jätettiin litteroi-
matta lukemisen helpottamiseksi. Myös selvästi aiheen ulkopuo-
lelta käydyt keskustelut tai puhdas toisto jätettiin pois.13

Haastattelunauhoja tai litterointeja ei ole luettu työn liitteisiin 
kokonaisuudessaan materiaalin laajuuden takia sekä kohdehen-
kilöiden anonymiteetin turvaamiseksi. Sen sijaan haastatteluista 
koottiin taulukko, jonka avulla lukija pääsee nopeammin analy-
soimaan haastatteluissa käsiteltyjä ja esiin nousseita asioita. 

Taulukko löytyy seuraavalta aukeamalta. 

analyysivaihe

Kartoitusviikolta ja haastatteluista kertyi siis aineistoa kolmelta 
kohdehenkilöltä seuraavasti: 

haastattelut 9 tuntia, 
’postikortit’ 21kpl, 
Instagram-kuvia kuvateksteineen noin 60kpl, 
piirrokset omasta Helsingistä, 
kaupunkikäsityskartat ja gps- eli kaupunkikäyttäytymiskartat

11 Flick, 2009
12 Lynch, 1960. Lynch, 1972
13 Spoken, 2017

taulukko sivut 68-69
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Aineistomateriaalin analyysissa luovien tutkimusmetodien rooli 
oli erityisen suuri. Haastattelujen aihepiiri käsitteli mentaalikau-
punkikokonaisuutta, joka on visuaalinen. Tämän takia haastat-
telujen perinteiseen laadulliseen sisältöanalyysiin14 yhdistettiin 
aineiston kuvallista analyysia. Haastatteluista uutettuja löydöksiä 
ei avattu ja käsitelty vain sanallisesti, vaan niitä pyrittiin muun-
tamaan kuvalliseen muotoon, kartoiksi. Tällöin kaikki materiaali 
saatiin yhtenäiseen formaattiin ja sitä pystyttiin muokkaamaan 
ja analysoimaan yhtenä kokonaisuutena. Visuaalisten taiteiden 
metodien mukaisesti kuvallista (tai kuvalliseksi käännettyä) mate-
riaalia skaalattiin, kerrostettiin, pilkottiin ja koottiin uudelleen, 
verrattiin sekä kohdehenkilön oman materiaalin että henkilöiden 
välillä, ja palattiin jatkuvasti takaisin muokkaamaan materiaalia.

 Luovaa menetelmää ei voi koskaan suunnitella kokonaan etu-
käteen, vaan tutkimuksessa on edettävä aineistosta nousevien löy-
dösten pohjalta, aina valmiina vaihtamaan suuntaa. Luovalle tut-
kimukselle tyypillisesti ’oikeaa ratkaisua’ tai selkeää tulosta ei saatu 
esiin ensimmäisellä kaaviolla tai kartalla, vaan tulokset vaativat 
hakemista, useita iteraatioita ja kulkemista edestakaisin aineisto-
tyypistä toiseen, palaten aina haastatteluihin asti. Tässä tutkimuk-
sessa avataan silti pääosin niitä metodeita, joilla tuloksia löytyi. 

Analyysin yhtenä tuloksena muodostettiin kohdehenkilöi-
den kolmannet eli mentaalikaupungin kartat. Karttojen ainoana 
ennakkohypoteesina oli, että ne voivat olla erilaisia yksilöstä riip-
puen. Muutoin karttojen tarkkaa muotoa tai niiden ominaisuuk-
sia ei tiedetty, vaan ne syntyivät analyysin johdattamina. Näiden 
karttojen tarkoitus oli luovan analyyttisen toiminnan15 mukaisesti 
enemmänkin kommunikoida mentaalikaupungin ilmiötä taiteel-
lisen visualisoinnin avulla ja tehdä aiheesta helpommin lähestyt-
tävä, kuin niinkään pystyä esittämään mentaalikaupunkia yksi-
selitteisesti ’oikein’. Näitä karttoja ja niihin johtanutta analyysia 
käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa tulokset ja pohdinta.

lukuohje sivut 108-109

kartat sivut 110, 117, 
118

14 Tuomi, Sarajärvi, 2002: 91-124
15 engl. creative analytic practice, kts. QualPage, 2018
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henkilö 1

haastattelutaulukko

27-vuotias erityisluokanopet-
tajaopiskelija, tekee satunnaisia 
sijaisuuksia kouluissa. Asuu 
Munkkivuoressa avopuolison 
kanssa. Kotoisin Hakuninmaalta. 
Käyttää liikkumiseen pääsääntöisesti 
pyörää ja satunnaisesti julkisia.
nykyisistä kotiseuduista kohti 
yleistä rakennetta ja takaisin omaan 
historiaan

nykyisistä kotiseuduista kohti 
yleistä rakennetta ja takaisin omaan 
historiaan

27-vuotias arkkitehtiopiskelija, työs-
kentelee osa-aikaisesti toimistossa. 
Asuu Ullanlinnassa avopuolison 
kanssa. Kotoisin Munkkiniemestä. 
Liikkuu paljon kävellen, sekä tar-
peen mukaan autolla ja julkisilla.

nykyisistä kotiseuduista omaan 
historiaan

Ullanlinna ja Eira - Helsinginniemi 
Kalevankadusta etelään

26-vuotias arkkitehtiopiskelija, 
opintovapaalla osa-aikatyöstään. 
Asuu Töölössä koiran kanssa. 
Kotoisin Kokkolasta, asunut 
pääkaupunkiseudulla 6,5 vuotta. 
Liikkuu kävellen, pyörällä ja julki-
silla, satunnaisesti autolla.
Helsingin henkinen ’keskipiste’, 
oma nykyisyys ja yhteydet kaupun-
gin ulkopuolelle

Koti Töölössä - Eino Leinon 
kadulta Hesperianpuistoon, 
sekä Topeliuksenpuistosta 
Mannerheimintielle

kuka ?

Oma Helsinki 
-kartan 
rakentuminen
ydinalue

aikaisemmat 
ydinalueet

pysyvyys

kaupungin- 
osat

nimistö

korkeussuhteet

(ilman)
suunnat

ranta ja 
vesistöt

henkilö 2 henkilö 3

- Munkkiniemi 16-vuotiaaksi saakka. 
Mökkisaari Suvisaaristossa aina 
mukana.

-

Kaupungin hahmottaminen lähes 
täydellisenä kokonaisuutena pysyvä 
piirre, muttei vaadi muita pysyviä 
pisteitä.

Lapsuuden kotialue Munkkiniemi; 
kesämökki Herrössä; yhteys mereen 
tai vesistöön jopa kaupungin ulko-
puolelle muutettaessa

Ydinalue perustuu kodista 300 met-
rin säteeltä löytyviin lempipaikkoi-
hin. Kodin muuttuessa käyttäy-
tymismalli pysyisi ja muodostaisi 
uuden, vastaavan ydinalueen; 
Rautatieasema Helsingin ’alkamisen’ 
symbolina; 

Lauttasaari, Kamppi, Kannelmäki, 
Hakuninmaa, ’Keskusta’ 
(Kluuvi), Kallio, Hakaniemi, 
Kaisaniemi, Alppila, Töölö, 
Paloheinä, Kaskisaari, Hietaniemi, 
Munkkivuori, Kruununhaka, 
Meilahti, Ruoholahti, Otaniemi, 
Oulunkylä, Munkkiniemi, Etelä-
Haaga, Kuusisaari, Lehtisaari, 
Pirkkola, Käpylä, Sörnäinen, Pikku-
Huopalahti, Kontula, Myyrmäki

Kaivopuisto, Munkkiniemi, 
Siuntio, Herrö(mökkisaaari), 
Lauttasaari, Ullanlinna, Kamppi, 
(Kallio), Kauniainen, Punavuori, 
Otaniemi, Kirkkonummi, 
Ruoholahti, Hietalahti, ’Taidehallin 
ympäristö’ (Etu-Töölö), Vattuniemi, 
Katajanokka

Punavuori, Töölö, Eira, ’Keskusta’ 
(Kamppi), Itäkeskus, (Kallio), 
(Ruskeasuo), Seurasaari, 
Pitäjänmäki, Otaniemi, Kuusijärvi, 
Talinranta, Meilahti, Kuusisaari, 
(Herttoniemi), Kaisaniemi

Kadunnimet suuntamerkkeinä, sito-
vat paikan kadun toiseen päähän; 
Kaupunginosien nimet tarkasti, 
orientoivat sijainnin kaupungin 
kokonaisuudessa

Ihmisten nimet ja kodit vertautuvat 
kaupunginosiin tai paikkoihin. Vrt. 
Kumppanin vanhempien asuin-
paikka = Siuntio

Kadun ja rakennusten nimet suun-
tamerkkeinä.

Ylä- ja alamäet suuntamerkkeinä; - Kaupunkien kokeminen ylhäältä. 
Erityisesti kiinnostavat paikat 
joissa pääsee korkealle kattojen 
yläpuolelle.

Kartoissa pohjoinen mielletty 
ylös, todellisuudessa käsityskartta 
kääntynyt hieman luoteeseen; Itä-
Helsinki mielenkiintoinen mutta 
vieraampi; Kertoo suunnistavansa 
kiintopisteillä, joista lähdetään 
kulkemaan tiettyyn ilmansuuntaan 
kohti seuraavaa kiintopistettä; 

Ymmärtää mieltävänsä kartois-
saan pohjoisen ylös, mutta kartan 
kääntyneen todellisuudessa hieman 
luoteeseen.

Kartoissa pohjoinen mielletty ylös, 
todellisuudessa käsityskartta käänty-
nyt hieman luoteeseen; Kaupungin 
paikat sijoittuvat lähes orthogo-
naalisiti, kodista nähden johonkin 
neljästä ilmansuunnasta.

Vesistöt mukava virkistysarvo, ei 
erityistä roolia muiden kaupun-
gin elementtien yli; Kaskisaaren 
saaristoreitti;

Aina asunut meren läheisyydessä, 
ulos mennessään hakeutuu rantaan; 
Jopa muuttaessaan kaupungin 
ulkopuolelle, veden läheisyys olisi 
iso kriteeri; mökkisaari Herrö ja 
venematka; 

Aina asunut merenrantakaupun-
gissa; Helsingissä liikkuu alueilla, 
joissa merimaisema; Helsingin 
kaupunginosista yhteyden mereen 
omaaviksi mieltää vain Töölön ja 
Kallion eteläpuoliset osat;



henkilö 1
muut luonto-
elementit

rakennettu 
ympäristö

henkilö 2 henkilö 3

ihmiset ja 
eläimet

liikkumis-
muodot

vanhin, sekä 
voimakkain 
muisto

symbolit

näkymät

kartan käyttö

Keskuspuisto kaupungin 
sisäisenä yhteytenä; Pikku-
Huopalahdenpuisto; 

Kaivopuisto ja siihen liittyvät 
kaupungin sisäiset viheryhteydet; 
peltomaisemat talleille mentäessä; 

Kulkemismahdollisuudet 
puistosta puistoon; 
Topeliuksenpuiston muotopuisto 
ja puistoreitti Merikannontien 
rantaan; Mechelininkadun ja 
Hesperianpuiston bulevardit; 

junarata; metro; Mäkelänkadun 
bulevardi; no 18 bussireitti mukava 
kun kulkee tiiviin kaupungin läpi; 
samankaltaisten kerrostalojen 
aiheuttamat hetkelliset orientoi-
tumisvaikeudet Töölössä; Auroran 
silta, Linnunlaulun silta; silta 
Helsinginkadun yli; Pitkäsilta; 
Baanan ylitys Fredaa pitkin; 
uudet asuinalueet työmaan seassa 
Jätkäsaaressa;

Mieltää Helsingille tyypillseksi 
piirteeksi, että kaupunginosilla 
selkeä oma rakennetun ympäristön 
identiteetti. Esimerkkinä muutos 
Pietarinkadun päätyjen välillä, sekä 
Punavuori-Kallio; 

Mannerheimintien rooli 
maamerkkinä suunnistuksessa; 
Rautatientorin rooli yhteytenä 
kaupungin ulkopuolelle; junaradat; 
markiisit Topeliuksenkadun kul-
massa; värikkäät satulansuojamai-
nokset Kampissa; Välskärinkadun 
ihanat talot; Sonckin kortteli; 
Sininen Huvila;

Äidin koti, lapset leikkipuistossa 
Munkkivuoressa; koirapuisto; 
hevosaitaukset; bussimatkalla 
kiva kun ehtii katsella ihmisiä; 
tunnelma metrossa; mies veneessään 
Kaskisaaren rannassa; saapuminen 
Rautatientorille äidin kanssa 

vanhempien koti; lapsuudenystävien 
kodit; avopuolison serkun koti; 
talleilla käynti on sosiaalinen tapah-
tuma jossa tapaa ihmisiä; avopuoli-
son vanhempien koti; matkanteko 
tallille lapsuudenkaverien kanssa; 
varis joka yritti napata chihuahuan; 
kissat kissakahvilassa; paljon ihmsisä 
ruuhkabussissa; työkaveri tai avo-
puoliso tulee samaan aamubussiin; 
koirapuisto; mummoja kahvilassa 
koiriensa kanssa; kun kaupungissa 
ei ole muita ihmisiä liikkeellä; 
lintubongaajat Tähtitorminmäellä; 
tarhatädit lapsena puistossa; 
tanskandoggi lapsuuden tarhareitin 
varrella 

oma koira; ihmiset Töölönlahden 
ympäristössä; eläkeläiset 
Seurasaaressa; väkivallan pelko 
Itäkeskuksessa; ’narkkareiden’ 
asuntola Töölössä; kumppanin 
koti Töölössä ja kävelyreitti; 
’dokut’ TinTinTangossa; mies joka 
ajoi urheiluautolla naisen päälle 
Manerheimintiellä; ihmisten 
liikehdintä bussissa Kampin 
kohdalla; muiden koirat ja hauk-
kuminen; lapset leikkipuistossa 
Hesperianpuistossa

Sillat vesistöjen ja teiden yli; metro; 
juna

Oma ydinalue mielletään käve-
ly-ympäristönä, muut alueet auto- 
tai moottoritieympäristönä

Helsingissä helppo aina lähteä liik-
keelle - kävellen, pyörällä, julkisilla. 
Juna pois Helsingistä.

Oman taloyhtiön piha ja kauppa-
reissu Myyrmäkeen lapsuudessa; 
Rautatieasema ja säilyketölkki-ju-
naonnettomuus; saapuvat junat ja 
makasiinit

lapsuuden iltapäivät hoidossa 
puistossa, poika puri poskesta; lap-
suuden kävelyt kotoa päiväkotiin; 

lapsena matka Helsinkiin ja tädin 
luo oranssilla metrolla; kuvataide-
koulun matka Helsinkiin ilman 
äitejä, sai viettää aikaa kaupungilla 
ilman valvontaa; päivämatka yksin 
Helsinkiin koiran juoksukisoihin; 
’onnesta pakahtumisen kokemus’ 
muutettua uuteen kotiin Töölössä; 

Keskuspuisto (kulkuyhteys), 
metro (’ehkä helsinkiläisin juttu’), 
Linnanmäen kalliot (laaja näkymä, 
kaikille julkinen tila)

Munkkiniemi (lapsuuden 
ydinalue), Huvilakuja (nyk. 
ydinalue, alueilla selkeä identiteetti), 
Kaivopuistonranta (ranta ja meri)

Mannerheimintie -akseli (yhteys 
Helsingissä), Rautatieasema 
(yhteys kaupungin ulkopuolelle), 
Töölönlahti (viheryhteydet)

näkymä Meilahden kallioilta 
merelle; Linnunlaulun sillalta 
junaratoja pitkin; kaupunki 
Linnanmäen kallioilta; näkymä 
Jätemäeltä; Lauttasaaren silta

Lauttasaarenn ja Otaniemen silloilta 
pitkät merinäkymät; tallilla pitkät 
peltomaisemat; rantanäkymät mat-
kalla Lauttasaaresta Ullanlinnaan; 
näkymä Tähtitorninmäeltä 
Olympiaterminaalille; 

Eiran ja Töölön merinäkymät; 
näkymä Ramsaynrannasta 
Seurasaareen; Töölönlahdella 
Siniselle Huvilalle; Töölönlahdelta 
Kansalaistorille; Helsingin katot 
Sokoksen kattoravintolasta; 

Käyttö harvemmin kuin kerran 
viikossa. Katsoo ennen lähtöä 
suunnat, joihin tulee tähdätä, ei 
tarkkaa reittiä. Suunnistus valittujen 
suuntien mukaan.

Käyttö kerran kuussa. Katsoo reitin 
etukäteen, ja kävelee kartta kädessä 
seuraten omaa liikkumistaan 
valitulla reitillä.

Käyttö useita kertoja päivässä. 
Katsoo reitin etukäteen, ja vieraa-
seen paikkaan mennessä seuraa 
gps:stä omaa liikkumistaan valitulla 
reitillä. Tutuillakin alueilla katsoo 
kummalta puolelta esimerkiksi iso 
kortteli olisi kannattavampi kiertää.



testikierros

Syyskuun 2017 alussa suoritettiin kolmen päivän mittainen tes-
tikartoitus menetelmän ja käytettävien kartoitussovellusten toi-
mivuuden kokeilemiseksi. Kolmen päivän aikana testikohde16 
suoritti kartoitusviikon tehtäviä – gps-seuranta, postikorttien kir-
joittaminen sekä valokuvien ottaminen – kuten ne tehtäisiin kar-
toitusviikolla. Tämän jälkeen myös haastattelua testattiin. 

Tämän kierroksen johtopäätöksenä todettiin, että itse kar-
toitusviikon tehtävät toimivat moitteetta ja keräävät riittävän 
monipuolista dataa vaikuttamatta merkittävästi kohdehenkilön 
arkikäyttäytymiseen. Sitä vastoin haastattelun todettiin olevan 
liian työpajapainotteinen, minkä johdosta yksi karttatehtävä pois-
tettiin. Lisäksi haastattelun alkuun ja loppuun lisättiin muutama 
aiheeseen johdatteleva ja kokoava kysymys. Myös narratiivein 
kuvailtavien reittien valintaperusteita tarkennettiin. 

kohdehenkilöt

Tämän tutkimuksen päämääränä oli selvästi kvalitatiivinen tar-
kastelu yksilöiden kaupungeista ja niille ominaisista piirteistä, 
eikä kollektiivisen näkemyksen tai yleiskuvan kokoaminen. 
Kohdehenkilöiden lukumäärän rajaaminen kolmeen mahdollisti 
riittävän paneutumisen jokaiseen, mutta myös kohteiden keski-
näisen vertailun.

Kohdehenkilöille haluttiin silti taata tietty anonymiteetti sekä 
etäyttää tutkimus henkilöstä. Oletuksena oli, että tällöin tutkimus 
pystyisi pureutumaan yleisemmin mentaalikaupungin ominai-
suuksiin henkilöimättä tuloksia liikaa. 

Kartoitettavien yksilöiden valinta olisi voitu suorittaa rajatto-
man monilla kriteereillä. Päämääränä oli vertailu kohdehenkilöi-
den käyttäytymisen mukana syntyvien kaupunkien eroavaisuuk-
sista. Hyvin kärjistävästi erilaisten yksilöiden tutkiminen ei olisi 
ollut mielekästä, sillä heidän kaupunkiensa erilaisuus on ilmeistä 

16 myöhemmin kohdehenkilö 1 
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17 kts. Smith, 1992: 78

jo etukäteenkin – koditon henkilö ja pankkiiri Eirasta elävät eri-
laisissa todellisuuksissa, ja siten heidän kaupunkinsakin ovat eri-
laisia. Kohdevalinnan ensimmäiseksi reuna-ehdoksi rajautuikin 
yksilöiden riittävä samankaltaisuus. Kaikki kolme kohdehenki-
löä olivat kartoitushetkellä toisiaan vastaavissa elämäntilanteissa. 
Henkilöt olivat hieman alle 30-vuotiaita, lapsettomia, valmistu-
misen kynnyksellä olevia opiskelijoita, osa-aikaisesti työssäkäyviä. 
Henkilöissä oli kuitenkin sekä miehiä että naisia, ja he opiskelivat 
eri aloja. 

Toinen valintakriteeri oli yksilöiden riittävän pitkä suhde 
Helsinkiin. Tutkimuksessa haluttiin tutkia nimenomaan ’kotikau-
punkeja’, sillä suhteemme niihin on erityislaatuinen. Siinä missä 
läpikulkupaikkoja ja lomakaupunkeja kertyy elämän varrella jopa 
satoja, kaupunkeja, joita voimme kutsua kodiksemme kertyy elä-
män varrella vain muutama. Tutustumme niihin ja luomme niille 
merkityksiä aivan erityisellä tasolla.17 Kaksi kohdehenkilöistä on 
paljasjalkaisia helsinkiläisiä, ja kolmaskin oli asunut pääkaupunki-
seudulla yli kuusi vuotta.

Kohdehenkilöiden fyysistä ympäristöä yhdistäväksi tekijäksi 
valittiin bussin numero 18 reitti. Kaikki kolme asuivat reitin var-
rella, mutta eri kohdissa – päätepysäkillä Eirassa, keskivaiheilla 
Töölössä ja päätepysäkillä Munkkivuoressa – ja heidän tiedettiin 
käyttävän kyseistä linjaa ainakin silloin tällöin. Valitsemalla koh-
dehenkilöt, joilla oli yhdistävä reitti mutta eri alkupiste, oletettiin 
kartoituksista löytyvän kosketuspintoja toistensa kanssa, ilman 
asuinpaikan sanelemaa päällekkäisyyttä. 

Kohdehenkilöiden voitiin myös olettaa käyttävän luontevasti 
eri liikennemuotoja – kävelemistä, pyörää, julkista liikennettä ja 
autoa erilaisina kombinaatioina – jolloin syntyvien kaupunkien 
rakenteiden mahdolliset samankaltaisuudet tai eroavaisuudet eivät 
perustuisi pelkästään liikkumismuotoon.

Kohdehenkilöiden tarkemmat kuvaukset esitellään seuraavaksi 
yksilöittäin jaoteltuina, yhdessä kunkin tuottamien karttojen 
kanssa. 

kuvaukset sivut 72, 78, 84
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on 27-vuotias erityisluokanopettajaopiskelija, joka tekee satun-
naisia sijaisuuksia kouluissa. Asuu Munkkivuoressa avopuolison 
kanssa. Kotoisin Hakuninmaalta. Käyttää liikkumiseen pääsään-
töisesti pyörää ja satunnaisesti julkisia. 

henkilö 1

72 tutkimus - metodit ja aineisto



Kohdehenkilön 1 piirros 
omasta Helsingistään
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Henkilön 1 kaupunkikäyt-
täytymisjäljennös

1:50 000



1:50 000



Henkilön  1 kaupunkikä-
sityskartta

Ei mittakaavaa





on 27-vuotias arkkitehtiopiskelija, joka työskentelee osa-aikaisesti 
toimistossa. Asuu Ullanlinnassa avopuolison kanssa. Kotoisin 
Munkkiniemestä. Liikkuu paljon kävellen, sekä tarpeen mukaan 
autolla ja julkisilla. 

henkilö 2

78 tutkimus - metodit ja aineisto



Kohdehenkilön 2 piirros 
omasta Helsingistään
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Henkilön 2 kaupunkikäyt-
täytymiskartta

1:50 000





Henkilön  2 kaupunkikä-
sityskartta

Ei mittakaavaa





on 26-vuotias arkkitehtiopiskelija, opintovapaalla osa-aikatyös-
tään. Asuu Töölössä koiran kanssa. Kotoisin Kokkolasta, asunut 
pääkaupunkiseudulla kuusi ja puoli vuotta. Liikkuu kävellen, pyö-
rällä ja julkisilla, satunnaisesti autolla.

henkilö 3
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Kohdeenkilön 3 piirros 
omasta Helsingistään
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Henkilön  3 kaupunki-
käyttäytymiskartta

1:50 000



1:50 000



Henkilön  3 kaupunkikä-
sityskartta

Ei mittakaavaa





”Jos henkilöitä pyydetään piirtämään maisema, jokainen heistä tuot-
taisi epäilemättä joukon graafisia malleja ja esitysmuotoja, jotka hei-
jastelevat kullekin ominaista tajunnan (ja tunnistamisen) tapaa.”



tulokset

”If asked to draw the landscape, each party would no doubt produce 
a wholesome variety of graphic models and representations, reflecting 
their own peculiar mode of (re)cognition.” 

- James Corner 1

1 Corner, 2014-e: 161



Tutkimuksen esioletuksena oli, että yksilöstä riippuen saman 
kaupungin mentaalimaisemat voivat muodostua erilaisiksi. Jo 
haastatteluissa tuotetut kaupunkikäsityskartat todistivat oletuk-
sen oikeaksi. Eri ihmisten mentaalikaupungit vaikuttavat eroavan 
sisällöltään, laajuudeltaan, perusrakenteeltaan ja jopa perimmäi-
seltä luonteeltaan. 

ydinalue

Mentaalikaupunkien teoriassa lähdettiin olettamuksesta, että 
niiden on yleisinhimillisten piirteittemme takia alettava jostain, 
rakennuttava jonkin keskiön ympärille. Tällaiset keskiöt löytyivät-
kin jokaiselta kohdehenkilöltä. Jo ensimmäistä oman Helsingin 
piirrostaan tehdessään kaikki kohdehenkilöt eristivät jonkin tällai-
sen alueen, jonka sisälle keskittyi suuri osa kaupungin merkityk-
sellisistä asioista ja symboliikasta. Lisäksi he kokivat hallitsevansa 
nämä alueet muuta kaupunkia tarkemmin. 

Tässä tutkimuksessa näitä mentaalikaupunkien keskiöitä kutsu-
taan kohdehenkilöiden ydinalueiksi. 

Kaikilla kohdehenkilöillä ydinalue kiinnittyi yksilön omaan 
kotiin. Asuinpaikan määräävää roolia keskiön syntymisessä voidaan 
varmasti selittää pitkälti sillä, että oletettavasti päivä aloitetaan ja 
lopetetaan aina samasta paikasta, kodista, jolloin kaikki käyttäytymi-
nen kietoutuu väistämättä aina tähän yhteen paikkaan. Ydinalueet 
olivat kuitenkin jokaisella laajempia ja monimutkaisempia koko-
naisuuksia kuin pelkkä asunto, ja niiden laajuus vaihteli muuta-
masta korttelista koko Helsinginniemeen Hakuninmaasta etelään. 
Esimerkiksi kohdehenkilön 3 kaupungissa ydinalue oli suppea ja 
selkeärajainen, ulottuen Humalistonkadulta Hesperianpuistoon ja 
Töölönlahdelta merenrantaan Merikannontielle. Sen sijaan hen-
kilöllä 1 ydinalue oli sulauttanut lähes koko kaupungin itseensä, 
ja se rajautui puolikaareen Otaniemestä Hakuninmaan kautta 
Vanhankaupunginlahdelle. 

Nykyisten ydinalueiden lisäksi tutkimuksessa nousi esiin rinnak-
kaisia keskiöitä, jotka kantoivat erityisiä merkityksiä. Esimerkiksi 

muistava mieli sivu 36
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kohdehenkilön 2 mentaalikaupungissa korostui nykyisen ydi-
nalueen lisäksi henkilön entinen ydinalue, lapsuuden kotiseutu 
Munkkiniemi. Alue pysyi merkittävänä kaupunginosana henkilön 
mentaalimaisemassa, vaikka sen todellinen käyttö oli hiipunut 
lähes olemattomiin. Henkilöllä 3 tällainen merkittävä paikka oli 
hänen määrittelemänsä Helsingin ’keskipiste’, Mannerheimintien 
ja Simonkadun risteyksessä. Hänelle tämä risteys oli pysyvä kes-
kiö, johon kaupunkia suhteutettiin jopa ydinalueen muuttuessa.

Henkilöillä joilla ydinalue oli selvästi mentaalikaupungin koko-
naisuutta suppeampi, ydinalueen tarkempi hallinta aiheutti mitta-
kaavavaikeuksia sen yhdistyessä kaupunkikäsityskartan karkeaan 
kokonaisuuteen. Erityisesti kohdehenkilö 2 olisi toivonut voi-
vansa esittää tärkeiden paikkojen kyllästämää ydinaluettaan tar-
kemmassa mittakaavassa kuin muuta kaupunkia, jossa merkittäviä 
paikkoja oli harvakseltaan.

Samankaltaisia mittakaavahankaluuksia koettiin yleisesti kau-
pungin keskustassa, jossa asiat sijaitsivat lähekkäin suhteessa muu-
hun kaupunkikokonaisuuteen.

perusrakenteet

Haastatteluissa kohdehenkilöt saivat itse tuottaa mentaalikau-
punkinsa kaupunkikäsityskartan. Kartan tekemisen päämääränä 
oli lopullisen kuvan ja sen prosessin analyysin kautta kartoittaa 
henkilölle ominaista tapaa käsittää juuri hänen kaupunkinsa fyy-
sisiä yhteyksiä ja kokonaisuuksia. Käsityskartta toimi vastinparina 
fyysisen toiminnan gps-jäljennöksille, kaupunkikäyttäytymiskar-
toille. 

Jotta kohdehenkilöiden kaupunkikäsityskarttoja pystyi vertai-
lemaan keskenään helpommin, niistä muodostettiin yksilöiden 
mentaalikaupunkien rakennekaaviot. Aluksi kaupunkikäsityskar-
tasta poimittiin kaikki paikat, jotka kartan ja haastattelun mukaan 
olivat henkilölle oleellisia.2 Kaikkein merkittävimmät paikat mer-
kittiin muita suuremmilla neliöillä. Kaupunkikäsityskarttaa pel-
kistettiin yhdistämällä löydetyt paikat toisiinsa suoraviivaisesti. 

2 Nämä samat paikat esiintyvät tutkimuksen jokaisessa yksilön kartassa, jolloin kaikkia 
karttoja pystyy vertailemaan keskenään.

metodit sivu 65
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Näin tuotetut rakennekaaviot eivät kuitenkaan tuntuneet kuvaa-
van täysin haastatteluissa esiin nousseita kaupunkeja. Esimerkiksi 
kohdehenkilö 2 sanoi suoraan, etteivät moottoritiematkat talleille 
kuuluneet hänen kaupunkiinsa, vaikka itse tallit olivat hänelle 
merkittäviä paikkoja. Kuitenkin moottoritie sai jo pituutensa 
takia merkittävän visuaalisen roolin rakennekaavion ensimmäi-
sessä versiossa. Yksilön kaupunkikäsitys tuntuikin olevan erilainen 
ydinalueella ja sen ulkopuolella. Henkilö sanoi ajattelevansa ydi-
naluettaan kävelykaupunkina, jossa tiedostaa jatkuvasti oman fyy-
sisen sijaintinsa suhteessa ympäristöönsä, miten liikkuu kaupun-
gissa nyt ja mitä tapahtuu seuraavan kulman takana. Sen sijaan 
hän koki suurimman osan ydinalueen ulkopuolisesta kaupungista 
auto- tai joukkoliikenneympäristönä, jossa hän kiinnitti enem-
män huomiota maiseman ja säätilan muutoksiin kuin fyysiseen 
sijaintiinsa. 

Kohdehenkilö 2 siis kuvasi käyttäytymisensä rakennetta ydi-
nalueella selvästi säikeisenä eli verkottuneena ympäristönä, jossa 
asiat liittyivät toisiinsa jatkuvina yhteyksinä. Ydinalueen ulkopuo-
lella henkilön käyttäytymisen kuvaaminen muuttui, ja se vaikutti 
muodostuvan pisteittäiseksi eli ympäristöksi, jossa asioiden fyysi-
sellä sijainnilla ei ollut merkittävää roolia, vaan paikan merkitys 
syntyi enemmänkin sen tarjoamasta aktiviteetista tai palvelusta. 

Kohdehenkilöiden käden-
jälki näkyy kaupunkikäsi-
tyskartoissa, minkä takia 
keskinäinen vertailu on 
haaasteellista

Kohdehenkilön 2 kaupun-
kikäsityskartta

<- talleille
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Kohdehenkilön 2 mentaa-
likaupungin rakenne-
kaavion ensimmäisessä 
versiossa moottoritiet 
korostuivat

Suhteuttamalla kaikkien kohdehenkilöiden mentaalikaupun-
kien rakennekaavioita haastatteluaineistoon, tutkimuksessa huo-
mattiin, että kohteiden mentaalikaupunkien löydetyt perusraken-
teet muodostuivat kolmesta tyypistä – säikeisestä, lineaarisesta ja 
pisteittäisestä.

säikeinen, lineaarinen ja pisteittäinen

Säikeiselle3 perusrakenteelle tyypillistä on käytetyn alueen koko-
naisvaltainen hallinta, jolloin alueen sisältämien paikkojen keski-
näiset suhteet ja yhteydet on sisäistetty. Kaupunki hahmotetaan 
sienirihmaston kaltaisesti verkkomaisena kokonaisuutena, jolloin 
mistä tahansa voidaan löytää minne tahansa, ja eksyminen tai 
orientaatiovaikeudet ovat lähes olemattomia.

Säikeiselle kaupunkikäsitykselle tyypillistä on liikkuminen 
jalan, jolloin ympäristöä pystytään havainnoimaan monipuoli-
sesti ja reitin muuttaminen ’lennosta’ on vaivatonta. Säikeinen 
ympäristö rajoittuukin monesti kävelyetäisyyksille, jolloin se on 
paikallinen ja tiivis. Esimerkiksi yksilön kotiympäristö on usein 
säikeinen, sillä arkielämän toimintoja etsitään luontaisesti moni-
puolisesti kodin välittömästä läheisyydestä. Kotialue voi kuitenkin 

<- tall
eille

3 esimerkiksi James Corner käyttää karttojen yhteydessä englanninkielistä termiä rhizome. kts. 
Corner, 1999
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olla kokonaiskäyttäytymiseen verrattuna niin rajallinen, ettei koko 
kaupunkikäsitystä voida luonnehtia säikeiseksi.

Esimerkiksi kohdehenkilön 2 kaupunkikäsityksen rakennekaa-
viosta voidaan selvästi huomata itäpuolen säikeinen ydinalue, jossa 
paikkojen väliset yhteydet ovat monipuolisia ja verkottuneita.

Lineaarinen perusrakenne muodostuu kahden voimakkaasti 
merkityksellisen paikan välille. Tällaiset paikat voivat olla esimer-
kiksi koti ja työpaikka tai koti ja liikenteellinen keskuspiste, kuten 
bussiasema. Rakenne syntyy, kun muita arkielämän toimintoja 
pyritään etsimään välttämättömän matkan varrelta. Lineaarisuutta 
ilmenee erityisesti näiden paikkojen välisen etäisyyden ollessa 
pitkä, jolloin reitiltä ei jakseta poiketa kauas. Vastaavasti lyhyellä 
etäisyydellä reitiltä voidaan poiketa kauaskin, jolloin kaksi voi-
masuhteiltaan tasa-arvoista paikkaa johtaa helpommin säikeiseen 
kaupunkiin (kts. edellinen rakennekuvaus).

Esimerkiksi kohdehenkilön 2 rakennekaaviossa kaksi tällaista 
merkittävää paikkaa ovat henkilön koti eteläisessä Helsingissä ja 
Kampin keskuksen liikenteellinen risteyskohta. Paikkojen välillä 
voidaan nähdä merkityksellisten paikkojen muodostamaa hel-
minauhamaista lineaarisuutta. Paikat ovat kuitenkin niin lähellä 
toisiaan, että henkilö liikkuu alueella muutoinkin kuin matkalla 
näistä pisteistä toiseen. Tämän takia rakennetta voidaan yhtä 
hyvin tulkita säikeisenä.

<- talleilleKamppi

Kalevankatu

koti

Kohdehenkilön 2 
kaupunkikäsityksen 
rakennekaavio; itäreunalla 
huomataan säikeinen 
ydinalue, muuten pisteit-
täinen rakenne

Pohjoinen mielletty 
-18.5°/ 0°
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Pisteittäinen perusrakenne kattaa tyypillisesti laajan alueen, 
mutta paikkojen välillä ei ole merkityksellistä yhteyttä. Paikkoihin 
päästään perille kartan tai yhden ennalta opetellun reitin avulla, 
mutta muutoin niiden sijainti suhteessa toisiinsa tai kokonaisuu-
teen on epäselvä. Eksyminen ja orientaatiovaikeudet heti paikan 
ulkopuolella ovat yleisiä.

Pisteittäinen kaupunkikäsitys liittyy monesti liikkumismuo-
toon, jolla taitetaan pitkiä matkoja nopeasti ja pysähtymättä. 
Esimerkiksi yksityisautoilu tai raideliikenne johtavat helposti 
pisteytymiseen: kahden paikan välillä liikuttaessa ympäristöä ei 
havainnoida, eikä reitiltä poiketa kokemaan muita asioita. 

Lähes kaikki paikat ovat pisteitä ensimmäisellä vierailukerralla, 
kunnes ne hahmotetaan suhteessa muuhun kaupunkikokonaisuu-
teen. Mikäli paikassa vieraillaan vain harvoin, yhteyttä ei välttä-
mättä muodosteta, vaan paikka saattaa jäädä pisteeksi sijainnistaan 
ja liikkumismuodosta huolimatta.

Esimerkiksi kohdehenkilön 2 rakennekaaviosta erottuu pis-
teittäisen rakenteen omaava, ydinalueen ulkopuolinen kaupunki. 
Siellä vieraillut paikat ovat kohteelle hyvinkin merkityksellisiä, 
mutta matka niihin on kohteen mukaan vain välttämätön paha 
paikan saavuttamiseksi. 

Mentaalisen rakenteen 
paikkapisteiden käyttö 
myös fyysisen rakenteen 
kaaviossa helpottaa vertaa-
mista kaavioiden välillä

Kohdehenkilön 2 kaupun-
kikäyttäytymisen rakenne; 
itäreunalla säikeinen, 
muutoin pisteittäinen

1:80 000
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sovellettavuus 

Kohdehenkilöiden mentaalikaupunkien perusrakenteiden huo-
mattiin siis noudattavan samoja rakennetyyppejä. Löydös herätti 
kysymyksen, voisiko samoja perusrakenteita soveltaa myös fyysi-
seen kaupunkiympäristöömme.

Kohdehenkilöiden gps-jäljennösten kartat kuvaavat jo sellaise-
naan henkilön kaupunkikäyttäytymistä. Kaupunkikäyttäytymisen 
ja -käsityksen rakenteiden keskinäisen vertailun helpottamiseksi 
myös gps-jäljennöksistä johdettiin kaupunkikäsitysrakenteiden 
kaltaiset, pelkistetyt viivamaiset rakennekaaviot. Koska käsityskar-
tan paikkapisteiksi valikoituivat vain ne, jotka kohdehenkilö koki 
merkityksellisiksi, henkilöiden fyysisen käyttäytymisen kaavioihin 
kuuluisi tietenkin runsaammin paikkoja. Vertailtavuuden helpot-
tamiseksi molemmissa rakennekaavioissa käytettiin kuitenkin vain 
käsityskartan paikkapisteitä, ja fyysisen kaupungin runsaammat 
paikat merkittiin vain yhdysviivoilla.

Näin muodostetuista gps-jäljennösten rakennekaavioista huo-
mattiin välittömästi piirteitä, jotka sopivat mentaalikarttojen 
perusrakenteiden kategorioihin. Esimerkiksi kohdehenkilön 3 

Kohdehenkilön 3 kau-
punkikäsityksen rakenne; 
säikeinen ydinalue, muu-
toin pisteittäinen; voidaan 
tulkita myös kokonaan 
pisteittäisenä

Pohjoinen mielletty -11.5°
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kaupunkikäyttäytymisen rakennekaaviossa on selvästi nähtävissä 
lineaarisuutta kolmen merkittävän pisteen välillä: henkilön mää-
rittelemä kaupungin ’keskipiste’, koti ja yliopisto Otaniemessä 
muodostavat Helsinginniemen läntistä rantaa noudattelevaa 
lineaarisuutta. Henkilön toiminta painottuu kuitenkin selvästi 
linjan eteläpäähän, jossa käyttäytyminen alkaa muodostaa säi-
keistä rakennetta. 

Pisteittäisen rakenteen konseptin siirtäminen kaupunkikäyttäy-
tymiseen tuotti kuitenkin päänvaivaa. Fyysinen käyttäytyminen 
on aina jatkuvaa liikettä ja sidottua fyysiseen sijaintiin. Kuitenkin 
joissain tapauksissa fyysistäkin rakennetta tuntuisi voivan kuvata 
pisteittäisenä, kuten henkilön 3 matkaa Kuusijärvelle tai henkilön 
2 matkoja talleille. Vaikka nämä paikat sijaitsevatkin fyysisen rei-
tin päässä, on mahdollista kyseenalaistaa, käyttääkö moottoritiellä 
autossa istuva ihminen kaupunkia vai siirtyykö hän vain paikasta 
toiseen. Tilannetta voisi verrata hissillä matkustavaan ihmiseen: 
fyysisen käyttäytymisen jatkuvan luonteen takia ihminen tietysti 
fyysisesti matkustaa kerroksesta toiseen, jolloin tehdylle matkalle 
muodostuu pituus ja sijainti. Matkan päissä olevilta kohteilta 
puuttuu kuitenkin merkitysyhteys fyysisessä ympäristössämme, 

Kohdehenkilön 3 kaupun-
kikäyttäytymisen rakenne; 
havaittavissa pohjois-ete-
läsuuntaista lineaari-
suutta, linjan eteläosassa 
säikeisyyttä
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ei vain mentaalikuvassamme. Samalla tavalla nämä autolla tehdyt 
pitkät siirtymät vaikuttavat olevan kaupunkikäyttäytymiselle täy-
sin merkityksettömiä, välttämättömiä pahoja paikan saavuttami-
seksi. 

Kävi ilmi, että kaikki löydetyt perusrakennetyypit ovat sovel-
lettavissa sekä mentaaliseen että fyysiseen kaupunkirakenteeseen. 

käyttäytyminen ja käsitys

Jo edellä esitellyistä esimerkeistä huomataan, että esioletuksen 
mukaisesti henkilön kaupunkikäyttäytyminen ja -käsitys eivät 
välttämättä ole samanlaiset. 

Kaupungin hahmottamisesta puhuttaessa onkin tärkeää 
ymmärtää ero fyysisen kaupunkikäyttäytymisen ja mentaalisen 

Kohdehenkilön 1 kau-
punkikäsityksen rakenne; 
säikeinen kokonaisuus.

Pohjoinen mielletty -12.0°

100 tutkimus - tulokset



kaupunkikäsityksen välillä. Kuten aikaisemmin määriteltiin, kau-
punkikäyttäytyminen, eli fyysinen kaupunkirakenne muotoutuu 
yksilön reaalisesta toiminnasta kaupungissa, kun taas kaupunki-
käsitys on yksilön mentaalikaupungin rakenne, joka kuvaa sitä 
mielen kaupunkia, jolla yksilö suunnistaa ympäristössään. Lisäksi 
oleellista on huomata, että vaikka tämän tutkimuksen perusteella 
samat perusrakenteiden tyypit soveltuvat niin kaupunkikäyttäyty-
miseen kuin -käsitykseenkin, eivät yksilön fyysinen ja mentaali-
nen kaupunkirakenne silti välttämättä noudata keskenään samaa 
perusrakennetta.

Erityisen hyvin eron käyttäytymisen ja -käsityksen välillä voi 
huomata kohdehenkilön 3 kohdalla. Henkilön kaupunkikäyt-
täytymisessä on selkeitä lineaarisia ja säikeisiä piirteitä: käyttäyty-
misen laaja kuvio noudattelee Helsinginniemen läntistä reunaa 
muodostaen lineaarista kaupunkia, mutta toiminta painottuu voi-

kaaviot sivut 96-97

Kohdehenkilön 1 kaupun-
kikäyttäytymisen rakenne; 
säikeinen kokonaisuus.

1:80 000
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makkaasti eteläiseen päähän, jossa rakenne muuttuu säikeiseksi. 
Henkilön kaupunkikäsityksessä lineaarisuus on kuitenkin kadon-
nut, ja yksilön ydinalueelta etelään päin levittäytyvä säikeinen alue 
korostuu. Laajentuneen ydinalueen ulkopuolella paikat ovat mate-
riaalin perusteella selkeän pisteittäisiä. Toisaalta myös säikeisen 
ydinalueen paikkojen fyysiseen sijaintiin on käsityskartassa suh-
tauduttu niin ylimalkaisesti, että henkilön koko kaupunkia voisi 
tulkita myös puhtaasti pisteisenä: paikat sijaitsevat kaaviomaisesti 
jossain neljästä ilmansuunnasta henkilön ydinalueelta katsottuna 
ja niillä on harvoin yhteyksiä toisiinsa.

kaavio sivu 98

Kohdehenkilön 1 gps-jäl-
jennös ja kaupunkikäsitys-
kartta kohdennettuina ja 
samansuhteisina.

n. 1:80 000
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kaaviot sivut 100-101

kaaviot sivut 96-97

Kohdehenkilön 3 vierellä tarkasteltuna henkilön 1 kaupunki-
käyttäytyminen ja -käsitys ovat hämmästyttävänkin samankal-
taiset – niin fyysinen rakenne kuin mentaalinen kaupunkikäsitys 
ovat selvästi kokonaisuutena säikeisiä. Gps-jäljennöksen ja koh-
teen itse tuottaman käsityskartan rakennekaaviot erottaa toisistaan 
lähes ainoastaan itä-länsisuuntainen venyminen, jonka senkin voi 
laskea ainakin osittain metodin, eli käsityskartan alustapaperin 
koon ja muodon aiheuttamaksi. Suorakulmainen paperi tuottaa 
helposti pitkiä ja matalia karttoja. 

Myös kohteen 2 kaupunkikäyttäytyminen ja -käsitys noudatte-
levat keskenään samoja rakenteita: ydinalue on säikeinen ja paikat 
sen ulkopuolella pisteittäisiä. Käsityskartassa perusrakenteiden 
piirteet ovat kuitenkin korostuneet. Kalevankadusta etelään rajau-
tuva henkilön ydinalue on selvästi suurentunut suhteessa koko-
naisuuteen. Ydinalueen ulkopuoliset osat on myös esitetty selvästi 
yksinkertaistettuna ja kaaviomaisemmin kuin sen sisäpuoliset pai-
kat. 

hahmottamisen perusominaisuus

Rakenteiden löydyttyä tutkimuksessa lähdettiin kartoittamaan 
lähemmin mistä yksilöiden mentaalikaupungit muodostuivat. 
Asian jäsentämiseksi oli tarpeen pureutua yksilön fyysisen ja men-
taalisen todellisuuden suhteeseen laajemmin kuin pelkän raken-
teen kautta. 

Kohdehenkilöiden tuottamat kaupunkikäsityskartat eivät ole 
mittakaavallisia, mutta kaupunkikokonaisuuksien vertailtavuu-
den saavuttamiseksi ne oli sovitettava gps-jäljennöksien kanssa 
samansuhteisiksi. Suhteutettaessa oleellista oli saada käsityskartta 
sointumaan mahdollisimman monilta ominaisuuksiltaan yhteen 
jäljennöksen kanssa. Siksi priorisoitiinkin yleiskuvaa yksittäisten 
paikkojen tarkkuuden sijaan. Koska henkilön asuinpaikan rooli 
on mentaalikaupungissa ilmeisen korostunut, kartat päätet-
tiin kohdentaa niin, että henkilön koti osui kaupunkikäsitys- ja 
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gps-kartassa päällekkäin. Kohdennettuihin karttoihin merkittiin 
paikat, jotka olivat haastattelumateriaalin mukaan kohdehenki-
lölle merkittäviä4. 

Ajatuksena oli suhteuttaa fyysinen kaupunki mentaaliseen 
vääristämällä ilmakuvaa siten, että käsityskartassa esitetyt paik-
kojen suhteet ja etäisyydet toteutuisivat. Haastattelumateriaalin 
mukaan kohteiden mentaalikaupungit eivät kuitenkaan esioletuk-
sen mukaisesti sisältäneet Helsinkiä kokonaisuudessaan. Lisäksi 
materiaalia analysoitaessa huomattiin, etteivät mentaalikau-
pungit sisältäneet edes selkeästi yhtä kokonaisuutta Helsingistä: 
Kohdehenkilöiden kaupungit eivät rajoittuneet vain löytyneisiin 

Etäisyys on suhteellista

Eurooppa vääristettynä 
TGV-junan matka-aikoi-
hin OMA:n mukaan

kartat sivut 111, 116, 
119

4 Haastattelumateriaaliin kuuluu haastattelujen litteroinnit, postikortit, instagram-
kuvat, kaupunkikäsityskartat, oman Helsingin piirros. Samat paikat esiintyvät myös 
rakennekaavioissa.
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ydinalueisiin, vaan lisäksi kaupunkeihin kuului joukko muita 
paikkoja ja alueita, joilla ei välttämättä ollut keskinäisiä yhteyk-
siä. Kävi ilmeiseksi, ettei mentaalikaupungissa ole kyse pelkästä 
etäisyysvääristymisestä ja asioiden siirtymisestä vääriin paikkoihin. 
Fyysisen kaupungin projisoituessa mieleemme prosessissa katoaa 
ja sekoittuu osia sekä sinne ilmaantuu uusia, täysin asiayhteyteen 
kuulumattomia asioita. Saatamme tietoisesti päättää, ettemme 
aio käyttää jotain tiettyä kaupunginosaa, tai osia kaupungista voi 
huomaamattamme pudota käsityksemme ulkopuolelle. Oma his-
toriamme, kuka ja millainen olemme, lisäävät kaupunkiin muis-
toja, tunnelatauksia ja utopioita. Mielemme salliman epäjohdon-
mukaisuuden takia mentaalinen kaupunki sisältää siis sirpaleisen 
kokoelman paloja fyysisestä Helsingistä, jolloin koko Helsingin 
vääristäminen sopimaan käsityskarttaan ei antaisi oikeanlaista 
kuvaa mentaalikaupungin sisällöstä. 

Tuloksena sirpaleinen kaupunkikäsitys oli kuitenkin ristirii-
dassa hahmottamisemme määritelmällisen piirteen, jatkuvuuden, 
kanssa. Jo paikan konsepti sisältää jaottelun sisä- ja ulkopuoleen, 
siis paikkaan kuuluviin ja kuulumattomiin asioihin. On siis sel-
vää, että paikka on aina sidoksissa laajempaan kontekstiin, eikä 
sitä voida ymmärtää irrallisena.5 

”We discover that no sooner do we postulate here than automatically 
we must create there, for you cannot have one without the other.” 6

”Huomaamme, että heti kun muodostamme käsitteen täällä, jou-
dumme automaattisesti luomaan käsitteen siellä, sillä toista ei voi 
olla olemassa ilman toista.”

Yhtenäisen jatkuvuuden logiikan puuttuessa asiat eivät sitoudu 
aikaisempaan tietoon, vaan jäävät irrallisiksi, jolloin niiden 
muistamisesta tulee vaikeaa ja raskasta. Esioletuksen mukaisesti 
kaupungin hahmottaminen siis edellyttää kaupungin ’muotoa’, 
sisäistä logiikkaa.7 Myös haastattelumateriaalista saadut tulokset 
tukivat tätä jatkuvuuden välttämättömyyttä. Kohdehenkilöt koki-
vat uudet paikat ja kokemukset positiivisina, mikäli ne liittyivät 

5 Norberg-Schulz, 1975: 224
6 Cullen, 1961: 10
7 kts. Bartlett, 1932: 83

muistava mieli sivut 
33-34

muistava mieli sivut 
26-27
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jollain tavalla osaksi henkilön omaa tietämystä kaupungista, sulau-
tuivat osaksi jo hallittua kokonaisuutta. Sitä vastoin alueet, joilla 
vierailtiin ilman mitään kontekstia aikaisempaan, koettiin vie-
raina, merkityksettöminä ja tyhjänpäiväisinä tai jopa epämiellyttä-
vinä. Esimerkiksi kohdehenkilö 1 kuvaili kartoitusviikon mielen-
kiintoisimpana reittinä matkaa Kaskisaaren läpi Lauttasaareen, eli 
aluetta, jonka oli vastikään päässyt liittämään osaksi kaupunkinsa 
karttaa. Sen sijaan kohdehenkilö 3 koki matkan Pitäjänmäkeen 
mitättömänä eikä edes muistanut paluumatkaa, sillä paikalla ei 
ollut lainkaan kosketuspintaa henkilön muun kaupungin kanssa. 
Tyhjästä syntyvä kaupunki on merkityksetön käyttäjälleen8. 

Jatkuvuus on siis hahmottamisellemme ensiarvoisen tärkeää. 
Kuitenkin edeltävien mentaalikaupunkien perusrakenteiden tulos-
ten mukaan kaupunkikäsityksen rakenne saatettiin hyvin mieltää 
pisteittäiseksi ilman ongelmia. Tutkimuksen mukaan vaikuttaakin 
siltä, ettei hahmotuskyvyllemme välttämätön ’muodon’ jatkuvuus 
ole aina fyysistä. Mentaalikaupunkimme on ennen kaikkea men-
taalikäsite eikä fyysinen ympäristö, minkä vuoksi sen ei tarvitse 
noudattaa kaikkia normaalin kaupunkirakenteen periaatteita. 
Jatkuvuus ei siis välttämättä tarkoita kaupunkirakenteen sauma-
tonta yhtenäistämistä, jossa jokaisesta mentaalikaupunginosasta 
olisi perinteinen yhteys kaikkiin naapureihinsa. Mielemme saattaa 
suodattamisen, karsimisen, typistämisen ja täydentämisen lomassa 
luoda oman sisäisen logiikkansa. Siispä huolimatta siitä, osaam-
meko kaupungin kaikki tiet ja alueet pikkutarkasti, meidän on 
luotava itsellemme illuusio ympäristön täydellisestä hallinnasta.

Mentaalikaupunkien erot toisiinsa ja fyysiseen ympäristöön 
eivät siis ole vain asioiden erilaista järjestystä, vaan erilaisuus on 
perustavanlaatuisempaa. Yksilölliset mentaalikuvamme kaupun-
gista eivät muodostu ensisijaisesti samoista rakenneosista erilaisina 
kombinaatioina, vaan muodostamme täysin uusia kokonaisuuksia, 
jotka istuvat omaan mielenlaatuumme ja yksilölliseen tapaamme 
jäsentää maailmaa. Emile Zola9 sanoi: 

”A work of art is a corner of nature seen through a temperament.” 
”Taideteos on pala maailmaa nähtynä luonteen kautta.”

8 kts. Rowe, 1970: 49
9 Gombrich, 1960: 64. Alkup. lainattu Emile Zola

kaaviot sivut 96, 98
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Samalla tavalla mentaalikaupunki ei ole vain pala yhteisestä maa-
ilmastamme, vaan se on suodattunut haltijansa kautta. Jokaisella 
yksilöllä vaikuttaakin olevan jokin perustavanlaatuinen ominai-
suus, jonka kautta hän suodattaa ja järjestää kaupunkiaan. Ennen 
kaikkea tämä ominaisuus on tapa kokea kaupunkia – siinä missä 
yhdelle kaupunki on yhtenäinen kulkuyhteyksien verkko, toiselle 
se on merkityksellinen vain muiden kanssa koettuna, ja kolman-
nelle kaupungin perimmäinen luonne koostuu pienistä ja irralli-
sista tarinoista.

Tämän tutkimuksen kaikilla kolmella kohdehenkilöllä nämä 
tavat suodattaa kaupunkia erosivat perustavanlaatuisesti toisistaan. 

yhteys, kohtaaminen ja tunnelma

Edellä mainituissa esimerkeissä kaupungin hallinta kokonaisuu-
tena toistuu kohdehenkilön 1 kohdalla jatkuvasti: henkilön tar-
kasti hallitsema ydinalue on lähes koko kaupungin kokoinen, ja 
kaupunkikäyttäytymisen ja -käsityksen rakenteet ovat molemmat 
säikeisiä koko kaupungin laajuudelta. Tutkimuksesta voisikin pää-
tellä, että henkilön 1 tapa hahmottaa kaupunkiaan on kytkeytynyt 
vahvasti yhteyksiin ja sijaintiin, minkä ansiosta mentaalinen ja fyy-
sinen kaupunki vastaavat monilta osin toisiaan. 

Henkilön 1 kaupungin sidosteisuus näkyi myös kartoitusviikolla 
otetuissa valokuvissa. Kuvien kohteet olivat esittäviä, usein pitkiä 
ja avoimia näkymiä tai siltoja, jotka yhdistävät katsojansa visu-
aalisesti tai fyysisesti näkymän päätepisteeseen, luoden yhteyksiä 
kaupungin sisällä. Sitä vastoin kohteen 3 kuvat olivat useimmiten 
ei-esittäviä, tunnelmamaalauksia yhdestä hetkestä, jonka fyysisellä 
sijainnilla ei ole merkitystä. Henkilön kaupunkikäsityksen raken-
nekaaviosta käy myös selväksi kuinka henkilö suhtautuu paik-
kojen fyysiseen sijaintiin kaaviomaisesti. Haastattelumateriaalin 
perusteella henkilön 3 kaupunki vaikuttaakin perustuvan lyhyille 
ja irrallisille tunnelmille, tuokiokuville, joiden fyysiset suhteet ja 
yhteydet ovat toissijaisia.
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liite A

Myös kohdehenkilön 2 kaupunki on täynnä pieniä tarinoita. 
Päinvastoin kuin henkilö 3, joka suhtautuu tarinoihinsa ulkopuo-
lisen katsojan roolissa, henkilön 2 tarinat ovat syntyneet kohtaa-
misen kautta. Henkilön 2 haastattelumateriaali vilisee viittauksia 
muihin ihmisiin ja eläimiin ja vaikuttaakin siltä, että henkilön 
kaupungin merkitys syntyy kohtaamisesta toisen kanssa. Koska 
nämä merkitykset ovat ennen kaikkea muistoja kohtaamisesta, 
tarkoin määritellystä tapahtumasta tai tapahtumien sarjasta, niillä 
on myös useimmiten selkeä fyysinen sijainti. Nämä muistot saat-
tavat myös olla linkittyneitä toisiinsa, jolloin kaupungin paikoilla 
on keskinäisiä yhteyksiä.

Näihin kohdehenkilöiden yksilökohtaisiin tapoihin katsoa kau-
punkia syvennytään tarkemmin seuraavaksi mentaalikaupunkien 
karttojen yhteydessä. 

mentaalikaupungin rakentaminen

Mentaalikaupunkien analyysissa syntyivät tutkimuksen kohde-
henkilöiden viimeiset eli mentaalikaupunkien kartat. Seuraavan 
sivun kuvat toimivat karttojen lukuohjeena ja selkeyttävät niihin 
johtanutta luovaa prosessia ja analyysia. Esimerkkinä toimii koh-
dehenkilön 1 mentaalikaupunki. 

Mentaalikaupunkien täysikokoiset kartat on esitelty tähän dip-
lomityöhön kuuluvissa karttatauluissa. 

Karttojen pienennökset esitellään seuraavaksi yksilöittäin jaotel-
tuina, yhdessä mentaalikaupungin kuvausten kanssa.

kuvaukset sivut 112-113, 
114-115, 120-121
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mentaalikaupunkia alettiin 
kokoamaan gps-kartoituk-
sesta...

... sekä henkilön ydinalue 
ja muut mentaalikaupun-
kiin kuuluvat alueet...

henkilön kartoitusviikolla 
ottamia kuvia merkittä-
vistä näkymistä täydennet-
tiin aineistosta nousseilla 
merkittävillä näkymillä 
(tutkijan ottamat kuvat 
mustavalkoisina)

... jonka avulla kaupun-
kikäsityskartta sovitettiin 
(lähes) mittakaavaan ja 
kohdennettiin kohdehenki-
lön kodin mukaan

koti

... jotka sovitettiin henkilön 
kaupunkikäsitykseen 
sopiviksi

karttoihin tehtiin sovel-
lutuksia kohdehenkilöstä 
riippuen; henkilön 1 koh-
dalla näkymien yhdistämät 
kaupunginosat...

aineistosta haarukoitiin 
kohdehenkilölle merkittävät 
paikat viikon ajalta...

lisäksi aineistosta haaru-
koitiin muita merkittäviä 
ilmiöitä ja symboleita; 
kohdehenkilöllä 1 metro, 
mentaalikaupungin ulkora-
jat ja laajat merinäkymät

A.

D.

G.

B.

E.

H.

C.

F.

I. ... ja kaupungin hahmotta-
misen perusominaisuus sitä 
kuvaavalla tavalla; henki-
lön 1 tapauksessa tarinan 
mukana kääntyvä teksti 
symboloi mentaalikaupun-
gin jatkuvaa, verkkomaista 
yhtenäisyyttä



Kohdehenkilön 1 mentaa-
likaupungin kartta

Pienennös



Kohdehenkilön 1 mentaa-
likaupunkiin kuuluvat 
alueet

1:80 000
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henkilö 1 - yhteyksiä

Kohdehenkilön 1 kaupunki on täydellisen demokraattinen. Se 
muodostuu yhdestä yhtenäisestä yhteyksien verkosta, jonka jokai-
nen kohta sijaitsee pysyvässä suhteessa kaupungin muihin osiin. 
Oman Helsingin piirrosta tehdessään henkilö totesi: ”Helsingissä 
on niin paljon paikkoja, mä voisin laittaa ihan mitä vaan.” Karttaan 
päätyneet paikat vaikuttivatkin valikoituvan symbolisten arvojen 
tai merkityserojen sijaan puhtaasti lähiaikojen toiminnan mukaan. 
Samankaltaiset toteamukset kaupungista tasa-arvoisena kokonai-
suutena toistuivat läpi haastattelun.

Kohteen kaupungista ei löydy yhtä voimakasta ydinaluetta, 
vaan sen kokonaisuus sisältää koko Helsinginniemen, rajau-
tuen karkeasti puolikaareen Otaniemestä Hakuninmaan kautta 
Vanhankaupunginlahdelle. Muista tutkimuksen syntyperäisistä 
Helsinkiläisistä poiketen, edes henkilön lapsuuden ydinalue ei 
korostu erillisenä symboliikaltaan, mikä viittaa epähierarkkisen 
rakenteen perustusten luodun jo varhain. 

Tämän henkilön kaupungissa kokonaisuuden täydentymi-
nen ja yhteysverkon tihentyminen näyttävät olevan päällimmäi-
nen tavoite. Ensimmäisellä vierailukerralla alue tai paikka nou-
see hetkeksi muuta kokonaisuutta merkittävämmäksi. Kertojen 
lisääntyessä henkilö sulauttaa uuden paikan osaksi kaupunkiko-
konaisuuttaan, ja sen merkitys tasaantuu yhdenvertaiseksi osaksi 
kokonaisuutta. Paikkojen merkitys näyttää siis kumpuavan ole-
tusten vastaisesti uutuudesta, eikä tottumuksesta tai perinteestä. 
Henkilölle kaupungin miellyttävimmät ja merkittävimmät paikat 
ovatkin seikkailuja uusilla alueilla. 

Siinä missä tämän tutkimuksen muiden kohdehenkilöiden kau-
punkien symbolit ovat enemmän tai vähemmän ihanteellisia tai 
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nostalgisia, henkilöllä 1 symbolitkin ovat demokraattisia ja elä-
mänmakuisia. Keskuspuisto, metro ja Linnanmäen kalliot ovat 
kaikki julkisia, jopa arkisia paikkoja, vailla hierarkiaa käyttäjiensä 
välillä. Symbolinen tasa-arvo näyttäytyy myös perinteisen työläis-
kaupunginosan valinnassa kaupungin symboliksi: ”Jos metro on 
helsinkiläisin juttu, niin Hakaniemi on ehkä helsinkiläisin paikka.”

Kartoitusviikolla otetut kuvat jatkavat symboliikan tasa-arvois-
tamista ja kaupunkikokonaisuuden sitomista. Kuvissa esiintyvät 
pitkät ja avoimet näkymät asettavat katsojansa luonnolliseksi 
osaksi kaupunkia. Ne yhdistävät katsojan näkymän päätepistee-
seen, luoden yhteyksiä kaupungin sisällä. Myös perinteiset yhte-
yksien luojat, sillat, toistuvat useasti kuvissa ja haastattelussa, sekä 
ne mainitaan toistuvasti miellyttävinä paikkoina.

Kuvaillessaan reittejä kaupungin läpi, kohde kiinnittää erityistä 
huomiota maaston korkosuhteisiin, suuntiin, maanpinnan mate-
riaalimaailmaan ja ympäröivän maaston tai rakennuskannan omi-
naispiirteisiin. Kadunnimet esiintyvät harvakseltaan ja toisarvoi-
sina, ja suunnistaminen näyttääkin tapahtuvan selvästi ympäristön 
ominaisuuksien perusteella. Elementtien kuvailu on niin runsasta 
ja monipuolista, että aluetta tuntemattomankin on mahdollista 
luoda kuvia ympäristöstä ja jopa löytää perille kuvausten perus-
teella. Kokonaisuutena esiintyvä kaupunki mahdollistaakin toi-
mimisen pitkälti ilman karttaa. Silloinkin kun karttaa käytetään, 
henkilö tarkistaa matkan varrelle vain kiintopisteitä ja suhteuttaa 
kulkunsa niihin ilmansuuntien mukaan: ”Mä tiiän mihin suun-
taan pitää mennä. Et sit sil ei välttämät oo välii just et mikä katu.” 

Tarkkoja reittiohjeita ei tarvita, oma kaupunki johdattaa perille.
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On aina piristävää nähdä koiria matkalla kotiin! Jään aina tuijottamaan tätä koirapuistoa. Takuuvarma koiranbongauspaikka!

On aina piristävää nähdä koiria matkalla kotiin! Jään aina tuijottamaan tätä koirapuistoa. Takuuvarma koiranbongauspaikka!

Seuraava pysäkki on Kampintori, jossa nousen bussista. Ja siin on kissakahvila, ja mä jään aina tuijottaa kissoja kissakahvilassa, koska ne on ihan supersöpöjä ja ne nukkuu aina siinä ikkunanlaudalla.

Seuraava pysäkki on Kampintori, jossa nousen bussista. Ja siin on kissakahvila, ja mä jään aina tuijottaa kissoja kissakahvilassa, koska ne on ihan supersöpöjä ja ne nukkuu aina siinä ikkunanlaudalla.

Töiden jälkeen lähdin aika kiireellä Arbikseen italiantunnille. Siellä on aina vaan minä ja mummot yhdessä kielikurssilla.

Töiden jälkeen lähdin aika kiireellä Arbikseen italiantunnille. Siellä on aina vaan minä ja mummot yhdessä kielikurssilla.

Täst jostain menee Munksnäsallén. Sit tos on lapsuudenkoti. Täs asu Pia ja Jenni asu tuol noin. Konepuisto ja sit rannat täälki. Täs asu Arre.

Täst jostain menee Munksnäsallén. Sit tos on lapsuudenkoti. Täs asu Pia ja Jenni asu tuol noin. Konepuisto ja sit rannat täälki. Täs asu Arre.

Alle kolmivuotiaana se vei mut just arkisin muutamaks tunniks Parkeniin. Ja siin oli Micke ja Nanne, puistotätei. Ja ne piti huolen meistä. 
Alle kolmivuotiaana se vei mut just arkisin muutamaks tunniks Parkeniin. Ja siin oli Micke ja Nanne, puistotätei. Ja ne piti huolen meistä. 

Siinä päiväkotimatkalla oli myös Harald, joka oli iso tanskandoggi, joka oli siin vikas asuinrakennukses Munkkiniemen puistotien lopussa. 
Se oli aina siin samas ikkunassa moikkaamassa. Se oli kans orka-gå-Harald.
Siinä päiväkotimatkalla oli myös Harald, joka oli iso tanskandoggi, joka oli siin vikas asuinrakennukses Munkkiniemen puistotien lopussa. 
Se oli aina siin samas ikkunassa moikkaamassa. Se oli kans orka-gå-Harald.

Siin Kauppalantiellä lapsena me oltiin päätetty et mitkä on meiän talot, ku me mentiin aina kaks kaverii ja minä, 

ja sit tos on mun talo, ja ton on sun ja sun talo. Ja sit meil oli aina muutama oma talo. 

Ni mä mietin aina niit samoi taloi ku meen siitä.Siin Kauppalantiellä lapsena me oltiin päätetty et mitkä on meiän talot, ku me mentiin aina kaks kaverii ja minä, 

ja sit tos on mun talo, ja ton on sun ja sun talo. Ja sit meil oli aina muutama oma talo. 

Ni mä mietin aina niit samoi taloi ku meen siitä.

Siuntios on kumppanin vanhempien asuinpaikka, 

et se on kiva miljöö ja kiva maisema.

Siuntios on kumppanin vanhempien asuinpaikka, 

et se on kiva miljöö ja kiva maisema.

Tällä tallil on periaattees vaan Calle, se yks hevonen.

Tällä tallil on periaattees vaan Calle, se yks hevonen.
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Meidän ikkunan ulkopuolella kasvaa iso lehmus. Ilta-aurinko näkyy sen lehdistä. Kesällä sepelkyyhkypariskunta asusteli puussa ja viihdytti minua kovasti. Puu seisoo Huvilakujalla, mutta näkyy kattojen yli Pietarinkadulle, niin iso se on. 

Kun kesällä oli The Myrsky meitä pelotti vähän - mitä jos just SE kaatuisi!

Meidän ikkunan ulkopuolella kasvaa iso lehmus. Ilta-aurinko näkyy sen lehdistä. Kesällä sepelkyyhkypariskunta asusteli puussa ja viihdytti minua kovasti. Puu seisoo Huvilakujalla, mutta näkyy kattojen yli Pietarinkadulle, niin iso se on. 

Kun kesällä oli The Myrsky meitä pelotti vähän - mitä jos just SE kaatuisi!

Oli aamu, aurinko oli noussu, mut oli kuitenki semmonen aamuvalo ja ei ihan valosaa viel. Me metnii hakemaan kahvia mutterikahvilasta ja oli tosi kaunista ja rauhallista ja mummoja istumas kaffella niitten koirien kaa ja jotain fabujaki niitten kanssa siellä oli. 

Kello oli ehkä kaheksan ja oli lauantai.

Oli aamu, aurinko oli noussu, mut oli kuitenki semmonen aamuvalo ja ei ihan valosaa viel. Me metnii hakemaan kahvia mutterikahvilasta ja oli tosi kaunista ja rauhallista ja mummoja istumas kaffella niitten koirien kaa ja jotain fabujaki niitten kanssa siellä oli. 

Kello oli ehkä kaheksan ja oli lauantai.

Toi hullu varis yritti äsken napata chihuahuan! Omistaja joutui ottamaan koiran syliin ja kääntyä takaisin kotiinpäin. Hullut cityvarikset.

Toi hullu varis yritti äsken napata chihuahuan! Omistaja joutui ottamaan koiran syliin ja kääntyä takaisin kotiinpäin. Hullut cityvarikset.
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henkilö 2 - kohtaamisia

Kohdehenkilön 2 kaupunki koostuu kohtaamisista ja henkilö-
kohtaisista muistoista. Kaupungin ja paikan merkityksellisyys 
syntyy aina kohtaamisesta, muiston synnyttävästä tapaamisesta 
toisen elävän olennon kanssa. Esimerkiksi henkilön piirros omasta 
Helsingistään ei sisältänyt lainkaan kaupungin fyysistä kokonai-
suutta sitovia, jatkuvia elementtejä, vaan se perustui puhtaasti 
yksilöllisen henkilöhistorian elementteihin, merkiten jopa lapsuu-
denystävien kotitalot. Tutkimuksen aikana henkilö yhdisti tois-
tuvasti kaupunginosan siellä asuvaan henkilöön ja risteyksen tai 
kadunkulman siinä kohdattuun eläimeen.

Henkilön kaupunki rakentuu voimakkaan ydinalueen varaan. 
Kodin ympärille, eteläiselle Helsinginniemelle sijoittuva ydinalue 
rajautuu pohjoisessa Kalevankatuun. Kohdehenkilö korostaa ydi-
nalueen rajojen syntyvän kävely-ympäristön muutoksesta – omalla 
ydinalueella käveleminen on helppoa, ja kaikki muutkin ovat jalan 
liikkeellä. Lisäksi jokaisen nurkan takana tapahtuu jotain uutta, 
on paikka minne mennä. Toisin sanoen alueella on paikkoja joissa 
kohdata, ja liikkeellä on ihmisiä joita kohdata. Myös henkilön 
entinen ydinalue, lapsuuden asuinseutu Munkkiniemi, rakentuu 
hyvän kävely-ympäristön ja runsaasti kohtaamispaikkoja tarjoavan 
puistotien varaan.

Tämän yksilöllisen kaupungin ensisijainen tavoite näyttääkin 
olevan tarjota mahdollisuuksia kohtaamisille ja tallentaa muistoja 
niistä fyysisiin sijainteihin. Henkilö vaikuttaa hahmottavan paik-
kojen fyysisen sijainnin ja ilmansuunnat kokonaisuutena tarkasti, 
ja hän voi kokea alueet ja asiat mielenkiintoisiksi tai tunnustaa nii-
den laadukkuuden ilman henkilökohtaista sidettäkin. Kuitenkin 
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ilman tätä sidettä paikat tai ominaisuudet vaikuttavat jäävän irral-
lisiksi, ulkokohtaisen tarkastelun kohteiksi. Kaupunki ei ole mer-
kityksellinen ilman aiempaa kohtaamista, muistoa. 

Kun muisto ja henkilökohtainen suhde paikkaan on kerran 
istutettu, kohdehenkilö ei helpolla päästä siitä irti: ”Mä oon ehkä 
vähän semmonen jumittaja. Että kun mä aloitan jotain, ni sit mä 
jotenkin jään kans.” Hän tunnistaa, ettei henkilökohtainen side 
välttämättä tarkoita paikan aktiivista käyttämistä, vaan paikat voi-
vat pysyä mukana vain mielessä: ”Ne on pysyviä tietysti historiana 
ja muistoina ja tunteina, et siinä mielessä Munkkiniemi on pysyvä, 
ehdottomasti. Mutta et semmosena paikkana missä oikeesti viettää 
aikaa fyysisesti, niin en mä käy Munkkiniemessä niin paljon.” 

Näiden siteiden korostunut merkitys näkyy voimakkaana 
myös kohteen symboleissa. Lapsuuden ydinalue Munkkiniemi 
sekä nykyinen asuinpaikka Huvilakuja, ovat molemmat henki-
lökohtaisten muistojen kyllästämiä. Kohde toteaa asuneensa aina 
meren läheisyydessä ja hakeutuneensa aina ulos mennessään veden 
ääreen. Kolmas symboli, Kaivopuistonranta, symboloikin kaikkia 
Helsingin rantoja ylipäätään. Erityisesti Helsingille tyypillisen ja 
ainutlaatuisen runsaan rantaviivan takia, rannoilla on kyky sitoa 
koko henkilön historia ja kaikki tärkeimmät muistot yhdeksi 
kokonaisuudeksi – lapsuuden ydinalue, nykyinen ydinalue ja 
koko elämän mukana kulkenut mökkisaari yhtyvät kaikki mereen. 
Siksi myös muuttaessaan toiseen kaupunkiin tai ’maalle’, kohde 
toteaa meren tai vesistön läheisyyden olevan kriteereistä tärkein. 
Yhteys omaan historiaan ei saa katketa.

Kartoitusviikolla otetut kuvat vahvistavat samaa tarinaa. 
Henkilö kuvailee työmatkan varrella sijaitsevaa koirapuistoa ’sata-
varmaksi koiranbongauspaikaksi’, kertoo jäävänsä aina ohi kul-
kiessaan tarkkailemaan kissakahvilan kissoja ja käyneensä tietyllä 
tallilla jo toistakymmentä vuotta, sillä se ei ole vain harrastus, vaan 
myös sosiaalinen tapahtuma.

Myös kartoitusviikon matkoja kuvaillessa kohtaamiset elol-
listen olentojen kanssa toistuvat taajaan. Miellyttävintä mat-
kaa kuvaillessaan henkilö on ulkona lemmikkikoiran kanssa, ja 
yhdessä he tarkkailevat vanhuksia rantakahvilassa ja lintuharras-
tajia Tähtitorninmäellä. Kaupungin miellyttävyys ei siis perustu 
pelkästään siihen, että hetki ja ympäristö on mukava, vaan että se 
koetaan hyvässä seurassa, yhdessä. 
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Kohdehenkilön 2 mentaa-
likaupunkiin kuuluvat 
alueet

1:80 000

ydinalue
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Kohdehenkilön 2 mentaa-
likaupungin kartta

Pienennös



Kohdehenkilön 3 mentaa-
likaupungin kartta

Pienennös



Kohdehenkilön 3 mentaa-
likaupunkiin kuuluvat 
alueet

1:80 000

ydinalue
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Niin no okei, siinä tapaukses ensimmäinen sellanen 
Helsingistä mieleen tuleva asia on Mannerheimintie, 
koska se on ihan kreisi – ja Mannerheimintiehenhän 
kuuluu itse asiassa myös se erottaja ja se 
Korkeavuorenkatu tai mikä sitte jatkuu sen jälkeen 
ku se muka loppuu sinne erottajalle. Koska se on 
semmonen outo reitti joka vie silleen Helsingin läpi, 

Niin no okei, siinä tapaukses ensimmäinen sellanen 
Helsingistä mieleen tuleva asia on Mannerheimintie, 
koska se on ihan kreisi – ja Mannerheimintiehenhän 
kuuluu itse asiassa myös se erottaja ja se 

Tavallaan tähän samaan sarjaan liittyy myös se 
rautatieasema, se tulee mulle taas mieleen sen takii 
koska, nimenomaan ku mä en oo Helsingistä, ja 
sillon ku mä en asunut Helsingissä, mä kävin tääl 
tosi paljon, ja sillon se lähtöpiste oli aina 
rautatieasema. Ja se on ollu semmonen niinkun, 
aloituspaikka Helsingistä.

Tavallaan tähän samaan sarjaan liittyy 

No vaikka mä en nyt lapulle saakaan kirjottaa sitä, 
niin mulle tulee Helsingistä mieleen se just niinku et 
tulee suunnistettua jonki verran sellasten niinku 
puistojen ja viheralueiden kautta. Ja en tiiä johtuuko 
se siitä et ulkoiluttaa sitä koiraa, ja sit jotenki hakeutuu 
puistoihin. Mut ei se oo niinku pelkästään sillon ku 
on 

No vaikka mä en nyt lapulle saakaan kirjottaa sitä, 
niin mulle tulee Helsingistä mieleen se just niinku et 
tulee suunnistettua jonki verran sellasten niinku 
puistojen ja viheralueiden kautta. Ja en tiiä johtuuko 
se siitä et ulkoiluttaa sitä koiraa, ja sit jotenki hakeutuu 
puistoihin. Mut ei se oo niinku pelkästään sillon ku 

Ku menin sporalla töihin, ni Lasipalatsilla oli 
varmaan 5 Ultra Brata vierekkäin ku joka ikisellä 
on keltanen sadetakki. Et mikä noist nyt on oikee 
ja mikä coverbändi.

henkilö 3 - tunnelmia

Kohdehenkilön 3 kaupunki rakentuu tuokioille ja tunnelmille. 
Kaupunkia lähestytään kertaluontoisten kokemusten kautta, kysy-
mällä mitä reitti tai paikka voi tarjota juuri minulle, juuri tällä 
kertaa – elämyksen vai ahdistuksen? Haastattelun aikana kohde 
kuvailee useasti reittejä tai paikkoja niiden meluisuuden, raikkau-
den, ruuhkaisuuden tai valoisuuden kautta, ja myöntää useam-
paan otteeseen reitin sisältävän enemmän mutkia tai ominaisuuk-
sia kuin kartallaan esittää. Reitin helppouden ja käytettävyyden, 
siis tunnelman, kuvaaminen tuntuikin olevan kohteelle olennai-
sempaa kuin paikan fyysinen sijainti tai reitin pituus.

Koko kaupunkiin suhtaudutaan voimakkaan mutta suppean 
ydinalueen kontekstista. Ydinalue rakentuu henkilön kodin 
ympärille, eikä vaikuta olevan staattinen ja sidottu sijaintiin, vaan 
kodille tyypilliseen käyttäytymiseen, jossa henkilö pyrkii löytä-
mään arkiset toiminnot välittömästä lähiympäristöstään. Kodin 
muuttaessa ”etsisin nää lempiasiat ja tekisin siitä uudesta kaupun-
ginosasta tai alueesta mun uuden kotipalasen”. Nykyinen ydinalue 
ulottuu Humalistonkadulta Hesperianpuistoon ja Töölönlahdelta 
merenrantaan Merikannontielle.

Ydinalueen ulkopuolella paikoilla ei vaikuta olevan fyysistä 
sijaintia tai pysyvää merkitystä, vaan ne linkittyvät toisiinsa kaa-
viomaisesti: ”Mä en välttämättä sanoisi että ne sijaitsee mitenkään 
erityisesti kartalla, vaan ne sijaitsee erilaisten kulkuvälineiden päässä.” 
Reittejä ja yhteyksiä lähestytään lähes ortogonaalisella ajattelulla, 
paikkojen sijaitessa selkeästi jossain ilmansuunnassa ydinalueelta 
katsottuna: keskusta on etelässä ja Vantaa lähtökohtaisesti idässä, 
vaikka Vantaan Kuusijärvi on enemmänkin pohjoisessa. 

Kohteen kaupungin ensisijainen tarkoitus vaikuttaakin olevan 
tarjota irrallisia tunnelmia, tuokiokuvia. Henkilölle miellyttävät 
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Niin no okei, siinä tapaukses ensimmäinen sellanen 
Helsingistä mieleen tuleva asia on Mannerheimintie, 
koska se on ihan kreisi – ja Mannerheimintiehenhän 
kuuluu itse asiassa myös se erottaja ja se 
Korkeavuorenkatu tai mikä sitte jatkuu sen jälkeen 
ku se muka loppuu sinne erottajalle. Koska se on 
semmonen outo reitti joka vie silleen Helsingin läpi, 

Niin no okei, siinä tapaukses ensimmäinen sellanen 
Helsingistä mieleen tuleva asia on Mannerheimintie, 
koska se on ihan kreisi – ja Mannerheimintiehenhän 
kuuluu itse asiassa myös se erottaja ja se 

Tavallaan tähän samaan sarjaan liittyy myös se 
rautatieasema, se tulee mulle taas mieleen sen takii 
koska, nimenomaan ku mä en oo Helsingistä, ja 
sillon ku mä en asunut Helsingissä, mä kävin tääl 
tosi paljon, ja sillon se lähtöpiste oli aina 
rautatieasema. Ja se on ollu semmonen niinkun, 
aloituspaikka Helsingistä.

Tavallaan tähän samaan sarjaan liittyy 

No vaikka mä en nyt lapulle saakaan kirjottaa sitä, 
niin mulle tulee Helsingistä mieleen se just niinku et 
tulee suunnistettua jonki verran sellasten niinku 
puistojen ja viheralueiden kautta. Ja en tiiä johtuuko 
se siitä et ulkoiluttaa sitä koiraa, ja sit jotenki hakeutuu 
puistoihin. Mut ei se oo niinku pelkästään sillon ku 
on 

No vaikka mä en nyt lapulle saakaan kirjottaa sitä, 
niin mulle tulee Helsingistä mieleen se just niinku et 
tulee suunnistettua jonki verran sellasten niinku 
puistojen ja viheralueiden kautta. Ja en tiiä johtuuko 
se siitä et ulkoiluttaa sitä koiraa, ja sit jotenki hakeutuu 
puistoihin. Mut ei se oo niinku pelkästään sillon ku 

Ku menin sporalla töihin, ni Lasipalatsilla oli 
varmaan 5 Ultra Brata vierekkäin ku joka ikisellä 
on keltanen sadetakki. Et mikä noist nyt on oikee 
ja mikä coverbändi.

asiat tarjoavat kaikki muuttuvia tunnelmia ja näkymiä, kuten 
Sininen Huvila, joka on ”tosi kauniisti valaistu, se on myös tosi 
kaunis kesällä, se on tosi kaunis syksyllä…” Myös henkilön mielty-
myksen Töölönlahteen ja muihin puistoihin voisi tulkita johtuvan 
luonnonelementtien muutoksesta vuodenaikojen mukaan. Lisäksi 
meri ilmiöineen, kuten heijastukset ja usva, toistuvat useasti 
kuvissa ja haastattelussa. Henkilö vaatii kaupungiltaan jatkuvasti 
vastausta kysymykseen mitä tämä paikka voi tarjota minulle juuri 
tänään? Ulkokohtaisesta kaupunkikäsityksestä johtuen vieraisiin 
ihmisiin suhtaudutaan lähes yksinomaan vaarallisina tai ärsyttä-
vinä. Kaupunki ei olekaan henkilökohtainen ja sentimentaalinen, 
vaan koostuu pienistä hetken kuvauksista, väliaikaisuudesta.

Erityisen hyvin tunnelmien kaupunki on havaittavissa kartoi-
tusviikolla otetuissa kuvissa. Jopa puolet ei esitä paikkaa tunnistet-
tavasti, kun taas veteen heijastuvat yön valot tai sateisen kaupun-
gin katot välittävät tunnelman, jonka sijainnilla ei ole merkitystä. 

Fyysisten siteiden puuttuessa henkilö tuntuu tarvitsevan vaih-
toehtoisia kaupungin hallitsemisen muotoja. Henkilön symbo-
lit helpottavatkin liikkumista ja orientoitumista. Rautatientoria 
kuvataan lähtemisen jännityksen ja saapumisen helpotuksen sym-
boliksi, josta ulkopaikkakuntalainen lähti tutkimaan Helsinkiä. 
Sen avulla Helsinki linkittyy osaksi laajempaa kokonaisuutta, 
muuta Suomea ja henkilön lapsuuden historiaa. Mannerheimintie 
ymmärretään jatkuvana linjana Ruskeasuolta Korkeavuorenkatua 
pitkin Eiraan, ja se toimii orientoivana elementtinä keskustassa 
sekä yhteytenä muualle Helsinkiin. Kolmas symboli, Töölönlahti, 
kuvaa kohteen Helsingille ominaista mahdollisuutta liikkua puis-
tosta puistoon, viheralueita kulkuväylinä. 

Symbolien lisäksi henkilö määrittelee Helsingille ’keskipisteen’ 
Mannerheimintien ja Simonkadun risteykseen. Siellä sijaitsee kat-
toravintola, jonka miellyttävyys”on ehdottomasti se korkeus. Paikat 
mistä näkee Helsingin päälle... Ne on musta kaupungissa tosi kiin-
nostavia ja kivoja paikkoja, ja sellasia mihin mielelläni hakeudun.”  
Kun fyysinen kokonaisuus on hämärä, voi kaupunkia ’hallita’ 
symbolisesti sijoittamalla itsensä korkealle sen yläpuolelle.

Vaikka kohdehenkilön suhde kaupunkiinsa on ulkokohtainen, 
kaikki vahvat muistot liittyvät ‘vapautumiseen’ ja mahdollisuuk-
siin. Kaupunki joka ei ole rajoittunut muistoihin ja henkilökohtai-
siin siteisiin, on aina valmis tarjoamaan rajattoman määrän uusia 
kokemuksia. Tämän henkilön Helsinki on ehkä vieras, pelottava 
ja muodoton, mutta sallii seikkailun ja löytämisen.
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”Tila itsessään ei ole aistein havaittavissa eikä ajateltavissa, vaan se 
luodaan mentaalikuvia muodostamalla … Eideettiset kartoitukset 
ovat avainasemassa hahmotellessamme näkymätöntä maisemaa, joka 
on enemmänkin avautuvaa tilallisuutta kuin pinnan ulkomuotoa, 
enemmänkin poeettista omaisuutta kuin kuvaus välittömästä kiin-
teistöstä.”



1 Corner, 2014: 247

”Space by itself is neither sensible nor imaginable, but is instead 
created in the act of imaging. … Eidetic mappings lie at the core of 
shaping an invisible landscape, one that is more an unfolding spati-
ality than surface appearance, more poetic property than the delinea-
tion of immediate real estate.”

- James Corner 1

pohdinta



kohdekuvaus sivut 120-
121

Ihminen on ehtymätön tiedonlähde. Edellisessä kappaleessa 
tuloksina esitellyt johtopäätökset eivät suinkaan puristaneet koh-
dehenkilöiltä kerättyä materiaalia kuiviin, vaan materiaalista löy-
dettiin runsaasti viittauksia muihinkin mielenkiintoisiin tulok-
siin. Tutkimusta tehdessä oli ilo huomata, kuinka päätettäessä 
syventyä kaupunkiin ilmiönä, oli mahdollista kiinnittää huomio 
mihin suuntaan tahansa ja aina löytyi jotain äärettömän mielen-
kiintoista. Tuloksia kirjoitettaessa suurin haaste olikin rajaaminen, 
sillä jokaisesta pienestä tuloksen alusta olisi ollut herkullista pai-
sutella merkittävä kaupunkikäyttäytymisen tai -hahmottamisen 
johtopäätös. Suurin osa löydetyistä aluista ei kuitenkaan vielä 
tällä tutkimuksella muodostunut riittävän vahvaksi, jotta niitä 
olisi voitu esittää todellisina tuloksina. Mentaalikaupungin ilmiön 
monitahoisuuden avaamiseksi on tarpeen esitellä muutamia näistä 
esiin nousseista kysymyksistä.

alkuja

Yksi tällainen alku oli ulkoisen kartan ja gps-paikannuksen arkikäy-
tön vaikutus mentaalikaupunkiin. Kohdehenkilö 3 käytti karttaa 
selvästi muita useammin, useita kertoja päivässä, ja hän myös seu-
rasi omaa etenemistään gps-paikannuksen avulla. Tällä tutkimuk-
sella ei pystytä vielä toteamaan, onko tämä karttakäyttäytyminen 
syy vai seurausta sille, että kohdehenkilön mentaalikaupungissa oli 
myös selvästi vähiten fyysisiä yhteyksiä paikkojen välillä. Lisäksi 
huomattiin, että kohdehenkilön tapa kuvailla reittejä nojasi puh-
taasti kadun- ja rakennusten nimiin – siis ominaisuuksiin, jotka 
ovat nopeasti luettavissa kartasta, mutta epäintuitiivisia sekä usein 
fyysisiä ominaisuuksia ja suuntamerkkejä hankalampia hahmottaa 
kaupunkitilassa. Henkilön mentaalikaupungin hahmotuksessa oli 
siis havaittavissa selvästi karttamaisia piirteitä, ja olisikin mielen-
kiintoista kysyä, miten kartan käyttäminen tai käyttämättömyys 
näkyy mentaalikaupungeissamme. Toisaalta karttaa käyttävän 
ihmisen voisi kuvitella osaavan kaupunkikokonaisuuden selvem-
min, sillä hän näkee sen useasti päivässä, mutta toisaalta kartan 
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2 Cullen, 1961: 177

Laaja ja korkea näkymä 
asettavat katsojan erilai-
seen suhteeseen ympäris-
tönsä kanssa

jatkuva läsnäolo saattaa aiheuttaa asioiden nopean pyyhkiytymi-
sen muistista, sillä kaikki on jatkuvasti tarkistettavissa uudelleen.  

Tarve käyttää karttaa liittyy vääjäämättä kaupungin hallintaan. 
Tutkimuksessa huomattiin, että kohdehenkilöt 1 ja 2, joiden men-
taalikaupungit sisälsivät myös fyysisiä kiintopisteitä ja yhteyksiä, 
nauttivat erityisesti pitkistä ja laajoista näkymistä, jotka asettavat 
katsojan osaksi kaupunkikokonaisuutta. Sen sijaan henkilön 3 
mentaalikaupunki antoi hyvin vähän eväitä kaupungin hallintaan. 
Päinvastoin kuin muut kohdehenkilöt, hän nauttikin näkymistä 
korkealta kattojen yltä. Olemme tottuneet ajattelemaan, että mei-
dän tulisi hallita koko kaupunkikokonaisuus, ja monella tapaa 
se onkin välttämätöntä liikkuessamme paikasta toiseen. Emme 
kykene aina pysyttelemään kokonaisuutena hallitsemillamme alu-
eilla, jolloin luomme itsellemme illuusioita hallinnasta. Gordon 
Cullen2 toistaa vanhaa asetelmaa sanoessaan: 

”Height equals privilege, depth equals intimacy.”
”Korkeus on etuoikeutta, syvyys läheisyyttä.”

Tuntiessamme epävarmuutta, asettamalla itsemme ylös, voimme 
nähdä fyysisen kaupungin kokonaisuutena, mutta myös symbo-
lisesti ’ottaa sen haltuun’. Kenties henkilö 3 tutustuu ajan kanssa 
paremmin kaupunkiinsa ja oppii ihailemaan sen laajuutta samalta 
tasolta, ollen yhtä kaupunkinsa kanssa, kilpailematta, hallitse-
matta. Tai sitten fyysisestä rakenteesta irtautuneet hahmottamisen 
perustavat, kuten tunnelmien mentaalikaupunki, irrottavat kokijan 
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vääjäämättä fyysisestä kaupungista, tekevät sen kokemisesta aina 
hieman ulkokohtaista. Tällä analyysilla ei ole mahdollista sanoa, 
johtuuko kohdehenkilön 3 erilainen suhtautuminen kaupunkiin 
kaupunkisuhteen uutuudesta verrattuna syntyperäisiin helsin-
kiläisiin, hahmottamisen perusominaisuuden täydestä fyysisestä 
rakenteesta irtautumisesta, vai kenties sattumasta.

Helsinki

Tämä tutkimus käsitteli mentaalikaupunkia juuri Helsingin kon-
tekstissa. Tutkimuksessa nousikin esiin ilmiöitä Helsingistä, huo-
mioita mentaalikaupungista juuri tämän kaupungin ominaispiir-
teiden kontekstissa. 

Erityisesti Helsingille tyypillinen ominaisuus, merellisyys, nousi 
vahvasti esiin tutkimuksessa. Helsingillä on yli 130 kilometriä ran-
taviivaa ja jokainen helsinkiläinen asuu alle kymmenen kilometrin 
päässä merestä. Ei ollutkaan yllätys, että vesielementillä oli tärkeä 
rooli jokaisen kohdehenkilön mentaalikaupungissa. Tämä rooli 
kuitenkin vaihteli kohdehenkilöstä riippuen. 

Henkilölle 1 merellä vaikutti olevan lähinnä kaupunkirakenteel-
linen merkitys. Merenaavojen tarjoamat pitkät ja laajat näkymät 
sitoivat kaupunginosia toisiinsa yhtä vahvasti kuin fyysiset yhte-
ydet, ja auttoivat siten kaupunkikokonaisuuden hallitsemisessa. 
Henkilö piti saaresta toiseen liikkumista miellyttävänä, mutta 
muutoin meri oli elementtinä vain yksi osa kaupunkia, kuten 
hänen mentaalikaupunkinsa tasa-arvoiseen luonteeseen sopi.

Kohdehenkilöt 2 ja 3 puolestaan korostivat meren symbolista 
roolia ja vaikutti siltä, että meren tai veden läheisyys oli molem-

Meri yhteyksien ja tunnel-
mien tarjoajana
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mille henkisesti merkittävää. Molemmat olivat asuneet aina lähellä 
merta ja he olivat valmiita valitsemaan tulevan asuinpaikkansa 
merellisyyden perusteella, jopa Helsingin ulkopuolelta. Erityisesti 
henkilön 2 kohtaamisten mentaalikaupungissa merellä oli suuri 
rooli koko henkilöhistorian yhteen sitovana elementtinä, jonka 
pariin henkilö palasi aina mahdollisuuden tullen. Toisaalta hen-
kilölle 3 meri oli enemmänkin visuaalinen ja tunnelmallinen asia, 
eikä sitä hahmotettu kokonaisuutena: hänen mielessään merelliset 
kaupunginosat sijaitsivat etelä-Helsingissä, jolloin niiden ulko-
puolelle solahti niin Munkinseutu ja Arabianranta, kuin Kulosaari 
ja koko itäinen Helsinki. Rakenteellisen kokonaisuuden sijaan 
meri tarjosi henkilölle aamu-usvan tai tyynen yön heijastuksien 
tuokioita.

Meri on siis selvästi merkittävä tekijä helsinkiläisille. 
Tutkimuksen kartoitukset tehtiin syksyllä pitkän kesän jälkeen, 
mutta olisiko meren rooli näyttäytynyt erilaisena kevättalvella teh-
tävissä kartoituksissa? Jäätynyt meri tarjoaa kaupunkilaisille lähes 
loputtoman määrän avointa tilaa. Olisiko talvisessa kaupungissa 
merenjää ollut kaupunkirakennetta yhdistävä tekijä useammalle 
kohdehenkilölle? Mentaalikaupunkimme saattaisikin olla sykli-
nen, muuttuen kaupungin mukana vuodenaikojen tahdissa. 

Meren korostuminen oli ennustettavissa niemennokkaan aset-
tunutta kaupunkia tutkiessa. Tutkimuksessa nousi kuitenkin esiin 
myös runsaasti muita luontoelementtejä, joiden esiintyminen ei 
ollut samalla tavalla odotettavissa. Kaikkien kohdehenkilöiden 
symboleissa ja merkityksellisissä alueissa korostui viher- ja virkis-
tysalueiden merkitys, sekä erityisesti niiden rooli helppokulkui-
sina yhteyksinä. Sitä vastoin urbaaneja alueita tai ominaisuuksia 
mainittiin huomattavasti harvemmin. Tämä oli mielenkiintoista, 
sillä kaikki kohdehenkilöt olivat kuitenkin tietoisesti päättäneet 
hakeutua tai jäädä asumaan ’suureen kaupunkiin’, ja he liikkuivat 
pääosin urbaaneilla alueilla. Eivätkö Helsingin urbaanit ympäris-
töt ole riittävän laadukkaita ansaitakseen erityismaininnan, vai 
ovatko viheralueet vain sen verran harvinaisempia, että ne nouse-
vat mieleen kaupungin erityispiirteistä puhuttaessa? 

Merellisyyden lisäksi toinen Helsinkiä vahvasti määrittelevä 
tekijä on jako itäiseen ja läntiseen Helsinkiin. Kaupungin sijainti 
etelärannikolla, ja Helsinginniemeä pohjois-eteläsuunnassa hal-
kova junarata jakaa kaupungin selkeästi kahtia. Tutkimuksen 
kohdehenkilöt asuivat kaikki Helsingin länsipuoliskolla, joten 
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oli luonnollista, että heidän kaupunkikäyttäytymisensä rajoittui 
enemmän läntiselle puolelle, mutta muutoin olikin yllättävää, 
ettei itä-länsijako saanut oikein minkäänlaista roolia aineistossa. 
Sen sijaan pohjois-eteläsuunnassa Kampin leveyspiiri vaikutti ole-
van Helsinginniemen vedenjakaja. 

Helsingin kaupunkirakenteessa Kampilla on pitkään ollut mer-
kittävä rooli liikenteellisenä risteyskohtana, joten sen esiintymi-
nen mentaalikartoissa ei sinänsä yllättänyt. Tämän tutkimuksen 
kohdehenkilöille se ei ollut kuitenkaan vain risteyskohta, vaan 
myös yksilöiden keskinäinen rajapinta: kohdehenkilöiden 1 ja 3 
kaupunkikäyttäytyminen rajoittui lähes kokonaan Kampin poh-
joispuolelle, kun taas kohdehenkilö 2 liikkui sen eteläpuolella. 
Perinteisesti Helsinki on jakautunut Pitkän sillan etelä- ja pohjois-
puoleen, mutta onko Kampin keskuksesta syntynyt uudenlainen 

60°10’10.5’’N kohdehenkilö 1

Kohdehenkilöiden 1, 2 
ja 3 gps-paikannukset ja 
kaupunkikäsityskartat 
kohdennettuina ja saman-
suhteisina, keskenään 
samalla leveyspiirillä.

n. 1:100 000
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jakaja, tai oikeammin rajapinta, joka vetää ihmisiä molemmista 
suunnista? Kolmen kohdehenkilön otannalla kyseessä voi tieten-
kin olla yhtälailla jännittävä sattuma, kuin uusi ilmiö. 

Kaikki nämä löydökset ovat kuitenkin vain pieniä sivuretkiä mat-
kalla kohti mentaalikaupungin karttaa – niin abstrakti ja muodo-
ton kuin mentaalikaupunki käsitteineen voikin olla, on se silti väis-
tämättä aina sidottu tiettyyn kaupunkiin. Mentaalikaupunkimme 
ei olisi voinut muodostua samanlaiseksi ilman sen pohjalla ole-
van kaupungin ominaispiirteitä. Siksi mentaalikaupungin ilmiön 
ymmärtämiseksi on välttämätöntä ymmärtää myös tämän fyysisen 
kaupungin ominaisuuksia. Tämän tutkimuksen kohdehenkilöi-
den otanta on kuitenkin niin pieni, ettei varsinaisia johtopäätöksiä 
Helsingin ominaisuuksista tai toimenpide-ehdotuksia kaupungin 
paremman tulevaisuuden suuntaamiseksi voi vielä tehdä.

kohdehenkilö 2 kohdehenkilö 3
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päätulokset

Kaikki tämän tutkimuksen päätuloksina esitellyt löydökset ovat 
jossain määrin kumulatiivisia, rakentaen tietä kohti mentaalikau-
pungin karttaa. Mentaalikartta on kuvaus mielemme kaupunki-
kokonaisuudesta, eikä siten irrallinen muista tuloksista, vaan se 
imee itseensä kaiken mieltämme, kaupunkiamme ja itseämme 
käsittelevän.

Heti tutkimuksen analyysin alusta saakka kävi selväksi, että hen-
kilön mentaalinen ja fyysinen kaupunki voivat olla erilaiset. Tätä 
eroavaisuutta kommunikoimaan syntyivät esitellyt kaupungin 
perusrakennetyypit – säikeinen, lineaarinen ja pisteittäinen. Nämä 
tyypit ovat hyvin suppean otannan avulla löytyneitä esimerkkejä. 
Tutkimalla useampia kohdehenkilöitä, ja siis useampia Helsinkejä, 
rakennetyyppejä löytyisi varmasti lisää, ja tyyppien perusperiaat-
teet voisivat tarkentua. Nyt löydetyillä kolmella tyypillä ja niiden 
hybrideillä pystyttiin kuitenkin kuvaamaan kaikkien kohdehen-
kilöiden mentaalisia ja fyysisiä todellisuuksia, ja ne palvelivatkin 
hyvin keinona konkretisoida ja vertailla kaupunkikäyttäytymisen 
ja -käsityksen eroavaisuuksia. 

Kohdehenkilöiden kaupunkikäyttäytymistä vertaamalla kävi 
ilmeiseksi myös, kuinka erikokoinen Helsinki on eri ihmisille. 
Kaikki kohdehenkilöt käyttivät kaupunkia laajalla alueella ja 
monipuolisesti. Esimerkiksi henkilöt 1 ja 3 liikkuivat miltei 
samalla alueella pohjois-eteläsuunnassa, ja henkilö 3 jopa hieman 
kauemmas itäiseen Helsinkiin. Tästä huolimatta henkilön 1 säi-
keinen mentaalikaupunki oli miltei koko Helsingin kokoinen, 
kun taas henkilön 3 kaupunki rajoittui lähes kokonaan Töölöön, 
ja loput vierailluista paikoista olivat vain irtonaisia pisteitä kartalla. 
Omaksutuista perusrakenteista riippuen, kohdehenkilöt saattoivat 
kokea kaupungin hyvin erikokoisena.

Löydetyt rakenteet kietoutuvat siis erottamattomasti yksilölli-
siin tapoihin hahmottaa ja suodattaa kaupunkia. Mikäli mentaali-
kaupunkimme rakenne olisi aina fyysisen kaupungin lailla sidottu 
yhteyksien jatkuvuuteen ja kokonaisuuden selkeään käsittämi-
seen, olisi tällaisen säikeisen mentaalikaupungin lähes mahdotonta 
perustua esimerkiksi tunnelmille. Tunnelmien mentaalikaupungin 
merkitys syntyy tuokiokuvista, tunnelmallisista hetkistä, eikä se 
siksi voi olla jatkuva, sillä millainen kaupunki pystyy takaamaan 
kiehtovan tuokion, kokemuksen, jokaisella askeleella, koko kau-

tulokset sivu 95

jäljennökset sivut 74-75, 
86-87

mentaalikartat sivut 110, 
118
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pungin laajuudelta? Paraskin kaupunki pystyisi ylläpitämään täl-
laista mielenkiintoa ehkä muutaman korttelin laajuudelta, jolloin 
fyysisen elämämme pitäisi muodostua näiden korttelien sisäiseksi. 
Ilman erilaisia rakennetyyppejä tunnelmien mentaalikaupunki 
olisi mahdoton: kaikkien mentaalikaupunkien olisi vääjäämättä 
perustuttava verkkomaisille yhteyksille, kuten kohdehenkilöllä 1. 
Omaksumalla erilaisia rakennetyyppejä mielemme mahdollistaa 
omaan mielenlaatuumme soveltuvan tavan jäsentää kaupunkia – 
kaupungin perusominaisuuden – perustuipa se sitten tunnelmille, 
kohtaamisille tai vielä löytymättömille ilmiöille. 

Perusrakenteiden rinnalla tutkimuksen päätuloksiin lukeutuvat 
yksilöiden mentaalikaupunkien hahmottamisen perusominaisuu-
det eli tavat, joiden kautta yksilöt hahmottavat ja suodattavat kau-
punkikokemustaan.

Yksilölliset hahmotustapojen erot sinällään olivat odotettavissa 
ja inhimillisiä. Yllättävää kuitenkin oli, kuinka vahvasti tämä 
perimmäinen merkitys mentaalikaupungissamme vaikuttaa, aina 
edellä mainittuihin perusrakenteisiin saakka. Hahmotustapojen 
vaikutus ilmeni myös kohdehenkilöiden symboleissa: pyydettä-
essä kertomaan kolme ensimmäisenä mieleen tulevaa kaupunkinsa 
symbolia, henkilö 1 valitsi metron, Keskuspuiston ja Linnanmäen 
kalliot. Kaikki nämä symbolit edustavat omalla tavallaan henkilön 
hahmotuksen perusominaisuutta yhteyksiä ja tasa-arvoa: metro ja 
Keskuspuisto konkreettisina yhteyksinä sekä kaikille saavutettavana 
liikkumismuotona ja virkistysalueena, sekä Linnanmäen kalliot 
symboloiden laajoja, yhteyksiä luovia näkymiä, demokraattisesti 
kaikille avoimessa tilassa. Kohdehenkilöllä 2 lapsuuden ydinalue 
ja nykyinen ydinalue ovat molemmat muistojen ja kohtaamisten 
kyllästämiä, ja kolmas symboli, rannat, sitoo koko henkilöhisto-
rian yhteen. Ainoastaan henkilöllä 3 symbolit olivat enemmänkin 
perusominaisuutta tukevia, kuin niinkään suoraan ominaisuu-
desta kertovia: Mannerheimintie, Rautatieasema ja puistojen vihe-
ryhteydet tukevat kaikki suunnistamista muuten muodottomassa 
tunnelmien kaupungissa. Vaikuttaakin siltä, että jo kolmesta 
symbolista voitaisiin useimmiten päätellä henkilön hahmotuksen 
perusominaisuus – ainakin jälkikäteen. 

Kuten löydetyt rakenteet, myös nämä kaupungin perusominai-
suudet ovat vain pienen otannan löydöksiä. Tässä tutkimuksessa 
esiintyvät yhteyksien, kohtaamisten ja tunnelmien mentaalikau-
pungit ovat varmasti vain muutama esimerkki tavoista suodattaa 

liite C
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kaupunkia. Mentaalikaupungin yksilöllisen luonteen takia, voisi 
jäsentämisen tapoja olla yhtä monta kuin yksilöitä ja heidän yksi-
löllisiä kaupunkejaankin. Toisaalta esimerkiksi yhteyksien men-
taalikaupunki tuntuu niin helpolta ja loogiselta tavalta jäsentää 
ympäristöä, että sen voisi olettaa soveltuvan useammankin yksilön 
mielenlaatuun. Onkin perusteltua arvella, että laajemmassa tutki-
muksessa, analysoitaessa useampia yksilöitä, mentaalikaupunkien 
perusominaisuuksien merestä alkaisi erottua tiettyjä peruspiirteitä 
ja yleisimpiä tapoja hahmottaa kaupunkia. 

kaksisuuntainen kaupunki

Fyysinen ympäristö on se, jossa tosiasiallisesti toimimme. 
Mentaalikaupunkimme on kuitenkin jatkuvasti läsnä, meille 
intuitiivinen totuus. Hahmotamme kaupunkia mentaalimaisema-
namme ja suunnistamme sen kartan avulla. Tästä syystä mentaa-
likarttamme rakenne ja ominaisuudet vaikuttavat myös merkittä-
västi fyysiseen käyttäytymiseemme. Fyysinen ympäristömme ei ole 
mentaalimaisemasta irrotettu, erillinen todellisuus, vaan fyysisen 
ja mentaalisen todellisuuden välinen suhde on vuorovaikutteinen 
ja ennen kaikkea kaksisuuntainen. Mentaalisen hahmottamisen 
tapamme vaikuttavat siihen, kuinka koemme fyysistä kaupun-
kiympäristöä, mikä puolestaan vaikuttaa fyysiseen kaupunkikäyt-
täytymiseemme: jos emme hahmota, että kotoa töihin vie kolme 
erillistä reittiä yhden sijaan, käytämme aina sitä yhtä jonka tun-
nemme, jolloin tilanne on sama kuin jos paikkojen välillä olisi 
vain yksi reitti. 

Mentaalikaupunki ei siis ole merkityksellinen vain yksilölle 
kaupungin merkityksien luojana, vaan mikä on totta mielis-
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sämme, muuttuu todeksi myös fyysisessä käyttäytymisessämme. 
Siksi tutkiessamme mentaalikaupunkeja, tutkimme välillisesti 
myös yhteistä kaupunkiamme, sitä kuinka ihmiset käyttävät sitä 
ja miksi. Mikä on totta mielissämme, muuttuu vähitellen todeksi 
myös yhteisessä ympäristössämme. Olisikin aiheellista kysyä, 
tulisiko näiden hahmottamisen tapojen vaikuttaa siihen, kuinka 
suunnittelemme kaupunkia? 

Tämän hetken kaupunkisuunnittelun konventiot keskittyvät 
verkottuneen, yhteyksien mentaalikaupungin lailla fyysiseen sijain-
tiin ja jatkuvuuteen. Tämä on selitettävissä jo näiden piirteiden 
selkeällä yhteydellä fyysiseen ympäristöön: kaikki sijaitsee jossain, 
jolloin keskittyminen paikkojen välisiin yhteyksiin on luonnol-
lista. Viime aikoina gehliläinen metodiikka on alkanut ohjata 
huomiotamme entistä enemmän myös kohtaamisten kaupunkiin. 
Kohtaamisille perustuvan kaupunkikäsityksen omaaville katujen, 
aukioiden ja julkisten tilojen tarjoamien kontaktien mahdolli-
suuksien lisääntyminen mahdollistaa uusien merkityksien luomi-
sen entistä tiheämpään verkkoon. Nämä ovat kuitenkin vain kaksi 
hahmottamisen tapaa lähes täysin kartoittamattomassa, luke-
mattomien tapojen meressä. Mitä tarjottavaa nykysuunnittelulla 
on esimerkiksi kokemuksellisen, tunnelmien kaupunkikäsityksen 
omaaville? Entä niille kenties miljoonille hahmottamisen tavoille, 
joita emme ole vielä edes löytäneet ja määrittäneet?3

Suunniteltaisiinko kaupunkia siis eri tavalla, jos keskityttäisiin 
yhteyksien kaupungin sijaan johonkin muuhun kaupunkikäsi-
tyksen perimmäiseen ominaisuuteen? Olisiko kohtaamisten tai 
tunnelmien kaupunki puhdasta anarkiaa, muodoton ja tuomittu 
epäonnistumaan? Tai kenties olemme vain niin tottuneita tähän 
nykyiseen suunnittelutapaamme, ettemme pysty näkemään mui-
den tapojen mahdollisuuksia kaupungille. 

3 Merkkejä siitä, että suuri yleisö on vaatinut näitä tapoja huomioonotettavaksi jo kauemmin, 
löytyy esimerkiksi Facebookin Arkkitehtuurikapina -yhteisöstä. Yhteisö kritisoi modernistista 
perinnettä nykysuunnittelussa, joka johtaa ehkä tehokkuuteen, mutta samalla ’rumiin 
laatikoihin’. Suuri osa yhteisön viestinnästä voi vaikuttaa suunnittelijan silmään maallikoiden 
änkyröinniltä, uuden kategoriselta vastustamiselta, ja osa kenties onkin sitä. Omalla 
tavallaan ryhmä kuitenkin peräänkuuluttaa juuri elämyksellisen, tuokioiden kaupungin 
suunnittelua: rakennusten ja julkisten tilojen esteettisiä, yleisinhimillisiä laatutekijöitä, 
jotka ajaisivat funktionaalisuuden ja tehokkuuden edelle. Toisaalta ryhmän voi myös 
tulkita peräänkuuluttavan vain lisää verkottuneisuutta, sillä kaiken pitäisi olla keskenään 
samankaltaista ja sopusointuista. 

kaupunki sivu 19
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tutkimuksen rooli 

Katsomme maailmaa ja kysymme kysymyksiä aina nykyhetken 
näkökulmasta. Pyrkiessämme vastaamaan kysymyksiin mentaali-
kartastamme, konsultoimme karttaa joka kerta uudesta näkökul-
masta, jolloin kartan konsultoiminen itsessään muokkaa mentaa-
litodellisuuttamme. Mentaalikaupungin tulostaminen paperille 
on siis mahdotonta, sillä tulostamiseen johtava prosessi itsessään 
muokkaa karttaamme. Kartan valmistuttua mentaalikaupun-
kimme on jo erilainen. Monmonierin4 vertaus on harvinaisen 
osuva mentaalikartasta puhuttaessa: 

”Maps are like milk: their information is perishable, and it is wise to 
check the date.”
”Kartat ovat kuin maitoa: niiden informaatio on vanhentuvaa, ja 
on viisasta tarkistaa päiväys.”

Mentaalikaupunki onkin jatkuvassa muutoksessa oleva prosessi, 
ei koskaan valmis kokonaisuus.  Se muuttuu samaa tahtia ajatte-
lumme kanssa, ja siksi kaikki sen kuvaukset ovat vääjäämättä van-
hentuneita. Vaikka mentaalikarttoja voidaan pyrkiä kuvaamaan 
analyyttisella materiaalin käsittelyllä, ne ovat silti viime kädessä 
enemmänkin henkisiä kuin fyysisiä karttoja. Picasson5 sanoin:

”Art is a lie which makes us realize the truth, at least the truth is given 
us to understand.”
”Taide on valhe, joka saa meidät oivaltamaan totuuden, ainakin 
totuus on annettu meille ymmärrettäväksi.” 

Taiteen lailla, mentaalikaupungin kartoittaminen ei ole niin-
kään suora suunnittelumetodi tai työkalu, kuin tapa kommu-
nikoida löydettyä ilmiötä joka vaikuttaa kaupunkikäyttäytymi-
seemme. Ennestään tuntemattoman ilmiön visualisoiminen tekee 
siitä ’todellisen’ samalla tavalla kuin tutkimusmatkailijat tekivät 
kartoittamattomista alueista olemassa olevia, ottivat ne osaksi ylei-

4 Monmonier, 1991: 54
5 Rowe, 1970: 137. Alkup. Barr, Alfred. 1946. Picasso: Fifty years of his Art. Museum of 
Modern Art. New York. 270-271
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sesti hyväksyttyä maailmanpiiriä piirtämällä ne kartalle. Täysin 
kartoittamattomasta mentaalikaupungista on mahdotonta kom-
munikoida. Siten mentaalikaupungin kartan kuvaaminen ’oikein’ 
tai yksiselitteisenä kuvauksena ei ole välttämättä edes tarkoituk-
senmukaista, vaan tärkeämpää on ennestään tuntemattoman 
ilmiön visualisoiminen, sillä se mahdollistaa ilmiön tutkimisen ja 
siitä kommunikoimisen.

Tämän tutkimuksen merkittävin anti liittyykin sen kykyyn 
avartaa katsettamme. Tutkimuksen avulla olemme alkaneet 
ymmärtää, kuinka mentaalinen ja fyysinen ympäristömme ovat 
erilaisia – keskenään ja yksilöiden välillä. Ennen kaikkea ne ovat 
kaksisuuntainen todellisuus, jossa mentaalinen ja fyysinen todel-
lisuutemme ovat erottamattomasti vuorovaikutuksessa keskenään. 

Kartoittamaton mentaa-
likaupunki – siis tyhjä 
paperi

n. 1:80 000
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Tämä tutkimus on kuitenkin vasta pintaraapaisu matkalla kohti 
ymmärrystä mentaalikaupunkiemme monimutkaisesta luon-
teesta ja niiden yksilöllisestä monimuotoisuudesta. Laajemmilla, 
kohdennetuilla tutkimuksilla voisimme päästä pureutumaan tar-
kemmin kysymyksiin siitä, miten ihmiset käyttävät kaupunkia ja 
miksi. Voisivatko mentaalikaupunkimme tarjota kauan kaivattua 
lisävaloa mysteeriin, miksi kaikkien tunnettujen konventioiden 
mukaisesti hyväkään kaupunkisuunnittelu ei aina toimi käyt-
täjän kannalta? Miksi jokin alue houkuttelee ihmisiä, ja toinen 
vastaavanlaatuinen epäonnistuu? Jos yksilön mentaalikaupunki 
on pitkälle erkaantunut fyysisen ympäristömme realiteeteista, 
vaikuttaako yksilö käyttäytyvän ennustamattomasti ja epäjohdon-
mukaisesti – vaikka hän noudattaakin oman kaupunkinsa sisäistä 
logiikkaa?

tutkimusasetelma

Alkusysäyksenä tälle diplomityölle toimi James Cornerin6 näke-
mys luovasta kartoittamisesta. Kartoittamiseen haluttiin suhtau-
tua jälleen luovana prosessina pelkän jäljentämisen sijaan, jolloin 
se voisi saavuttaa itseisarvoisen aseman, avaten uusia näkökulmia 
ja löydöksiä.

Kartoittamisen valtasuhteisiin syventyminen yhdistyi pian aja-
tukseen, kuinka informaatio on jatkuvasti enenevissä määrin rää-
tälöity yksilöllisesti meille sopivaksi, meitä kiinnostavaksi. Heräsi 
kysymys, voisiko kaupunkikin muotoutua käyttäytymisemme ja 
aikaisempien kiinnostuksenkohteittemme mukaan meille yksi-
löllisesti suunnatuksi. Nämä personoidut kaupungit alkoivat aja-
maan nopeasti kohti virtuaalista- ja lisättyä todellisuutta7. 

Yksilöllisiin kaupunkeihin syventyminen vaati ensin ymmär-
ryksen siitä, kuinka käytämme ja hahmotamme kaupunkia. Jo 
ensimmäinen katsaus mielemme toimintaan teki selväksi, että 
mielemme tuottaa personointia orgaanisesti: valikoimme itsel-
lemme oleelliset paikat ja merkitysympäristöt ja muodostamme 

6 Corner, 1999
7 engl. virtual reality, vr, augmented reality, ar

kartan luonto sivu 52-53
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niistä juuri käyttäytymiseemme ja persoonamme sopivan todelli-
suuden, mentaalikaupungin. Virtuaalinen ja lisätty todellisuus siis 
pyrkivät tekemään näkyväksi maailman, joka on aina ollut läsnä 
mielissämme. Voidaksemme jatkossa keskustella yhteisen todelli-
suutemme jatkamisesta tai muuttamisesta, saatikka siitä, tulisiko 
sitä tehdä ja millä ehdoin, meidän on ensin ymmärrettävä miten 
oma mielemme suorittaa samanlaisia prosesseja ja mihin ne joh-
tavat. Tämä tutkimus lähtikin luovan kartoittamisen avulla tut-
kimaan näitä mentaalikaupunkejamme ja niiden roolia fyysisen 
kaupungin rinnalla. 

Prosessin aikana kartoittaminen lunasti paikkansa uutta luovana 
metodina. Tutkimuksen tulokset nousivat suoraan luovasta kar-
toittamisesta, ja varsinkin yksilöllisen kaupungin hahmottamisen 
perusominaisuudet olisivat jääneet löytymättä ilman kartoituksia ja 
niiden luovaa analyysia. 

tutkimusmetodit

Tämä tutkimus käynnistyi jossain määrin takaperoisesti, kiinnos-
tuksesta kartoittamiseen metodina. Tällöin päästiin hyödyntä-
mään luovan tutkimuksen koko potentiaali, kun analyysissa teh-
dyt löydökset saivat aidosti johdattaa tutkimuksen suuntaa, eikä 
tutkimuskysymyksiä tai etsittäviä lopputuloksia oltu määritelty 
etukäteen. Tutkimusta suunniteltaessa pidettiin siis mahdollisim-
man monet suunnat avoinna. Tästä syystä tutkimusmateriaaliin 
päätyikin varmasti runsaasti kohtia ja kysymyksiä, jotka olivat 
lopputuloksen kannalta yhdentekeviä, ja toisaalta tutkimatta jäi 
monta herkullista näkökulmaa. Esimerkiksi etäisyyksien roolia 
korostettiin ehkä turhan paljon kaupunkikäsityskarttaa tehdessä, 
ja useamman kuin yhden reitin yksityiskohtainen kuvailu ei vält-
tämättä antanut vaivaan nähden merkittävästi tuloksia. Toisaalta 
kohteiden mentaalikaupunkiin valikoituneiden paikkojen merki-
tyspainoja ja keskinäisiä yhteyksiä olisi voitu tarkentaa haastatte-
lussa. Ennakkotehtävien ohjetta ja haastattelun runkoa tulee siis 

tulokset sivu 103
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lukea ja muokata tulevaisuudessa pitäen mielessä sen kokeellinen, 
luonnosmainen rooli tässä tutkimuksessa.

Lisäksi erityisesti valokuviin kartoitusmetodina tulee suhtautua 
varauksella. Vaikka kuvaamisesta ja kuvan kommentoinnista oli-
kin tallennusmuodon valinnalla pyritty tehdä mahdollisimman 
helppoa, kuvaaminen vaatii silti aina kartoitettavalta aktiivisuutta, 
päätöksen ryhtyä kuvaamaan. Toisin kuin jälkeenpäin kerrotussa 
tarinassa, jossa päällimmäisiksi valikoituu automaattisesti mie-
leenpainuvimmat ja tärkeimmät tapahtumat, kuviin valikoituu 
vääjäämättä asioita ja ilmiöitä, joiden tilanne salli kuvaamisen. 
Kuvia tulee siis käyttää enemmänkin yhteistyössä muun materi-
aalin kanssa kuin sellaisenaan: kuvat voivat nostaa esiin ilmiöitä 
tai piirteitä, joille etsitään vahvistusta muusta materiaalista, tai 
vastaavasti kuvista voidaan hakea vahvistusta muualta löytyneille 
ilmiöille. 

Vastaava kartoitus ja haastattelumateriaali kerättiin myös tutki-
jasta, mutta itsen analysointi samalla abstraktion tasolla muiden 
kohdehenkilöiden kanssa osoittautui hankalaksi. Tutkimuksen 
analyysivaihe perustui viikon mittaiseen, rajattuun datan otan-
taan, mutta tämän rajauksen tekeminen itselle oli mahdotonta. 
’Teoria itsestä’ esti näkemästä omaa toimintaa viikkoon eristettynä 
ja jokaisen tuloksen pystyi riitauttamaan jonkin itsestä ennalta 
tiedetyn ominaisuuden perusteella. Ennakkotiedot kohdehenki-
löistä vaikuttavat siis vääjäämättä analyysiin. Siksi mahdollisen 
jatkotutkimuksen kohdehenkilöiden olisi hyvä olla tutkijalle (tai 
tutkijaryhmälle) yhtä tuttuja tai tuntemattomia, jotta jokainen 
kohdehenkilö saisi tasapuolisen analyysin.

Suoraan kohdehenkilöltä kerätyn soft-datan käsittelyyn liit-
tyy aina jonkin verran varauksia. Kerättäessä materiaalia suoraan 
yksilöltä, tulee ottaa huomioon henkilöiden taipumus muuttaa 
käytöstään tai ’teoriaa itsestä’ tutkimukseen sopivaksi tai esittääk-
seen itsensä edullisemmassa valossa. Kaupunkikäyttäytymistä 
koskevassa tutkimuksessa henkilöt saattaisivat helposti yrittää olla 
aktiivisempia ja käydä ’imagolleen’ sopivissa paikoissa vaikuttaak-

metodit sivu 65
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8 kts. Arnheim, 1969
9 Samasta syystä myös haastatteluissa käytettiin workshop-työskentelyä. Kts. Arnheim, 1969: 
232

seen mielenkiintoisemmilta. Siksi kohdehenkilöille annetuissa 
kartoitusviikon ohjeissa painotettiinkin arjen jatkamista tavalli-
seen tapaan – mentaalikaupungin kokonaisuuden rakentumiseen 
ja hahmottamiseen paneutuva tutkimus ei piittaisi tekemisen 
määrästä tai huomaisi trendikkäitä pienpanimoita. Tässä tutki-
muksessa lisäksi viikon kestävä, keskipitkä kartoitusaika vähensi 
todennäköisyyttä, että kohdehenkilöt jaksaisivat ylläpitää tavalli-
sesta arjesta poikkeavaa käytöstä.

Kohdehenkilöiden halukkuus kertoa itsestään ’oikeita’ asioita 
vaikuttaa siis aineiston keräämiseen. Tämän lisäksi henkilöiden 
ulosanti voi rajoittaa soft-datan keräämistä. Erityisesti haastatte-
lun työpajatyöskentelyosioissa yksilöiden kyvyt esittää asioita piir-
tämällä ja puhdas sorminäppäryys saattavat luoda isojakin eroja 
saatavan datan luotettavuuteen. Tämän tutkimuksen kaikkien 
kolmen kohdehenkilön tuottamat kartat ja haastattelusta saatu 
muu materiaali vastasivat hyvin toisiaan, joten henkilöiden esi-
tyskyvyt eivät näytä haitanneen aineiston keruuta. Laajemmalla 
ja varioidummalla henkilöotannalla tämä täytyisi kuitenkin ottaa 
huomioon tutkimusta suunniteltaessa ja arvioitaessa.

Näiden yksilöllisten eroavaisuuksien lisäksi yleisinhimilliset 
kykymme vaikuttavat datan keräämiseen. Mentaalikaupunkimme 
on aistien välityksellä fyysisestä todellisuudesta kerätty ja mie-
lemme muokkaama kokonaisuus. Se on väistämättä visuaalinen8 
ja kolmiulotteinen. Kartoitusten ja haastattelun avulla tämä kol-
miulotteinen maailma pyrittiin tulostamaan kaksiulotteiseksi 
kartaksi paperille. Mentaalikuvamme perustuu kaksiulotteisen 
kuvan lailla epälineaariseen mediaan, jossa asiat voivat esiintyä 
rinnakkain. Niille ei välttämättä synny yksinkertaisia syy-seuraus-
suhteita, kuten lineaariseen mediaan perustuvassa puheessa. Tästä 
syystä mentaalikaupunkia olisi oletusarvoisesti helpompi ilmaista 
kuvallisesti kuin puheena.9 

Tutkimuksen aikana kuitenkin huomattiin, ettei näin aina ollut. 
Esimerkiksi testikierroksen haastattelussa kohdehenkilöä pyydet-
tiin kuvaamaan tiettyjä reittejä piirtämällä niistä kartta, mikä 

Liite B
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osoittautui kuitenkin liian hankalaksi. Lopulliseen haastatteluun 
tehtävä vaihdettiin reittien narratiivien kertomiseen. Arnheim10 
sanoo:

”Pictorial montages show their seams, whereas the images produced by 
words fuse into unifi ed wholes.” 
”Kuvalliset koosteet näyttävät saumakohtansa, kun taas sanoin 
luodut kuvat sulautuvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.” 

Joten vaikka kuvallinen ilmaisu on mentaalikuvan tavoin epäli-
neaarista, se on puhetta paljon eksaktimpaa. Puhe jättää vastauk-
semme avonaisiksi ja antaa tilaa vastaanottajan mielen kuvituk-
sille. Sen sijaan esittäessämme mentaalimaisemaamme kuvallisesti, 
joudumme kohtaamaan mentaalimaisemamme ristiriitaisuudet ja 
epäjatkuvuuskohdat. Meidän täytyisi olla täysin varmoja jokai-
sesta ratkaisusta jonka lukitsemme kuvalla ’ainoaksi totuudeksi’. 
Tehtävä on jossain määrin paradoksaalinen: mentaalikaupun-
kimme jatkuvan kehityksen takia sillä ei ole yhtä totuutta, vaan se 
on väistämättä ristiriitainen. 

Lisäksi mentaalimaiseman kuvallinen esitys asettaa sen vertail-
tavaksi Helsingin aikaisempien kuvausten kanssa. Haastatteluissa 
kaupunkimme kaksijakoisuus fyysisen ja mentaalisen todellisuu-
den välillä osoittautuikin haasteelliseksi. Pyydettäessä esittämään 
mielensä karttaa, kohdehenkilöt vertasivat eteensä avautuvaa 
kuvaa automaattisesti fyysisen Helsingin ilmakuvaan ja pyrkivät 
korjaamaan mielensä tuotoksia sitä vastaavaksi. Lausahdukset 
kuten ’tämä on väärin’ toistuivat useasti haastatteluissa, vaikka 
yksilön mentaalikaupunki on aina määritelmällisesti oikein, 
onhan se yksilön henkilökohtainen totuus. 

Koska kohdehenkilöille oli ilmeisen haasteellista päästää irti 
paineesta tuottaa ’oikeanlainen’ kartta, voisikin olla perustellum-
paa muodostaa mentaalikaupungin kartta puhtaasti haastattelu-
kysymyksillä. Puhuessamme emme joudu lukitsemaan jokaista 
vastausta yksiselitteisesti, emmekä kohtaamaan mentaalimaise-
mamme ristiriitaisuutta yhtä raa’asti. Vapauttaessaan kertojan 
yksiselitteisyydestä, puhe siirtää tulkintavallan kuulijalle. Tällöin 

muistava mieli sivu 33

muistava mieli sivu 30

10 Arnheim, 1969: 253
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entistä isommaksi kysymykseksi nousee välittävän osapuolen, tut-
kijan, vaikutus kartan muodostumiseen. Analysoidessaan kohde-
henkilön sanoja tutkija tekee väistämättä valintoja ja tulkintoja, 
joihin vaikuttavat tutkijan oma ennakkokäsitys kohdehenkilöstä 
sekä kyky päästää irti omasta mentaalikaupungistaan. Onkin 
aiheellista kysyä, onko luovalla tutkimuksella syntynyt mentaali-
kaupungin kartta kohdehenkilön mentaalitodellisuus, vai hänen 
ja tutkijan mentaalimaisemien yhteensulautuma? 

Mentaalikaupunkeja voidaan hyvin tutkia ja analysoida kartoit-
tamisen avulla ilmiön lähestymiseksi, mutta todellisen, täydellisen 
ja ’oikeanlaisen’ mentaalikaupungin kartan tulostaminen on mah-
doton tehtävä.

Onko väärin ajatella, että 
Otaniemen niemenkärki 
osoittaa etelään, jos siten 
pääsee kuitenkin perille?

Ote henkilön 3 mentaali-
kaupungin kartasta
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”Tämä tekemisen ja syyn välinen suhde, miten ja miksi, on teorian 
unohtunut tehtävä.”



loppusanat

”This relation between craft and motivation, the how and the why, is 
the forgotten role of theory.”

- James Corner 1

1 Corner, 2014-c: 48



Tämän diplomityön alkusykäyksenä toimi oma henkilökohtai-
nen kiinnostukseni kartoittamiseen metodina. Olin vakuuttunut 
James Cornerin2 väittämästä, että suhtautumalla kartoittamiseen 
luovana prosessina pelkän jäljentämisen sijaan, kartat voisivat saa-
vuttaa itseisarvoisen aseman, vapauttaen näkökulmia ja löydöksiä. 

Heittäytymällä luovaan kartoittamiseen löysin vähitellen työni 
teesin, väittämän rinnakkaisista mentaalikaupungeista ja nii-
den merkityksellisyydestä elämäämme. Teesini on kompleksi-
nen ilmiö, jonka todistaminen yksiselitteisesti olisi mahdotonta. 
Diplomityöni päämääräksi muodostuikin etsiä niitä keinoja ja 
välineitä, jolla ilmiöstä voidaan kommunikoida. Luova kartoitta-
minen palasi uudelleen työpöydälleni juuri tällaisena keinona – ja 
lunasti siten paikkansa uutta luovana metodina.  Luovalla kartoit-
tamisella oli mahdollista analysoida ja visualisoida mentaalikau-
punkiemme muodostumista ja eroavaisuuksia yksilön mentaalisen 
ja fyysisen maailman, sekä eri yksilöiden välillä.

Tämä tutkimuskysymysteni jossain määrin takaperoinen muo-
toutuminen saa minut kuitenkin epäilemään, josko tutkimus olisi 
voitu toteuttaa selkeämmin ja paremmin, mikäli tutkimuskysy-
mykset olisivat olleet alusta saakka kirkkaina mielessäni. En kui-
tenkaan usko, että ilman varauksetonta heittäytymistä karttojen ja 
luovan teorian maailmaan, ilman päämäärätöntä seikkailua kar-
toittaessa, olisin koskaan päätynyt tutkimaan yksilöiden mentaali-
kaupunkeja. Ja tästä löydöksestä olen kiitollinen.

Diplomityössäni koin tärkeäksi laajentaa osaamistani arkki-
tehtina teorian puolelle. Heräsin opinnoissani myöhään teorian 
ja lukemisen maailmoja avartavalle mahdollisuudelle. Tahdoin 
hyödyntää diplomityön tarjoaman mahdollisuuden syventääkseni 
osaamistani tällä osa-alueella, jonka käsittely jäi pintapuoliseksi 
muiden opintojeni aikana. Tarkoituksenani oli, että välillä filosofi-
sissakin syvyyksissä uiskenteleva tutkimukseni pohjautuisi lopussa 
selkeälle rakenteelle. Käsittelemällä abstraktia mentaalikaupunkia 
johdonmukaisesti kirjoittamalla, kartoittamalla ja analysoimalla 
materiaalia, voisin käyttää suunnittelijan osaamistani ja päätyä 
luovaan lopputulokseen – mentaalikarttaan. 

Vaikka tutkimukseni hedelmällisyyden arvioiminen on tästä 
edespäin muiden käsissä, koen laajentaneeni omaa osaamistani ja 

2 Corner, 1999
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3 Lynch, 1960: 63

juurruttaneeni omaa käsitystäni ja asemaani siitä, kuka minä olen 
arkkitehtina. Historian viisaiden ihmisten paino takanani, minulla 
on paremmat valmiudet puhua arkkitehtuurista, ja ennen kaikkea 
olen avannut itselleni uskalluksen puhua siitä. Aivan kuten tieteen 
perustana on sen itseään korjaava luonne, erehtyväisyys, valmius 
korjata pölyttyneitä uskomuksia uuden tiedon edessä, olen minä 
päättänyt nähdä arkkitehtuurin teorian samanlaisena: ei niinkään 
valmiina totuutena, vaan jatkuvana keskusteluna. Muusta arkki-
tehtuurista poiketen, teorian vapauttava voima on juuri siinä, ettei 
mikään sanottu ole lopullista, vaan jokainen ajatus, mielemme 
rakennelma, on loputtomasti korjattavissa ja paranneltavissa. 

Ehkä juuri siitä syystä tämän tutkimuksen tuloksetkin ovat vasta 
ensimmäinen raapaisu matkalla kohti ymmärrystä mentaalikau-
pungeistamme. Olen alkanut ymmärtää, kuinka mentaalinen ja 
fyysinen ympäristömme ovat kaksisuuntainen todellisuus, jossa 
mentaalinen hahmotuksemme muokkaa fyysistä käyttäytymis-
tämme, ja vastaavasti fyysinen käyttäytymisemme mentaalimaa-
ilmaamme. Laajempien, kohdennettujen tutkimusten avulla 
voisimme suunnittelijoina löytää vastauksia yksilöiden erilaisille 
suhtautumisille kaupunkiin ja perusteita ihmisten epäjohdonmu-
kaiselta tuntuvalle kaupunkikäyttäytymiselle. Mentaalikaupungin 
kuvaaminen ei ole yksiselitteistä, mutta kysymällä oikeita kysy-
myksiä voisimme oppia paljon jopa näiltä vajavaisilta kuvilta. 

Sen sijaan varsinaisena karttana, niin tosi kuin se yksilölle 
onkin, mentaalikartta on hyödyllinen vain omistajalleen. Vaikka 
sen jatkuvan liikkeen voisikin tulostaa kuvaksi paperille, ei sillä 
voisi suunnistaa, sillä se ei merkitsisi muille mitään. Ennen kaik-
kea mentaalikaupunki on henkilökohtainen merkitysympäristö, 
tarina, jota kerromme itsellemme pystyäksemme toimimaan 
yhteisessä ympäristössämme. Ja kuten Isleta reservaatin vanhat 
miehet sanovat:

”When the stories are no longer told, there will no longer be need for 
them.” 3

”Kun tarinoita lakataan kertomasta, ei niille enää ole tarvetta.”
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kaupunkikäsityskartta ja paikat mentaalikaupungin mielletty rakenne
- säikeinen ydinalue, muuten pisteittäinen

2 kohtaaminen, tunne, muisto
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viikkokaupungin fyysinen rakenne
- säikeinen ydinalue, muuten pisteittäinen
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60°10’10.5’’N

gps-jäljennös eli kaupunkikäyttäytymiskartta ja paikat
1 : 100 000

mentaalikaupunkiin kuuluvat alueet
1 : 100 000

viikkokaupungin fyysinen rakenne
- lineaarinen, eteläpäässä säikeisyyttä

kaupunkikäsityskartta ja paikat mentaalikaupungin mielletty rakenne
- säikeinen etelään laajentunut ydinalue, muuten pisteittäinen

3 tunnelma, hetki, tuokiokuva
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liite B. kartoitusviikon ohjeet tutkimuskohteille

Tietoa tutkimuskohteille:

Tämä tutkimus keskittyy liikkeeseen, sijaintiin ja paikkaan, ei niinkään tekemiseen. 
Missään vaiheessa ei siis ole pakko kertoa ’mitä teki’, ellei se helpota omaa hahmotta-
mista ja muistia -  ’missä teki’ riittää.

Vaikka tutkimus on yksilölähtöinen, pyrkii se etäyttämään henkilöistä. Nimiä, koti-
osoitteita tai muita tunnistetietoja ei mainita. Tutkimus ei kuitenkaan ole täysin 
anonyymi, sillä kodin, työpaikan ja muiden vastaavien sijainnit tulevat näkymään 
kartalla – tutut ihmiset saattavat siis tunnistaa, keitä kohteet ovat. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti sinun – kohdehenkilön - omaan käsitykseesi 
Helsingistä, niihin paikkoihin, reitteihin ja symboleihin jotka sinun käsityksesi ja käyt-
täytymisesi mukaan siihen kuuluvat. Vastatessasi, sinun ei siis tulisi miettiä mikä on 
’oikea’ vastaus esimerkiksi Helsingin brändityöryhmän mukaan, vaan mikä on sinulle 
merkityksellistä. Erityiskohteena on fyysinen ympäristö, tai siihen suoraan sidoksissa 
olevat asiat. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi reitit, rajapinnat/raja-aidat, ris-
teyspaikat, kiintopisteet tai alueet jne, kunhan niillä on edes summittainen fyysinen 
sijainti. Ei siis yleiset ominaisuudet, kuten ’vehreys’. 

Kartoitusviikon aikana, jatka arkeasi tavalliseen tapaan. Vaikka tutkimuksen nimi 
on ’Toisten Helsinki’, voit hyvin vierailla/oleskella kaupungin ulkopuolella. Vältä siis 
kaikin tavoin muuttamasta suunnitelmiasi sopiaksesi tutkimukseen tai vaikuttaaksesi 
mielenkiintoisemmalta, sekä erityisesti katsomasta karttaa tilanteissa, joissa et sitä nor-
maalisti tekisi. 

Kartoitusviikko:

1: GPS -seuranta

Android-käyttäjä: Puhelimeesi tullaan asentamaan Karttaselain Paikannin gps-so-
vellus, joka kartoittaa liikettäsi seitsemän päivän ajan. Tutkija tallentaa kartoituk-
sen päivän mittaisiin jaksoihin, mutta sinulta paikannus ei vaadi muita toimia, 
kuin että pidät sovelluksen paikantimen päällä -asennossa, puhelimen riittävästi 
ladattuna, sekä mukanasi koko seitsemän päivän ajan. Paikantimen avulla et pysty 
itse tarkastelemaan sen piirtämää reittiä.



IPhone-käyttäjä: Puhelimeesi tullaan asentamaan Karttaselain gps-sovellus, joka 
kartoittaa liikettäsi seitsemän päivän ajan. Sovellus vaatii, että käynnistät kartoi-
tuksen aamulla, sekä katkaiset ja tallennat illalla, vie tiedostoon -toiminnon avulla. 
Lähetä tallentamasi gpx-tiedosto joka ilta suoraan tutkijalle. Lisäksi pidä puhe-
limesi riittävästi ladattuna ja mukanasi koko seitsemän päivän ajan. Sovelluksen 
avulla pystyt seuraamaan tallennettua reittiäsi kartalta, mutta vältä katsomasta sitä!!

1b: GPS -back-up

Paikantimen tueksi, puhelimesi google maps -sovelluksen sijaintihistoria pistetään 
päälle. Tämän tarkoituksena on toimia ’varmuuskopiona’ Karttaselaimelle. Sovellus 
ei vaadi sinulta muuta kuin että pidät sovelluksen paikantimen päällä -asennossa, 
puhelimen riittävästi ladattuna, sekä mukanasi koko seitsemän päivän ajan.

2: Ennakkotehtävä 

Kartoitusviikon aikana, mieti kolme sinulle merkittävintä asiaa omassa 
Helsingissäsi. Mitä tulee ensimmäisenä mieleen siitä Helsingistä, jossa sinä liikut? 
Mikä tai mitkä symboloivat sinun Helsinkiäsi? – Miksi valitsit juuri nämä? Mitkä 
ominaisuudet tekevät niistä merkittäviä?

Valitsemasi asia voi olla paikka, kiintopiste, alue, kaupunkirakenteellinen omi-
naisuus jne. kunhan sillä on fyysinen sijainti. Ei siis yleinen ominaisuus, kuten 
’vehreys’. 

Voit kirjoittaa paikat ja perusteet ylös vapaamuotoisesti, tai kertoa ne vasta suulli-
sesti haastattelussa.

3: Postikortit 

Saat tutkijalta seitsemän tyhjää postikorttipohjaa. Jokaisen päivän päätteeksi 
kirjoita itsellesi postikortti päivän tapahtumista. Kirjoita ylös missä kävit, miksi 
(teki mieleni vs. oli pakko jne.), jäikö jotain muuta mieleen? Yllätyitkö, nautitko, 
toivoitko ettei jotain reittiä olisi tarvinnut kulkea? Kysymykseen mitä teit, ei ole 
pakko vastata. 

Postikorttien taiteellinen taso on itsesi päätettävissä, se saa olla pelkkä lista, jatku-
vamuotoinen teksti, tai voit myös skissata, kuvittaa, runoilla...

Kirjoittaessasi, älä katso karttaa tai omaa sijaintiseurantaasi.

4: Valokuvat 

Sinulle on perustettu tyhjä Instagram -tili, ja sinut on lisätty jäseneksi tutkimus-
ryhmän Whatsappiin. 

Kartoitusviikon aikana, valokuvaa, mitä kohtaat liikkuessasi. Kuvaamasi asiat voi-
vat olla isoja tai pieniä, pysyviä tai väliaikaisia, miellyttäviä tai huonoja. Ne voivat 
olla asioita, piirteitä, muistoja, mielleyhtymiä tai yllätyksiä. Mitä näit, kuulit, hais-



toit, tunsit, kohtasit. Sinä päätät, kunhan se herätti mielenkiintosi tai laittoi sinut 
ajattelemaan.

Voit ottaa myös lyhyitä videoita, mikäli se kommunikoi ajatustasi paremmin. 

Ota 2-4 kuvaa päivässä, puhelimellasi, ja tallenna ne Instagramiin. Näin kuvan 
ottaminen, tallentaminen ja siihen ’muistiinpanon’ kirjoittaminen tapahtuu 
samaan paikkaan. Kuvat tallentuvat automaattisesti järjestykseen – tallenna myös 
tarkka aika ja paikka jossa olit kuvan ottamishetkellä/ jota kuvasit. Muista, että 
muistiinpanon liittäminen kuvaan on erityisen tärkeää, jotta tutkija saa tietää, 
miksi otit kuvan, mikä siinä on erityistä.

Pidä Instagramin asetuksista päällä tallenna alkuperäiset kuvat ja videot -asetus, jol-
loin täysilaatuiset kuvat säilyvät.

Huomaa: Voit myös ottaa ’sanallisen kuvan’ jälkikäteen, jos koit jotain merkittävää, 
mutta et juuri pystynyt kuvaamaan, esimerkiksi autoa ajaessa. Tällöin Instagramiin 
otetaan ’tyhjä’ kuva, ja sen muistiinpanoon kirjoitetaan mitä, missä, miksi. Aika- ja 
paikkaleima tallennetaan oikean tapahtuman mukaan.

Haastattelut: 

Kartoitusviikon jälkeen sovitaan erikseen aika henkilökohtaiselle haastattelulle, 
johon kuuluu työpajatyyppistä käsin tekemistä sekä haastattelukysymyksiä. 
Haastatteluun varataan aikaa kolme tuntia.



Tietoa tutkimuskohteille:

Kahdenkeskinen haastattelu, kesto noin 3 tuntia.

Tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti sinun omaan käsitykseesi Helsingistä, nii-
hin paikkoihin, reitteihin ja symboleihin jotka sinun käsityksesi ja käyttäytymisesi 
mukaan siihen kuuluvat. Vastatessasi, sinun ei siis tulisi miettiä mikä on ’oikea’ vastaus 
esimerkiksi Helsingin brändityöryhmän mukaan, vaan mikä on sinulle merkityksel-
listä. Erityiskohteena on fyysinen ympäristö, tai siihen suoraan sidoksissa olevat asiat. 
Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi reitit, rajapinnat/raja-aidat, risteyspaikat, kiin-
topisteet tai alueet jne. kunhan niillä on edes summittainen fyysinen sijainti. Ei siis 
yleiset ominaisuudet, kuten ’vehreys’. 

Seuraava haastattelu jakautuu kolmeen osaan: ensimmäisessä osassa keskitytään työ-
pajatyöskentelyn ja haastattelukysymysten avulla yleiseen mielikuvaasi Helsingistä, 
toisessa osassa syvennytään kartoitusviikon finesseihin, ja viimeiseksi palaamme vielä 
haastattelukysymysten avulla yleispiirteisemmälle tasolle. Haastattelu saa polveilla 
missä tahansa vaiheessa, mikäli mielessäsi herää aiheita itse kysymysten ulkopuolelta, 
joista haluat keskustella.

Haastattelua ei julkaista sellaisenaan, mutta osia siitä voidaan sisällyttää tutkimuksen 
kirjalliseen osioon.

Osa 1: oma Helsinki

1: Piirrä nopea kartta Helsingistäsi. Tee se kuten kuvaisit elämääsi kaupungissa 
ulkopuoliselle henkilölle, kuvaten pääkohdat. Kartan ei tarvitse olla mittatarkka 
– karkea piirros riittää. 

[Tutkija tekee muistiinpanoja kartan elementtien piirtojärjestyksestä. Tutkija myös 
tarkkailee kelloa ja pysäyttää kartan teon sopivassa vaiheessa, tarkoitus tehdä nopea 
kartta. Lopuksi kartta valokuvataan.]

haastattelupohjaliite C. 



2: Aloitustapaamisessa sait tehtäväksi miettiä kolme sinulle merkittävintä paikkaa 
omassa Helsingissäsi. Mitä tulee ensimmäisenä mieleen siitä Helsingistä, jossa sinä 
liikut? Mikä tai mitkä symboloivat sinun Helsinkiäsi? 

Miksi valitsit juuri nämä? Mitkä ominaisuudet tekevät niistä merkittäviä?

Kirjoita kohteet lapuille.    

Osa 2: kartoitusviikko

3: ’Postikortteja’ apuna käyttäen, kirjoita paperilapuille kaikki paikat, joissa kävit 
viikon aikana. Jokainen paikka kirjataan vain kerran.

4A: Valitse kirjoitetuista lapuista ne paikat, joiden etäisyys kodistasi on pisin ja 
lyhin, kuitenkin niin, että niihin johtavan reitin tunnet hyvin. 

Laput yhdistetään koti -lappuun langalla. Arvioi langan pituus niin, että sen pituus 
kuvastaa etäisyyttä. Esimerkiksi 1cm lankaa on 500m, tai 1/20 osa kodin ja kauim-
maisen kohteen välillä - mittakaavalla ei ole merkitystä, kunhan etäisyydet olisivat 
keskenään mielestäsi vertailukelpoisia. 

Langan suuntaa voi myös muotoilla, mikäli esimerkiksi matka on mielessäsi ehdot-
tomasti kaareva tai siinä on erityisen merkittävä mutka.

[Tutkija on selvillä oikeasta fyysisestä ympäristöstä (gps), ja tukee kohteiden ja lan-
gan pituuden valinnassa niin, että tehtävää on mahdollista suorittaa eteenpäin. Siis 
lanka riittävän pitkä, mutta ei liian.]

Kohta 4 toistetaan kaikille kohdassa 3 kirjoitetuille paikoille. Kannattaa aloittaa 
merkittävimmistä tai tutuimmista paikoista ja reiteistä. Mikäli lapuille on kirjoi-
tettu laajempia paikkoja tai reittejä, ne voidaan piirtää alla sijaitsevaan skissiin. 
Myös kohdassa 1 kirjoitetut laput piirretään/asetetaan kartalle.

[Tutkija tekee muistiinpanoja kohteiden kartalleasettamisjärjestyksestä. Lopuksi 
kartta valokuvataan.]

4B: Merkitse karttaasi suunta pohjoiseen.

5: Lankojen viereen, merkitse ne reitit tai reittien osat, joita haluaisitkin kulkea; 
koet virkistäviksi; miellyttäviksi; elämyksellisiksi. Onko kyseessä vain se katu jota 
kuljit; alue jonka läpi tai ohitse kuljet; jokin tietty kiintopiste jonka halusit reitillä 
kohdata? Ei ole tärkeää, muistatko teiden nimet tai miellyttävien reittien/alueiden 
tarkat alku- ja loppupisteet, karkeat mielikuvat riittävät. 



Käsiteltäviä ’elementtejä’ voivat olla esimerkiksi reitti, raja, risteyskohta, alue, kiin-
topiste.

[Tutkija ohjaa haastateltavaa kertomaan/löytämään lisää merkityksellisiä asioita. 
Lopuksi kartta valokuvataan.]

6A: Mikä oli yllättävin asia viikossasi? Entä mieleenpainuvin? Tutuin?

6B: Mikä asia viikossasi on kaikkein ’pysyvin’? Entä minkä luulet muuttuvan eni-
ten/seuraavaksi?

Seuraavaksi keskitytään yksittäisiin reitteihin. 

7A: Sulje silmäsi ja kuvittele olevasi kotiovellasi, juuri lähdössä työ-/koulupaikal-
lesi. Kerro yksityiskohtaisesti, miten suunnistat kyseisen reitin. Kuvittele itsesi kul-
kemassa reitillä, ja kuvaile kohtaamiesi paikkojen ja tapahtumien sarjaa: mitä näet, 
kuulet, haistat. Kerro niistä merkeistä tai kohdista reitillä, jotka ovat muodostuneet 
sinulle merkittäviksi suuntamerkeiksi, sekä niistä, joiden avulla joku muu voisi 
tehdä samat päätökset kuin sinä teet matkallasi. 

Kiinnostavia ovat asioiden fyysiset ominaisuudet, reitillä syntyvät ’kuvat’. Ei siis ole 
tärkeää, muistatko teiden ja paikkojen nimet oikein.

[Tutkija voi kysyä välillä ’Missä olemme nyt?’, jos kohde ei muista kertoa.]

7B: Nyt kun reitti on käyty läpi, kysyisin - 

Muistuuko mieleesi erityisiä tunteita joita koet matkallasi? Kuinka pitkään tämä 
matka sinulla kestää? Onko reitillä kohtia/alueita, joissa olet epävarma sijainnistasi/
suunnastasi? Osaisitko perille myös toista/toisia reittejä? Jos kulkisit reitin toiseen 
suuntaan, tekisitkö samat valinnat? Liittyykö reitin suunnistamiseen joitain alueita 
tai reittejä, joiden lähellä tiedostat kulkevasi? Siis suuntamerkkejä, joiden läpi et 
oikeasti kulje? 

[Tutkija voi tarkentaa: Esim. paralleeli iso tie, joka toimii suuntauksena kululle, 
vaikka mennään viereisellä puistopolulla. Tai tärkeä alue, jonka laidalla/läpi tiede-
tään kulkevan.]

7A-B toistetaan reiteille koti-keskusta ja kohteen valitsema mieluisin tai mieleen-
painuvin reitti viikon ajalta.

7C: Millaiseksi koit edellisen tehtävän/tehtävät? Onko sinun helppo kuvailla edel-
lisessä tehtävässä käyttämiäsi matkoja? Olisiko jonkin muun reitin kuvailu hel-
pompaa/vaikeampaa? Miksi?



Osa 3: oma Helsinki

8A: Mikä on ensimmäinen muistosi Helsingistä? Liittyykö siihen erityinen tunne? 
Missä muisto tapahtuu?

8B: Mikä on voimakkain muistosi Helsingistä? Siis muisto, joka on väkevin mie-
lessäsi tällä hetkellä, sen ei ole pakko, mutta voi olla, merkittävä vielä 40:n vuoden 
päästäkin. 

9A: Käytätkö karttaa suunnistaessasi kaupungissa? Osaatko arvioida, kuinka suu-
ren osan ajasta/usein? 

9B: Kun käytät karttaa, miten? 

[Tutkija voi tarkentaa: Katsotko reitin kotona valmiiksi, ja seuraat sitä jatkuvasti 
matkalla; katsotko reitin/suunnan kotona valmiiksi, ja suunnistelet sitten parhaasi 
mukaan oikeaan suuntaan, katsot karttaa vain hätätilassa; lähdetkö liikkeelle ja 
katsot karttaa kun et enää osaa..]

Haastattelu on päättynyt.





Olen kiitollinen...

Tonille, joka kesti kotimme ja mieleni muuttumisen röykkiöiksi ark-
kitehtuuriteoriaa,
Äidilleni, joka oli aina valmis liittymään seuraani hetteikköiseen 
sisäiseen maailmaani,
Isälleni, joka auttoi varustelussa,
Siskolleni, joka tutustutti minut tieteelliseen tutkimukseen,
Ystävilleni, joilla on toivon mukaan kuohuviini kylmenemässä,
Jens Christianille, Martinille ja Tommylle, jotka avasivat minulle 
rohkeuden ajatella arkkitehtuuria,
James Cornerille, Kevin Lynchille ja monille muille autuaan tietä-
mättömille,

... sekä lukijalle, sillä kaikki teoria on arvotonta, ellei se pääse ulos 
kansiensa välistä.



”Silmäluomemme erottavat ne, mutta emme voi tietää kumpi on sisä-
puoli ja kumpi ulkopuoli.”



”It is our eyelids that separate them, but we cannot know which is 
inside and which outside.”

- Italo Calvino 1

1 Calvino, 1972: 104
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