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PARAS-hanke ja alueet
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•Seutuistuva kaupunki

•Suuruuden ekonomia: lähipalvelujen saavutettavuus?

•Lähidemokratian ja kaupunginosavaltuustojen ideasta
verkostomaiseen yhteishallintaan: aluetason
päättäjyydestä toimijuuteen (PPPP)

•Seutuhallinto ja alueidentiteetti (kaupunginosat, lähiöt):
perinteisen kuntatason häivyttäminen hallinnollisena
yksikkönä ja paikallistunteen referenttinä (vrt.
kansallisvaltiot EU-integraatiossa)



Luhmannilainen systeemiajattelu
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ENEMMISTÖ/

VÄHEMMISTÖ

•Modernin yhteiskunta
funktiosysteemien
moninaisuutena (politiikka,
talous, oikeus, tiede, uskonto,
perhe ym.)

•Funktiosysteemien
itseviittaus (autopoiesis):
toiminta perustuu jatkuvalle
todellisuuden
representoinnille rajanvetona
systeemin ja sen ympäristön
välillä. Nämä perustavat
rajanvedot ovat
perusdistinktioita.

Politiikan systeemi

Tosi/epätosi, laillinen/laiton, omistus/ei-omistus…



Politiikan systeemi
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•Perustuu erottelulle enemmistön ja vähemmistön välillä.

•Politiikan legitimoinnin vaatimus modernissa demokratiassa.

•Politiikan systeemin paradoksi: sen on edustettava koko yhteiskuntaa, vaikka ei voi
hallita sitä kuin osittain. Sen on politisoitava muiden systeemien toimintaa ja otettava
vastuuta niistä, esim. talouden systeemin ylikuumeneminen, korkojen nousu,
työttömyys, kuntien taloudellinen ahdinko ja verotuksen kiristäminen).

•Vrt. poliittinen vastuu PKS:n asuntopolitiikan onnistumisesta ja politiikan voimattomuus
asuntotuotannon taloudellisen vallan (asuntomarkkinoiden kontrollin) edessä.

•Ihmiset toimivat monissa systeemeissä samanaikaisesti ja vuorottelevat niiden välillä,
myös taktisesti (tavoitellaan poliittista enemmistöä talouden, tieteen tai juridiikan
argumentein).

•Politiikan systeemin identiteettikriisi: politiikkaa talouden systeemin argumentein –
kilpailukyky-yhteiskunta. Vrt. PARAS-hankkeen uhat kuntademokratialle: kuntapalvelut
seudullisille yhteenliittymille kunnallisen päätöksenteon ulottumattomiin (kunta
tilaajaorganisaatioksi).
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•Alueidentiteetti/-anonymiteetti

•Merkityksellistä eronteko omaksi koetun alueen ja sen ympäristön välillä.

•Kaupunginosasysteemin paradoksi?:  tehtävänä on luoda reprerentaatioita alueesta,
jonka on esiinnyttävä yhteisenä, vaikka yhteisöllisyys, alueen rajat ja siihen
kiinnitettyjen merkitysten ja paikkakokemusten yhteisyys ovat epäselviä ja jopa
kiistanalaisia ja vaikka alueidentiteetti ei välttämättä kaikilla asukkailla edes kiinnity
alueeseen, jolla asutaan (vrt. maahanmuuttajat ja tilapäiset asujat).

•Alueen identiteetin sisältö jatkuvan debatin kohde, mikä ei poista rajanvedon
(alue/ympäristö) jaettua merkityksellisyyttä?

•Rajanvetoja tuotetaan ja ylläpidetään eri toimijoiden kautta (paikallisyhdistykset,
kaupungin suunnittelijat ja päättäjät, paikkamarkkinoijat, tapahtumajärjestäjät,
asukkaat ja muut alueen käyttäjät ym.)

•Alueidentiteetin sisällöllinen avoimuus kaupunginosasysteemille luonteenomaisena
toimintatapana murrosvaiheessa (kuntauudistus, työperäinen maahanmuutto…):
segregaation, gentrifikaation, NIMBYn ja alueen sisäisen toiseuden tuottamisen
prosessien välttäminen.

Kaupunginosasysteemi?


