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Puhun tänään erilaisista tiedon muodoista ja niiden yhdistämisestä, ja siitä miten erilaisilla toimijoilla

oleva tieto välittyy kaupungin kehitykseen. Akateemisessa maailmassa on menossa monia

mielenkiintoisia tieteellisiä keskusteluja tieteenfilosofiassa, demokratiateoriassa,

systeemitutkimuksessa ja suunnittelukeskustelussa, ja näissä kaikissa näkyy analoginen kehityskulku.

Näitä keskusteluja yhdistää kulku tietynlaisten ylätason kritiikkien kautta yritykseen puhtaaseen

mikrotasoon toimintaan, ja herääminen siihen ettei sekään oikein ole mahdollista. Nyt monissa

konteksteissa pohditaan sitä mitä tasojen välinen vuorovaikutus on, miten sitä voisi ymmärtää ja

ohjata. Minä yritän tänään puhua vähän näistä käsitteellisistä väännöistä ja toivottavasti linkittää sitä

vähän konkreettisiin ajatuksiinkin, Helsingin kaupunkiin.

Tieteenfilosofiassa tai ehkä paremmin tieteen sosiologiassa kehitys alkoi puhtaan objektiivisen

tiedon kritiikkinä ja tutkijat keskittyivät etsimään todellisia käytäntöjä ja tiedon muotoutumista.

Tieteellinenkin tieto oli ihmisten määrittämää ja käyttämää. Parikymmentä vuotta kestänyt innostus

tästä havainnosta on ehkä nyt taittumassa, ja on alettu huomaamaan sitä, että tieteellinen tieto on

varsin käyttökelpoista ja vaikka sen absoluuttista yhteyttä maailmaan ei pystytäkään todistamaan,

pitäisi löytää jokin tapa ajatella tietoa tarkempana tai oikeampana.  On tietoa, jota ei voida koskaan

puhtaan deduktiivisesti määrittää eikä eksplisiittisesti kuvata, vaan kaikella tiedolla on hiljaisia

ulottuvuuksia. Yksi mielenkiintoinen tapa käsitteellistä tätä on kanadalaisen matemaatikon William

Byersin erottelu varmuuden tieteeseen, science of certainty, ja ihmettelyn tieteeseen, science of

wonder. Perinteisesti tiede näyttää lupaavan varmuutta ja objektiivisuutta. Todellisuudessa tiedon

rajat ja tieteen tekemisen logiikka ei kuitenkaan mahdollista tällaista ideaalia, vaan tieteen

tekeminen on oikeasti aina luova prosessi jossa tekijä on läsnä. Ihmettelyn tiede erottaa

subjektiviteetin mielipiteinä subjektiviteetistä tieteentekijän läsnäolona, ja intuitiivisina taitoina.

Suunnittelukeskustelu on edennyt ihan analogisesti: radikaali suunnittelukritiikki tarvittiin

herättelemään toimijoita, mutta nyt alkuvaiheen osallistumis- ja osallistamisinnostus on hiipumassa.

Ensimmäisen aallon kritiikki kohdistui suunnittelijoihin ja asiantuntemukseen, mutta ei ole osannut

argumentoida yhteisen, keskusteluun perustavamman suunnittelun käytännön toteutuksia

tyydyttävästi. Tosimaailmassa kaikkea osallistumista ei voitukaan laskea tärkeäksi ja hyväksi, vaan

not-in-my-backyard –tyyppiset ilmiöt ja muuten äänekkäämmät tai taitavat toimijat saivat usein



liikaa huomiota. Kritiikkiä on esitetty monella tavalla, ja teoksilla oli sellaisia otsikoita kuin

esimerkiksi Participation – the New Tyranny? (kysymysmerkillä sentään.) Käytännön

osallistumistyökaluja on kehitetty ja otettu käyttöön hurjasti, mutta vielä on ehkä hieman tekemättä

deliberaation todellisen merkityksen argumentointi.

Politiikan tutkimuksessa aikaisempi vaalitutkimukseen keskittynyt empiirinen tutkimus ja valtion

rooliin keskittynyt politiikan filosofia haastettiin hallinnan teoreetikoiden taholta. Politiikka olikin

monien toimijoiden, yksityisten ja julkisten, tuotosta, ja se syntyi autonomisessa, itse-

organisoituvissa verkostoissa, joiden muotoa ei kukaan hallinnut. Oma väitöskirjani käsittelee

Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman syntyä tällaisena prosessina. Helsinkiläinen

ympäristöpolitiikka syntyi hybriditilassa: sitä ei yksikään toimija määrännyt, mutta se ei myöskään

ollut täysin avoin tai antanut kaikille yhtä tärkeää roolia. Hurjimmat hallinnan teoreetikot ovat

maalailleet vallan täydellistä siirtymistä verkostoihin, muuta empiirisesti tilanne ei näytä ihan näin

rajulta, vaan perinteiset politiikan toimijat, kuten kaupunki ja sen edustuksellisen demokratian

elimet vuorovaikuttavat mikrotasolla erilaisten toimijoiden kanssa. Politiikka nousee verkostosta,

mutta yllättävillä ja monimutkaisilla tavoilla. Politiikka eli poliittinen päätös on emergentti ilmiö – se

ei ole osallistujien näkemysten summa, vaan jotain laadullisesti uutta. Merkittävimmät päätökset

eivät ole vain kakunjakamista ja konfliktia, vaan yhdessä tekemistä. Mutta yhdessä tekeminen ei ole

avointa, pyöreän pöydän osallistumista, vaan se on kahdenvälisten suhteiden ja olemassa olevien

yhteyksien käyttöä ja verkostolinkkien hyödyntämistä.

Systeemiteoreettisen yhteiskuntatieteellisen ajattelun juuret ovat lineaaristen, toisistaan

eriytyneiden yhteiskunnan alajärjestelmien tarkastelussa, joista ajateltiin muodostuvat suuri teoria

yhteiskunnan luonteesta. Myöhemmät teoriat yhteiskunnan systeemiluonteesta ottivat käyttöön

käsitteet monimutkaisten adaptiivisten järjestelmien teoriasta. Epälineaariset vasteet ja evoluutio

olivat nyt keskeisiä käsitteitä, ja simulaatio korvasi deduktiiiviset ratkaisut systeemin tarkastelussa, ja

jatkuva kehitys tasapainotilat systeemin lopputuloksissa. Sosio-ekologisten järjestelmien teoria

kuvaa yhteiskunnan luonnonympäristön ja sosiaalisten instituutioiden evoluutiona. Instituutiot ovat

yhteisiä, jaettuja normeja, sääntöjä, luokituksia. Nämä instituutiot ja määritelmät mahdollistavat ja

rajoittavat kaikkea toimintaa, ja järjestelmän kehitykseen syntyy polkuriippuvaisuuksia ja

institutionaalista hitautta. Kaavoituksessa esimerkiksi suunnittelun käytännöt saattavat olla ihan

yhtä pysyviä ja yhtä hankalia muuttaa kuin suunnittelun tuottamat fyysiset rakennukset.



Mitä merkitystä näillä keskusteluilla on kaupungin kehityksen tai kehkeytymisen, kuten session

otsikossa hienosti muotoiltiin, kannalta? Miten niistä nousevilla käsitteillä voidaan kuvata, ymmärtää

ja suunnitella tulevaisuuden kaupunkia ja hyvää elämää tulevaisuuden kaupungissa? Minä ajattelen,

että kaupungin kehityksen ymmärtämiseen ja ohjaamiseen tarvittaisiin parempaa näiden

vuorovaikutusten käsitteellistämistä ja ymmärtämistä.  Monesta eri tietopohjasta nousevan

informaation kulku jatkuvasti muuttuvissa verkostoissa vaatii uusia käsitteitä.

Kaupunki on toisaalta verkosto tässä konkreettisessa, suunnittelullisessa mielessä.

Tyyppiesimerkkinä tästä Dupuyn verkostourbanismi ja se kolme kerrosta liikenteestä toiminnallisiin

sijainteihin ja kaupunkilaisten aika-tilaverkostoihin.  Kaupunki on ilman muuta verkosto myös tällä

konkreettisella tavalla, mutta kaupunkia voidaan abstraktisti tarkastella monina muinakin

verkostoina. Fyysisten solmujen ja väylien rinnalla elää verkostokaupunki, joka koostuu informaation

kulusta, virtuaalisista verkoista, ja koetusta tilasta. Esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa syntyvät

kommunikaatioverkostot ovat kokonaan irrallaan fyysisestä tilasta, mutta silti olennaisia kaupungin

kehityksen kannalta. Väitöstutkimuksessa tarkastelin vahvasti hallintovetoisen, strategiatason

politiikkaohjelman verkostoitumista, mutta samoja lähestymistapoja kannattaisi soveltaa myös

esimerkiksi osallistumisen suhteen. Kaupunki muodostuu erilaisista verkostoista, jotka eivät ole

ainoastaan päällekkäisiä, vaan myös vastakkaisia, sisäkkäisiä ja riippuvaisia. Konkreettiset mutta

virtuaaliset tietoverkostot ovat tärkeitä, mutta myös abstraktit sosiaalisen toiminnan verkostot tulisi

saada tarkastelun piiriin, jos halutaan kuvat verkostokaupunkia kokonaisuutena. Yksi virtuaalinen

verkosto muodostuu politiikkaohjelmien muodostamasta kokonaisuudesta, jossa politiikat ovat

solmuja ja väyliä tai yhteyksiä kuvaa ohjelmien samanlaiset tavoitteet. Tällaisella verkostolla voidaan

saada esille historiallista kehitystä – helsingissä ympäristöpolitiikka on lähtenyt perinteisistä

luonnonympäristöä ja saasteita käsittelevistä toimenpiteistä, ja muuttunut sittemmin laajoiksi koko

politiikan kattaviksi ohjelmatyyppisiksi politiikoiksi, mutta toisaalta myös vaikutusvaltaisiksi ja

tärkeiksi sektoriohjelmiksi.

Verkostokaupunki on myös tällainen: kuvassa on Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

valmistelussa syntynyt yksityisten ja julkisten toimijoiden verkosto. Organisaatioiden välinen

yhteistyö oli kaupungin käynnistämää ja ympäristökeskuksen organisoimaa, mutta toimijoiden

osallistuminen loi monipuolisia ja mielenkiintoisia verkostorakenteita: klikkejä, välittäjä- tai viestijä-

positioita ja alaverkostoja. Politiikan lopputulos oli riippuvainen tehokkaista verkostorakenteista,

joissa kommunikaatio ja yhteistyö mahdollistivat politiikan luomisen. Tiheimmät verkostot eivät



olleet tuotteliaimpia, vaan tuloksia ennakoi parhaiten rikkonaisten ryhmien ja heikkojen linkkien tai

verkoston toiselle puolelle suuntautuvien yhteyksien yhdistelmä.

Kaupunkien päätöksenteon, osallistumisen ja politiikan verkostot rakentuvat konkreettisen

verkostourbanismin rinnalle ja päälle. Verkostot ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa, ja

suurkaupungin kehkeytymisen tarkastelussa ja sen ohjaamisessa pitäisikin pyrkiä ymmärtämään tätä

verkostojen verkostoa ja sen muodostamaa monimutkaista systeemiä.

Verkostojen kaupunki muodostaa monimutkaisen adaptiivisen järjestelmän. Monimutkainen

adaptiivinen järjestelmä on monista vuorovaikuttavista toimijoista koostuva järjestelmä, jossa

keskeistä on toimijoiden kyky reagoida toisten toimintaan ja muuttuviin tilanteisiin. Monimutkaisuus

tai kompleksisuus ei ole nyt yksinkertaisuuden vastakohta, vaan riippumattomuuden vastakohta.

Kun toimijoiden väliset vuorovaikutukset vaikuttavat toisiinsa ja järjestelmään, järjestelmän

toiminnasta tulee epälineaarista ja polkuriippuvaista. Avoimet ja vaikeasti rajattavat järjestelmät

toimivat ilman keskitettyä ohjausta ja synnyttävät emergenttejä ilmiöitä. Emergentit ominaisuudet

ovat ainoastaan aggregoidulla tasolla olemassa olevia ilmiöitä, joita ei suoraviivaisesti päätellä

yksittäisten osien ominaisuuksista. Emergenssin taso synnyttää oman uuden tarkastelun kohteensa

suurten linjojen ja yksilöiden tasojen väliin.  Emergenttejä ominaisuuksia on kaikkialla: yksittäisillä

partikkeleilla ei ole väriä – se on olemassa vasta, kun partikkeleiden vuorovaikutukset synnyttävät

atomeita, jotka voivat heijastaa valoa. Yksittäiset muurahaiset seuraavat yksinkertaisia

toimintamalleja, eikä kykene reagoimaan ympäristöönsä, mutta muurahaispesässä useiden

muurahaisten vuorovaikutukset synnyttävät yhtenäisen, adaptiivisen yhteisön, joka pystyy

reagoimaan ympäristön haasteisiin. Samalla tavalla ihmiset kohtaavat elinympäristössään muutoksia

ja ongelmia, mutta politiikan käsite on olemassa vasta yhteiskunnan tasolla. Politiikka on

kollektiivisia päätöksiä, jotka eivät ole ainoastaan yksilöiden mielipiteiden summia, vaan

monimutkaisempia emergenttejä ilmiöitä.

Eräs tapa ymmärtää ja yksinkertaistaa monimutkaisuutta on sosio-ekologisten järjestelmien teorian

avulla. Sosio-ekologiset järjestelmät linkittävät luonnonympäristön ja sosiaaliset verkostot, ja

tarjoavat mittaristoja ja työkaluja vuorovaikutusten ja dynaamisen kehityksen kuvaamiseen.

Luonnonvarojen ja yhteisresurssien hallintaan kehitelty teoria ei välttämättä kielellisesti

automaattisesti sovi urbaanin kehityksen tarkasteluun, mutta ajatuksellisesti monet kaupungin

ominaisuudet ovat laidunmaan oloisia yhteisresursseja: tiestä on kaikille hyötyä, mutta ruuhkaan

lisätty auto hyödyttää ajajaansa, mutta hidastaa tasapuolisesti kaikkia. Sosio-ekologiset järjestelmien



verkostojen välisiä yhteyksiä määrittävät instituutiot eli yhteiset pelisäännöt. Sosio-ekologisen

järjestelmän arkastelun keskiössä ovat vuorovaikutukset alajärjestelmien sisällä ja alajärjestelmien

välillä, ja niiden vaikutukset toisiinsa ajan myötä.

Esimerkiksi verkostourbanismin ajatus muuttuisi sosio-ekologisena järjestelmänä vaikkapa

tämännäköiseksi. Yksittäisten järjestelmien rinnalle yhtä tärkeäksi nousevat vuorovaikutukset. Miten

ihmisten liikkeet tila-aika –verkossa välittyvät tuotannonsijaintiverkostoon? Entä infrastruktuuriin?

Suunnittelu on yksi tällaisen kanavoitumisen väylä, joka toimii yhtä lailla suoran vaikutuksen kautta

kuin poliittisen ja osallistumisen työkalujen kautta. Tarkastelu on tulevaisuuteen suuntautunutta;

tämän hetken tilanteessa merkityksellisintä on se, miten se estää tai mahdollistaa tulevaisuuden

päätöksiä, myös järjestelmän muissa osissa.

On vaikea päättää, mitä tietoa tarvitaan järjestelmään kuvaamiseen ja siten ohjaamiseen, mutta

yhtä vaikeaa on myös kuvata järjestelmän tavoitetilaa. Tieto hyvästä kaupungista on monimutkaista.

Kaupunki koostuu monikerroksisista verkostoista, joista jokaisen virtauksia voisi pyrkiä optimoimaan.

Toisaalta kaupungin kehityksen prosesseja on vaikea ohjata, mutta ylipäätään tieto siitä, mihin niitä

pitäisi ohjata on monimutkaista. Hyvän kaupungin optimointi on tavattoman vaikea tehtävä.

Voidaan määritellä enemmän tai vähemmän hyviä osatavoitteita; on olemassa selkeästi jaettuja

kokemuksia siitä mitkä ominaisuudet ovat esimerkiksi asuinalueen osalta tavoiteltavia, mutta

lopullista optimia ei voida löytää. Tieto erilaisista tavoitteista on sirpaloituneena ympäri

yhteiskuntaa, erityyppisten asiantuntijoiden ja paikallisten toimijoiden hallussa.

Esimerkiksi Samuli Alpin ja Kimmo Ylä-Anttilan analyysi verkostourbanismista Tampereella nostaa

hienosti esiin erillisten verkostojen rakentumisen logiikat ja niistä mahdollisesti syntyvät ongelmat ja

niiden yhteydet suunnitteluun. Tampereella julkisten palvelujen sijoittelu perustui vanhaan

suunnitelmaan paikalliskeskusten verkostosta, kun taas kaupallisten palveluiden verkosto perustui

autoliikenteen virtoihin. Postit ja apteekit ovat seuranneet kaupan suuryksiköiden kehitystä.

Tämänkaltaisen ongelmallisen tilanteen ymmärtämiseksi ja välttämiseksi tarvitaan ymmärrystä myös

päätöksenteon verkostoista: yleiskaavoituksen jälkeinen peli koostuu poikkeuksista ja uusista

alatason kaavoista sekä muilta politiikan sektoreilta tulevista vaatimusten muutoksista.

Miten tällä tavalla määritellyn verkostokaupungin voisi kuvata? Nyt asiantuntijuus koostuu paitsi

perinteisen tieteen eksplisiittisistä työkaluista ja niitä soveltamalla saadusta tiedosta, myös

monenlaisesta hiljaisesta tiedosta. Hiljaista tietoa on monenlaista, eikä yksinkertainen ajatus



osallistumistyökaluista tapoina saada parempi kuva suuren yleisön mielipiteistä ole riittävä.

Osallistuminen vaatii taitoa, mutta ei kaikkein syvällisimmän tason osaamista, kykyä kontribuoida ja

luoda uutta. Se vaatii kuitenkin syvällisempää ymmärrystä kuin yksinkertaistettuja irtonaisia

tiedonpalasia. Mitä tällainen vuorovaikutuksellinen asiantuntijuus sitten on? Se on taito ymmärtää

erikoisalan tietoa ja keskustelua. Yksi hauska tapa mitata tällaista asiantuntijuutta on Harry Collinsin

imitaatiopeli: potentiaalinen asiantuntija näyttelee (puhelimen tai tietokoneen välityksellä) syvällistä

osaajaa aidolle, syvälliselle ekspertille. Esimerkiksi monet nyt läsnä olevista esimerkiksi osaisivat

puhua ”kaavaa”, eli keskustella kaupungista suunnittelun kielellä, vaikka muodollista pätevyyttä tai

taitoa oikeasti tehdä suunnitelmia ei olisikaan. Politiikkaan osallistumisen pitää tietysti olla kaikille

avointa, mutta asiantuntijuuden tasojen ajattelu antaisi työkaluja ymmärtää prosesseja.


