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A l k u p e r ä i s j u l k a i s u t
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Auto ja psyyke. Kiihdytys vauhtiin
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T i i v i s t e l m ä

“Ruumis ja rauta” tutkii esineellisten välineiden ja inhimillisen ruumiin lihallis–mate-
riaalisia kohtaamisia: tunnustelua, tarttumista ja liikuttamista, joissa ruumiin kosketus 
ja voima kanavoituvat välineen kautta ympäristön ja ruumiin välisen suhteen muutok-
seksi. 

Kun ruumis tarttuu työkaluun tai käynnistää koneellisen kulkuneuvon voimantuo-
tannon, subjekti pääsee osalliseksi välineiden aktiivisuudesta, niiden kyvystä muuntaa, 
välittää ja tehostaa ruumiin motorisia käskyjä rakenteelleen ominaisilla tavoin. Peltisak-
set muuntavat kämmenen puristuksen leikkaavaksi liikkeeksi. Auton liikkeellelähtö saa 
tuolissa paikoillaan istuvan kuljettajan ympäristön liikkeeseen samalla kun kiihtyvyys 
iskee ruumiin lihaksiin ja autonomiseen hermostoon. 

Ruumiin ja raudan liiton ehtona on, että molemmat ovat saman lajin olioita, sillä 
juuri ruumiinsa kautta inhimillinen subjekti on vuorovaikutuksessa materiaalisen ympä-
ristönsä kanssa. Ruumis on materiaalinen ja biomekaaninen, siksi se on altis fysikaalisille 
voimille, joita koneet ja laitteet tuottavat ja jotka kohtaamisissa materiaalisten esineiden 
ja rakenteiden kanssa ruumiiseen välittyvät. 

Subjekti tuntee ruumiiseensa kohdistuvat voimat paineena tai puristuksena, kiihty-
vyytenä tai hidastuvuutena. Sisäisaistit rekisteröivät ruumiin tasapainotilaa horjuttavat 
voimat, joita lihastyöllä vastustetaan. Sisäisaisteihin ihminen tukeutuu myös ohjatessaan 
välineitä, sillä palaute välineen käyttäytymisestä rekisteröidään ruumiilla. Miten välineet 
vastaavat ruumiin liikkeisiin on välineiden responsiivisuutta, jonka ruumiissa tuottamat 



muutokset ovat sensuaalista tietoa. Sensuaalinen tieto on välinetuntoa, jonka avulla ruu-
miillinen subjekti säätelee vuorovaikutustaan objektien kanssa. 

Kytkeytyminen tekniseen välineeseen tyypillisesti vahvistaa subjektin kykyä muo-
toilla ympäristöään sekä laajentaa tämän toiminnan ulottuvuutta aika-tilan avaruudessa 
samalla kun se eristää hänen ruumiinsa ympäristöstään ja kanavoi tilan aistimisen mah-
dollisuuksia. Toimintakyvyn ja sensuaalisten aistimusten riippuvuus ruumiinulkoisesta 
välineestä psyykkisesti varaa objektin, jonka kanssa ruumis toimii. Ääritapauksessa väli-
ne saattaa tuntua korvaamattoman arvokkaalta. Tämä on ymmärrettävissä vain siten, että 
esineellisestä objektista on tullut osa käyttäjänsä minuutta. 

Psykoanalyyttisesti ajatellen minuus muodostuu kaikesta siitä, mistä minä itse kokee 
määräävänsä. Se, mikä on minän kontrollissa, tulee osaksi itseä. Ja sikäli kuin ihminen 
kykenee määräämään esineistä ja ohjaamaan välineitä, joita hänen ympärilleen kasautuu, 
nämä objektit lankeavat hänen minuutensa piiriin. Koneet, jotka muuntavat ruumiin vä-
häisetkin motoriset liikkeet voimaksi, joka työskentelee käyttäjänsä puolesta, asettavat 
subjektin “lapsiruhtinaan” asemaan. Hän voi odottaa koneen ponnistelevan puolestaan 
ja samalla säilyttää määräysvallan sen toiminnan suuntaamisesta ja jatkumisesta. Koneet 
asettuvat omistajansa itseobjekteiksi, joiden kautta minä säätelee mielihyväänsä. 

Esineiden tärkeys minuuden ylläpitäjänä on seurausta niiden kyvystä vaikuttaa 
ruumiin somaattiseen tilaan ja somaattisen tilan kautta psyykeen. Koska esineillä on 
kausaalista ja symbolista voimaa, subjekti voi käyttää niitä oman ympäristönsä, psykofy-
siologisen tilansa ja sosiaalisten suhteidensa säätelyyn. Ja siksi ihmiset hakeutuvat objek-
tien seuraan. 

Avainsanat: materiaaliset objektit, materiaalinen kulttuuri, tekniikan sosiologia, 
mobiliteetti, autoilu



A b s t r a c t

”Body and Iron: Essays on the Socialness of Objects” focuses on the bodily-material in-
teraction of human subjects and technical objects. It poses a question, how is it possible 
that objects have an impact on their human users and examines the preconditions of 
active efficacy of objects. In this theoretical task the work relies on various discussions 
drawing from realistic ontology, phenomenology of body, neurophysiology of Antonio 
Damasio and psychoanalysis to  establish both objects and bodies as material entities re-
lated in a causal interaction with each other. Out of material interaction emerge a sym-
bolic field, psyche and culture, that produce representations of interactions with material 
world they remain dependent on and conditioned by. 

Interaction with objects informs the human body via its somatosensory systems: in-
teroseptive and proprioseptive (or kinesthetic) systems provide information to central 
nervous system of the internal state of the body and muscle tensions and motor activity 
of the limbs. Capability to control the movements of one’s body by the internal ”feel” of 
being a body turns out to be a precondition to the ability to control artificial extensions 
of the body. Motor activity of the body is involved in every perception of environment as 
the feel of one’s own body is consitutive of any perception of external objects. Perception 
of an object cause changes in the internal milieu of the body and these changes in the or-
ganism form a bodily representation of an external object. Via these ”muscle images” the 
subject can develop a feel for an instrument. Bodily feel for an object is pre-conceptual, 



practical knowledge that resists articulation but allows to sense the world through the ob-
ject. This is what I would call sensual knowledge. 

Technical objects intervene between body and environment, transforming the relati-
on of perception and motor activity. Once connected to a vehicle, human subject has to 
calibrate visual information of his or her position and movement in space to the bodily 
actions controlling the machine. It is the machine that mediates the relation of human ac-
tions to the relation of her body to its environment. Learning to use the machine necessa-
rily means adjusting his or her bodily actions to the responses of the machine in relation 
to environmental changes it causes. 

Responsiveness of the machine to human touch ”teaches” its subject by providing 
feedback of the ”correctitude” of his or her bodily actions. Correct actions form a body 
technique of handling the object. This is the way of socialness of objects. While respon-
ding to human actions they generate their subjects. Learning to handle a machine means 
accepting the position of the user in the program of action materialized in the construc-
tion of the object. 

Objects mediate, channel and transform the relation of the body to its environment 
and via environment to the body itself according to their material and technical construc-
tion. Objects are sensory media: they channel signals and information from the envi-
ronment thus constituting a representation of environment, a virtual or artificial reality. 
They also feed the body directly with their powers equiping their user with means of re-
gulating somatic and psychic states of herself. For these reasons humans look for the com-
pany of objects.

Keywords: material objects, material culture, sociology of technology, sociology of 
body, mobility, driving
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A L U K S I

A l u k s i
Tutkimus lihallisten ruumiiden ja esineellisten välineiden niveltymisestä toisiinsa, tois-
tensa jatkeiksi, kehkeytyi pitkän ajan kuluessa – niin pitkän, että on vaikea sanoa, milloin 
se alkoi. Ennen tietoisia pyrkimyksiä oli haltioituminen välineistä, joilla kykeni liikut-
tamaan itseään. Tämä oli niin varhain, että en kykene muistamaan sitä: infantiili am-
nesia estää palauttamasta mieleen kokemuksia ajalta ennen kolmatta ikävuotta. Mutta 
minulle on kerrottu, että kaksi vuotta täytettyäni sain jalkoihini sukset. Sen jälkeen olen 
jakanut elämäni välineiden kanssa laajentaakseni ruumiini toimintapiiriä ajassa ja tilas-
sa ja tuottaakseni itselleni ruumiillisia ja psyykkisiä kokemuksia, joita vain vuorovaiku-
tus välineiden kanssa voi tuottaa. Paljon myöhemmin kiinnostuin esineistä symboleina, 
mikä johti harjoituksiin sosiosemiotiikan (Kalanti 1987) ja arkkitehtuurin semiotiikan 
saroilla (Kalanti 1992, 1993). Tässä työssä on vain niukasti jälkiä tuonaikaisista pohdin-
noista, niin vähän, että kyseessä on oikeastaan varhaisempien töiden negaatio. Keskus-
telut merkityksen artikuloitumisesta materiaalisen kulttuurin piirissä ovat syrjäytyneet 
kysymyksellä, mitä on ennen kuin on merkitystä. Vaikka sekä ruumis että luonnon ra-
kenteet käsitteellistyvät “ruumiina” ja “luontona” kulttuurin merkitystä tuottavissa jär-
jestelmissä, molemmat edeltävät kulttuuria – ja ovat samalla kulttuurin rakentumisen 
mahdollisuusehtoja, conditions of possibility. Esineet ja välineet ovat kulturisoitua luon-
toa, kulttuurin käyttöönottamaa ja työstämää luontoa, mutta ne eivät koskaan täysin me-
netä “villiyttään”: materiaaliset artefaktit eivät koskaan täysin irtaudu luonnosta, jonne 
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ne lopulta aina palaavat, joskus sekunnin murto-osissa kuten keinotekoisesti kiihdytetyt 
alkeishiukkaset tai satojen vuosien kuluessa kuten synteettisten muovien polymeeriket-
jut. Esineet kuuluvat sekä luontoon että kulttuuriin samoin kuin ruumis, jonka sivili-
soiminen ei missään kulttuurissa ole täysin onnistunut. Seurauksena on, että ruumiin ja 
raudan kohtaamiset eivät jäännöksettömästi palaudu kulttuurisiksi konstruktioiksi. Ruu-
miillis-materiaalinen vuorovaikutus tapahtuu kulttuurin rajoilla, jossa symbolinen yrit-
tää ottaa haltuunsa materian ja lihan omalakisuuden. Kulttuurin rajapintaa lähestytään 
tässä tutkimuksessa paradoksaalisesti “ulkopuolelta”, yhtäältä ruumiin fysiologian, toi-
saalta materiaalisten rakenteiden fysikaalisuuden näkökulmasta. Paradoksaalista tämä on 
siksi, että teoreettisena työnä tutkimus itse joutuu jatkuvasti kohtaamaan metodinsa ra-
jallisuuden yrittäessään kuvailla ja jäsentää ilmiöitä, jotka käsitteellistämisen aineellis-li-
hallisina mahdollistajina pakenevat kaikkea käsitteellistämistä. 

Ihmistieteet ovat hämmentävästi vältelleet materiaalisuuksien tematisointia, ja vaik-
ka 1970-luvulta alkaen on ajoittain voitu lukea avauksia ja ohjelmallisia julistuksia, joissa 
vaaditaan materiaalisten olioiden sisällyttämistä sosiaali- ja kulttuuriteoriaan, materiaa-
lisen maailman käsitteellistämisen ja tutkimisen metodologian kehittäminen on osoit-
tautunut yhteiskuntatieteissä vaivalloiseksi. Koska relevanttia tutkimusperinnettä ei ole, 
tämä työ joutuu käymään läpi filosofisia keskusteluja olevaisen rakenteesta ja olemassa-
olon tavoista, antautumaan ruumiinfenomenologisiin pohdintoihin olevaisen välitty-
misestä aistimellisina kokemuksina tietoisuuteen sekä tukeutumaan neurofysiologian 
tutkimustuloksiin ja syvyyspsykologian metateoriaan jäsentäessään ruumiin, psyyken ja 
esineellisen ympäristön välisiä suhteita ja niiden muutoksia kulttuuriantropologian, tek-
niikan historian ja tekniikan sosiologian tarjoamien aineistojen avulla. Tätä kaikkea sitoo 
ajatus esineistä ja välineistä ruumiin ulottuvuutta kasvattavina ja toimintakykyä vahvis-
tavina proteeseina – ajatus, jonka kohtasin ensi kertaa teini-iän kesässä Marshall McLu-
hanin teoksen Understanding Media: The Extensions of Man (1964) suomenkielisessä 
käännöksessä Ihmisen uudet ulottuvuudet (1969). McLuhaniin viitataan seuraavilla si-
vuilla vain muutaman ohikiitävän kerran, kun muistellaan hänen humoristisen härnääviä 
heittojaan, joista hän olikin kuuluisa. Aikanaan tunnetuksi tulleiden käsitteiden, kuten 
“kuumien” ja “viileiden” välineiden, annetaan levätä rauhassa, mutta käsitteiden impli-
koiman oletuksen välineiden generatiivisuudesta tutkimus jakaa McLuhanin pioneeri-
työn kanssa: välineet muokkaavat sekä käyttäjiään että maailmoja, joita ne käyttäjilleen 
tuottavat. 

Esineiden ja välineiden generatiivisuus ja performatiivisuus, sanalla sanoen esinei-
den aktiivisuus, alkoi jäsentyä tutkimusongelmaksi vasta kun ymmärsin, että yhtääl-
lä poikamainen kiinnostus välineisiin, joilla kykeni liikuttamaan itseään sekä toisaalla 
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arkkitehtuuriin kanavoitunut kiinnostus esineelliseen ympäristöön olivat suhteessa toi-
siinsa lihallisen ruumiin kautta: materiaalisten esineiden ja välineiden tematisointi edel-
lytti teoriaa havaitsevasta ja tuntevasta ruumiista. Aloitin ruumiin ja raudan välisen 
suhteen pohdinnan kirjoittamalla autoilusta (Kalanti 1998, 2001a, 2001b). Auto tar-
josi empiiris-historiallisen tapausesimerkin, johon saatoin kiinnittää muotoaan hakevia 
ajatuksiani. Autoaiheisten artikkelikäsikirjoitusten valmistuttua alkoi paljastua, että kir-
joittamistyön vastuksia paljon vaikeampi kamppailu joudutaan käymään töiden julkaise-
misesta. Ilman Shellin avustusta siitä ei olisikaan tullut mitään: Kalle Toiskallio onnistui 
supliikillaan saamaan öljy-yhtiöltä 5 000 markkaa, mikä ratkaisevasti helpotti Viette-
lyksen vaunu -kirjahankkeen kustannusneuvotteluja Suomalaisen kirjallisuuden seuran 
kanssa. Kun Ajoneuvohallintokeskus vielä lupautui ostamaan huomattavan osan kirjan 
painoksesta, saattoi kustantaja lopulta saada teoksen julkaisemisesta jopa hienoista voit-
toa. 

Viettelyksen vaunun (2001) jälkeen muotoutui vielä kerran löyhä projektiorganisaa-
tio julkaisuhankkeen ympärille, kun Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos 
järjesti syksyllä 2003 vierailuluentosarjan otsikolla “Liike, kuva, kertomus”, jossa esitetyt 
paperit oli tarkoitus koota artikkelikokoelmaksi. Luentosarjan vetäjillä Arto Haapalal-
la ja Ossi Naukkarisella oli runsaasti kokemusta vastaavien kokoelmien toimittamisesta, 
mutta kirjahankkeen kohtaamat vastoinkäymiset taisivat yllättää heidätkin. Laitoshallin-
non luovan tilinpidon ja Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin julkaisusarjan 
elvyttämisen jälkeen Mobiiliestetiikka ilmestyi alkuvuonna 2006. 

Tällä välin tutkimukseni oli jatkunut sissitaktiikalla. Kulttuurirahasto tuki pyrki-
myksiäni vuoden verran. Siitä eteenpäin olin itse oma sponsorini. Tukeutumalla tuttujen 
ja joskus tutuntuttujen tai aivan ventovieraiden myötätuntoon ja avuliaisuuteen saattoi 
avautua pääsy materiaaleihin ja välineistöihin, joihin kirjoittajalla ei muodollisesti ollut 
mitään oikeutta. Kiitokset erityisesti Marina Johanssonille ja Kauko Kyöstiölle. Kotona, 
jossa kirja- ja -kopiopinot kasvoivat, “hellasärö” paheni mitä kauemmin tutkimuksen val-
mistuminen viipyi. Äitini oli aivan varma, että kuolisi, ennen kuin työ ehtii valmistua.

Pasi Falk suhtautui sfinksin tyyneydellä ajan kulumiseen, vaikka hiljaisuus artikke-
likäsikirjoitusteni välillä saattoi vierähtää yli vuodenkierron. Pasi ja Mark Gottdiener 
olivat aina valmiita tukemaan tutkimustani, kuin patronukset, jotka omalla nimellään ta-
kasivat suojattinsa työn kelvollisuuden. Jää lukijan arvioitavaksi, onko lopputulos onnis-
tunut, mutta ainakin se on tekijänsä näköinen: rauta opettaa herkkyyttä. 

Kylmän kirkkaana aamuna ennen hiihtolenkkiä Tuusulassa
maaliskuun 27. päivänä 2009

Timo Kalanti
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E s i n e i d e n  a k t i i v i s u u d e s t a
Mitä esineet tekevät käyttäjilleen? Arkisesti esineiden ja välineiden ajatellaan olevan jok-
seenkin ongelmattomia käyttäjänsä tahdon lavetteja: esineet vain ovat ja välineet tekevät 
sen, minkä niiden halutaankin tekevän. 

Mutta esineen oleminen ei ole yksinkertaista. Esine materiaalisena kappaleena on 
verrattain pysyvä, samalla kun sen kulttuurinen arvo ja merkitys saattaa vaihdella dra-
maattisesti. Kulttuurinen arvo voi olla niin esteettistä kuin toiminnallistakin, ja koska 
molemmat riippuvat yhteiskunnasta, jonka arvostusten ja odotusten suhteen esteettisyys 
ja toiminnallisuus ovat olemassa, esine kulttuurioliona ei palaudu materiaaliseen esinee-
seen – vaikka ei ole siitä riippumatonkaan. Amerikkalaisfilosofi John R. Searle (1995) 
on muotoillut asian niin, että materiaaliset kappaleet tarvitsevat jatkuvasti tukea käyt-
täjiltään ollakseen olemassa esineinä, joilla on tarkoitus. Mutta samalla käytännölliset 
tarkoitukset ja esineisiin kiinnittyvät kulttuuriset merkitykset tarvitsevat esineiden ma-
teriaalisuuden tukea. Ja tätä kautta on mahdollista, että esineet vaikuttavat käyttäjiinsä. 

Esineillä ja välineillä on kausaalisia voimia ja subjekteilla intentionaalisia kykyjä käyt-
tää ja luokitella objekteja välineellisesti. Tuloksena subjektien ja objektien kohtaamisis-
ta on vuorovaikutusominaisuuksia, jotka ovat olemassa vain inhimillisen havainnoitsijan 
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ja esineellisen objektin välisessä suhteessa. Vuorovaikutusominaisuudet ovat havainnoit-
sijariippuvaisia. Esimerkiksi esineen värin havaitseminen riippuu paitsi esineen pinnan 
kyvystä heijastaa valoa, myös havainnoitsijan kyvystä nähdä värejä. Havainnoitsijasta riip-
puvat ominaisuudet eivät lisää mitään objektin materiaalisuuteen (Searle 1995, 10–13) 
mutta ne tuottavat tietoa objektista ja objektin ja subjektin välisestä suhteesta (Kalanti 
2007, 210, 218).

Materiaalisten objektien ja inhimillisten toimijoiden vuorovaikutuksen muodosta-
mia järjestelmiä ranskalainen tieteenfilosofi ja tekniikan sosiologi Bruno Latour (1994) 
on kutsunut kollektiiveiksi, objekti-instituutioiksi tai hybrideiksi. Tarkasti ottaen Latour 
ei puhu objekteista eikä subjekteista, sillä hänen anti-essentialisessa filosofiassaan subjek-
tien ja objektien välillä ei ole eroa: molemmat osallistuvat toiminnan tuottamiseen ja ovat 
vaihdettavissa toisiinsa. Latourin mukaan maailma rakentuu viime kädessä vain voimis-
ta ja suhteista, jotka tuovat toimijat ja niiden toimintakyvyn esille ja samalla muutta-
vat niitä. Koska mitään ei ole olemassa voimien verkoston ulkopuolella, olioilla ei ole 
itsenäistä rakennetta tai pysyviä sisäisiä ominaisuuksia. Materiaalisten ja sosiaalisten toi-
mijoiden välinen ero ei ole luonnollisena annettu, vaan vasta esineiden ja ihmisten vä-
lisissä suhteissa tapahtuvien koetusten tuloksena selviää, mikä erottaa ihmisiä esineistä. 
(Kalanti 2007, 209–210.) Vaikka Latour puhuu voimista ja koetteluista, joissa toimi-
jat muotoutuvat, toimijaverkkoteoria ei hyväksy kausaalista selittämistä, jonka se torjuu 
reduktionistisena. Ja koska toiminnan näkökulmasta objekteilla ja subjekteilla ei ole eroa, 
ei Latourilla myöskään ole teoriaa subjektiviteetista tai ruumiillisuudesta. 

John R. Searlen (1995) realismi olettaa, että maailma rakentuu systeemeistä, joiden 
järjestelmärajat määrittyvät kausaalisissa suhteissa. Jotkut näistä systeemeistä ovat eläviä, 
ja joillakin elävillä olennoilla keskushermosto on kehittynyt niin monitasoiseksi, että se 
on tuottanut tietoisuuden. Vaikka Searle olettaa, että mentaaliset tilat perustuvat bio-
logiseen ruumiiseen, Searle ei kehitä ruumiillisuuden teoriaa. Seurauksena on, että in-
himillinen toimija uhkaa pelkistyä mentaalisiksi tiloiksi. Kuitenkin juuri ruumis on se 
organismi, jonka välityksellä subjekti on kausaalisessa vuorovaikutuksessa materiaalisen 
ympäristönsä kanssa. Ja tämä on mahdollista vain siksi, että ruumis on samaa lihaa kuin 
sitä ympäröivän maailman objektit (Leder 1990, 63; ks. Kalanti 2007, 222; 2006, 76). 

Tämän tutkimuksen kuusi artikkelia (Kalanti 2007, 2006, 2005, 2001a, 2001b, 
2001c) rekisteröivät ruumiin ja raudan lihallis-materiaalisessa kosketuksessa tapahtuvan 
vuorovaikutuksen tarkastellakseen kohtaamisia historiallisessa ajassa ruumiin psykofy-
siologian ja toisaalta esineellisten välineiden materiaalisten rakenteiden näkökulmasta. 
Hiihto (Kalanti 2007), pyöräily (Kalanti 2007, 2005) ja autoilu (Kalanti 2005, 2001a, 
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2001b) sekä ylipäätään virtuaalisen ja koneellisen liikkumisen tavat (Kalanti 2006, 
2001c) ovat muovanneet ruumiillisten subjektien kokemusmaailmaa ja toimintakykyä 
ja tarjonneet mahdollisuuden minuuden itsesuhteen työstämiselle ja ilmaisemiselle ma-
teriaalisessa vuorovaikutuksessa. Muuntamalla ruumiin suhdetta ympäristöönsä välineet 
eivät ainoastaan tuota keinotekoista ympäristöä vaan myös muuntavat ruumiin ja sen 
kautta psyyken tiloja. Näiden “somatomotoristen” säätöpiirien analysoinnin tuloksena 
on ruumiin fenomenologiaa, joka ei kuitenkaan nojaudu fenomenologisen filosofisen pe-
rinteen teoreettisiin käsitteisiin. Sen sijaan tutkimus käyttää hyväkseen portugalilaissyn-
tyisen neurofysiologin Antonio Damasion ([1994] 2001, 2000, 2003) tuotantoa, joka 
kuvaa, miten ruumis hormonaalisesti ja sähkökemiallisesti tarjoaa syötetietoa aivoille. 
Tämä informaatio representoituu tietoisuudessa ei-kielellisinä tuntemuksina ja tuntei-
na – ruumiillisena tietona. 

Tu t k i m u k s e n  a r g u m e n t a a t i o 
Esineen ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen kuvaaminen vaatii teoriaa ruumiista, sillä 
tietoisuus on ankkuroitunut ruumiiseen ja ulkoinen maailma välittyy mentaalisiksi ti-
loiksi ruumiin kautta. Ruumiinfenomenologian klassikon Maurice Merleau-Pontyn 
Phénoménologie de la perception -teoksessa ruumis on mediumi, jonka välityksellä 
maailma havaitaan, mutta jota itsessään ei voi suoraan havaita. Se mikä estää asettamas-
ta omaa ruumistaan tarkastelun alaiseksi objektiksi on, että ruumis on se, jonka kautta 
objekteja on olemassa. (Merleau-Ponty [1945] 1994, 91–92.) Yritys tunnustella omaa 
ruumiistaan ja sen reaktioita ei tavoita sitä havaitsemisen prosessissa olevaa ruumis-sub-
jektia, joka reaktiot rekisteröi. Seurauksena on ruumiin kokemuksellinen jakautuminen 
yhtäältä objektivoituneeseen fyysiseen ja toisaalta elävään havaitsevaan ruumiiseen, mikä 
toistaa kategorista ontologista eroa objektin ja sitä ruumiillaan havainnoivan subjektin 
välillä. Subjekti konstituoi maailman ja sen objektit ruumiillisesta tarkastelupisteestä, 
johon subjektilla ei kuitenkaan ole suhdetta kuin epäsuorasti, objektien kautta. Subjek-
tille hänen ruumiinsa on vain havaitsemisen kanava, jota läpinäkyvänä ei itsessään voi 
havaita eikä tuntea. Vuorovaikutus maailman kanssa sulkee ruumiin pois kokemuksen 
piiristä. Paradoksaalisesti ruumiinfenomenologia kadottaa tutkimuskohteensa. (Kalan-
ti 2006, 68–70.) 

Ruumiinfenomenologian klassikoiden moderneissa tulkinnoissa (esim. Crossley 
2001, 16) nojaudutaan edelleen dualistiseen ajatteluun, jonka mukaan kokemuksemme 
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omasta ruumiistamme on perustavasti erilainen kuin kokemuksemme ulkoisista objek-
teista. Kuitenkin kokemus omasta ruumiistamme sisältyy kaikkiin ulkoisia objekteja kos-
keviin havaintoihimme (Damasio [1994] 2001, 217–218; ks. Kalanti 2006, 74, 80–81).

Vuorovaikutus ulkoisen objektin kanssa aiheuttaa ruumiissa aina muutoksia, jotka 
muodostavat havaitsemisen tapahtuman. Neurofysiologian kuvantamismenetelmien 
avulla on voitu seurata, miten verkkokalvolle heijastuva kuva aktivoi paitsi aivokuoren 
erikoistuneet aistialueet myös varhaisen kuorikerroksen ja siihen kytkeytyneen limbisen 
järjestelmän assosiaatioalueet, joiden tuottamat muistikuvat herättävät sisäelinten eritys-
toiminnan samoin kuin se visuaalisen kentän kuviovirta, joka juuri nyt projisoituu verk-
kokalvolle. Havaitsemisen ruumiin sisäisessä ympäristössä aiheuttamat muutokset ovat 
osa katsomisen tapahtumaa, ja ne tallentuvat muistiin kuten se mitä katsottiin. (Dama-
sio [1994] 2001, 211.) Miltä objekti tuntuu, kun sitä kosketetaan, riippuu objektin mas-
sasta, rakenteesta ja tekstuurista, mutta ruumis ei tunne näitä suoraan vaan sen kautta, 
miten objekti vastaa ruumiin motoriseen aktiviteettiin: massa kääntyy kappaletta kan-
nattelevan lihasjännityksen kautta painon tunteeksi, rakennetta määrittelee se, miten ob-
jekti vastaa ruumiin siihen kohdistamiin liikevoimiin ja puristuksiin, tekstuuri muuntuu 
painekuvioksi ihon pinnassa. Voisi sanoa, että ruumis ei niinkään havaitse objekteja vaan 
objektien ruumiissa aiheuttamat muutokset (Kalanti 2006, 81). Nämä materiaalisen 
vuorovaikutuksen tuottamat lihaskuvat kantavat informaatiota ruumiin sisäisistä tilois-
ta ja sisäisten tilojen kautta ruumiin suhteesta ulkoisiin objekteihin. Siten ulkoinen maa-
ilma ja sen objektit saavat edustuksen ruumiin somatosensorisessa järjestelmässä, jonka 
muutokset representoituvat subjektin tietoisuudessa sisäisaistimuksina, kuten paineen, 
puristuksen, lihasjännitysten ja tasapainon horjumisen tunteina. (Kalanti 2006, 76–78; 
2007, 222–223.)

Katsoessaan objektia itsensä ulkopuolella ruumiillinen subjekti ei ainoastaan näe 
vaan myös tuntee näkevänsä. Koskettaessaan ei ainoastaan tunne esinettä vaan myös tun-
tee koskettavansa ja siksi tietää koskettavansa. (Damasio [1994] 2001, 218–219.) Anto-
nio Damasion näkemys ihmisruumiista alituisesti omia prosessejaan monitoroivana ja 
niitä samanaikaisesti suhteessa toisiinsa säätelevänä organismina tarjoaa ratkaisuehdo-
tuksen ruumiinfenomenologian filosofista perinnettä vaivaavaan subjekti/objekti-dualis-
miin. Ruumiinsisäisistä suhteista rakentuvan “ruumiin intersubjektiivisuuden” (Kalanti 
2006, 73–74) voi ajatella perustuvan Damasion postuloimaan keskushermoston meta-
tasoon, joka rekisteröi samanaikaisesti sekä ulkoisen ympäristön tuottamia mentaalisia 
representaatioita että niiden ruumiissa herättämiä vasteita, joihin kuuluvat yhtäältä mo-
torinen aktiivisuus sekä toisaalta sisäelinten aktiivisuus. Metataso on hermorakenne, joka 
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on vastavuoroisessa yhteydessä sekä niihin aivojen alueisiin, jotka prosessoivat havaintoja 
että niihin somatosensorisiin kuorialueisiin, joissa ruumiin sisäisen ympäristön tila repre-
sentoituu. (Damasio [1994] 2001, 216–217; ed. noj. Kalanti 2006, 81.) 

Ruumiin liikuttaminen ja liikkeiden hallinta perustuu olennaisesti sisäisaistimuksiin, 
joita Damasio kuvaa. Ihon venymisen ja rypistymisen tunne samoin kuin tukirangan 
luita liikuttavien lihaksten supistukset niiden jännityksen vaihdellessa ovat keskusher-
mostolle palautetietoa motoristen signaalien tuottamasta somaattisesta vasteesta. Tämän 
“somatomotorisen” säätöpiirin varassa ihminen kykenee hallitsemaan oman ruumiinsa ja 
sen jäsenten liikkeet. Ruumiinsisäisten säätöpiirien varaan rakentuvat myös toimintajär-
jestelmät, jotka syntyvät, kun ruumis kiinnittyy ihon ulkopuolisiin välineisiin. 

Kun sormet tarttuvat työvälineeseen, hermokanavissa motorisia käskyjä välittävien 
signaalien ja niiden tuottamien somaattisten vasteiden välinen suhde muuttuu. Käsi, joka 
kannattelee esinettä, vaatiikin enemmän lihastyötä liikeradan ylläpitämiseen kuin vapaa-
na liikkuva käsivarsi. Esineen massiivisuus pyrkii horjuttamaan ruumiin tasapainoa ja vä-
littyy ruumiiseen inertiana, jota ruumis joutuu omalla työllään vastustamaan. Jo tämä 
muutos pakottaa keskushermoston kalibroimaan uudestaan motorisen aktiivisuuden ja 
somaattisten vastineiden välisen suhteen. Ja kun ruumiin hienomotoriikka käynnistää vä-
lineen voimantuotannon, ruumiiseen kohdistuvat voimat ja ruumiin ympäristösuhteessa 
tapahtuvat muutokset ovat hallittavissa vain, kun ruumiinsisäisten säätöpiirien rinnal-
le kehittyvät sisäiset mallit ympäristön kautta takaisin ruumiiseen kiertävien palauteke-
hien kuvaamiseksi.   

Materiaalisten vuorovaikutuskokemusten myötä ruumiillinen subjekti oppi odotta-
maan oman ruumiinsa motorista aktiivisuutta seuraavia somaattisia tuntemuksia, jotka 
ovat tulosta välineen ruumiiseen kohdistamista voimista, jotka välineen rakenteelle omi-
naisella tavalla välittyvät kuormittamaan ruumista. Kun välineen ohjaaminen ruumiin 
motoriikan ja sisäisaistimusten avulla läpi tilallisen avaruuden tapahtuu yhtä vakaasti vä-
linetuntoon luottaen kuin oman ruumiin motoriikan ohjaaminen lihas-, asento- ja nivel-
tunnon perusteella, voidaan puhua inkorporaatiosta, jossa väline on asettunut ruumiin 
jatkeeksi sen mekaanisena jäsenenä. 

Inkorporaation edellytyksenä on, että käyttäjän ruumis sovittautuu välineen raken-
teeseen ja sopeutuu rakenteessa materialisoituvaan toiminnan proseduuriin. Tämä on vä-
lineen performatiivisuutta, raudan ja lihan vuorovaikutusta, jonka kautta väline tuottaa 
toimintaa. Välineen rakenne välittää ruumiillisen käyttäjän suhdetta ympäristöönsä ja 
omaan ruumiiseensa ja tämä välitys määrittää käyttäjän toimintamahdollisuuksia ja toi-
minnan seurauksia niin kauan kuin hän pysyy kytkeytyneenä välineeseen. (Ks. Kalanti 
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2007, 202, 207–208, 213–214.) Asettuminen osaksi välineen toimintajärjestelmää tyy-
pillisesti vahvistaa subjektin toimintakykyä tai laajentaa tämän toiminnan ulottuvuutta 
aika–tilan avaruudessa samalla kun se eristää hänen ruumiinsa ympäristöstään ja kanavoi 
tilan aistimisen mahdollisuuksia. Toimintakyvyn ja sensuaalisten aistimusten riippuvuus 
ruumiiseen kytkeytyneestä välineestä psyykkisesti katektoi objektin, jonka kanssa ruu-
mis toimii. Ääritapauksessa objekti saattaa tuntua korvaamattoman arvokkaalta. Tämä 
on ymmärrettävissä vain siten, että esineellisestä, välineellisestä objektista on tullut osa 
käyttäjänsä minuutta. 

Erään psykoanalyyttisen määritelmän mukaan minuus muodostuu siitä, “mistä minä, 
oman käsityksensä mukaan, itse määrää, minkä se itse tuottaa” (Reenkola 1983, sit. Vuo-
rinen 1997, 49). Se, mikä on minän kontrollissa, tulee osaksi itseä. Ja sikäli kuin subjekti 
kykenee määräämään esineistä ja ohjaamaan välineitä, joita hänen ympärilleen kasau-
tuu, nämä objektit lankeavat hänen minuutensa piiriin. Esineiden tärkeys minuuden yl-
läpitäjänä on seurausta niiden kyvystä vaikuttaa subjektin ruumiin somaattiseen tilaan ja 
somaattisen tilan kautta psyykeen. Koska esineillä on kausaalista ja symbolista voimaa, 
subjekti voi käyttää niitä oman psykofysiologisen tilansa ja sosiaalisten suhteidensa sää-
telyyn. Tilalliset rakenteet kanavoivat ruumiiden kulkua ja niiden keskinäisiä suhteita 
materiaalisuudellaan, joka suodattaa auditiivisia signaaleja ja eristää visuaaliset signaa-
lit rakenteidensa peittävyydellä. Subjekti voi hyödyntää tilaa organisoivia rakenteita är-
sykkeitä puskuroivina muureina, jotka ruumiin vaipan kerrannaisina asettuvat minän ja 
ulkoisen maailman välille ja tuottavat yksityisen tilan (Kalanti 2001a, 98–99). Ja kun 
suljettu tilallinen rakenne asennetaan liikkuvalle alustalle, voidaan Roland Barthesin 
([1957] 1984, 144) sanoin nauttia “kuljetetusta liikkumattomuudesta”, joka sallii subjek-
tin matkustaa ilman fyysistä ponnistelua (Kalanti 2006, 41) ja liikkua julkisessa tilassa yk-
sityisen tilan suojaamana (Kalanti 2001a 114–119). 

“Kuljetetun liikkumattomuuden” kokemus on mahdollinen vain ruumiinulkoi-
siin voimiin nojaten. Roland Barthes viittasi käsitteellään matkustamiseen veturin liik-
keellepanemassa salonkivaunussa, mutta välittömimmin koneellinen voima asettuu 
yksilö subjektin palvelukseen moottoriajoneuvon kuljettajan paikalta. Koneellisen työn-
tövoiman tuottama kiihtyvyys stimuloi ruumista (Kalanti 2001b, 197–199). Fysiologi-
nen kiihotus saatetaan kokea ahdistavana mutta myös nautinnollisena, ja nautinto voi 
vaihdella passiivisesta mielihyvästä aktiivisen ponnisteluun ja uppoutumiseen vuorovai-
kutuksessa välineen kanssa. Viimemainittua Mihail Csikszentmihalyi (1990) on kut-
sunut flow’ksi (ks. Kalanti 2001b, 203–208). Koneellisen voiman alistaminen liikettä 
tuottavaksi repulsioksi saattaa helpottaa alakuloa ja depressiivisyyttä, sillä vaikuttaessaan 
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koneen kautta oman ruumiinsa psykofysiologiaan yksilösubjekti voi samalla vaikuttua 
omasta kyvystään vaikuttaa itseensä. 

Objekteja, jotka asettuvat minän palvelukseen ja joita minä käyttää hyväkseen tuot-
taakseen itselleen mielihyvää, psykoanalyytikko Heinz Kohut (1977) kutsui itseobjek-
teiksi. Kohut tarkoitti itseobjektilla sosiaalista objektia, siis ihmistä, joka mukautuu toisen 
tarpeisiin. Ensimmäinen itseobjekti on äiti, joka sylivauvan tarvejännitysten tyydyttäjänä 
tuottaa lapsessa illuusion, jossa lapsi itse kokee olevansa oman tyydytyksensä lähde. (Ks. 
Kalanti 2005, 36–37; Kalanti 2001c, 62.) Pienen lapsen näkökulmasta itseobjekti ei siis 
ole objekti vaan osa häntä itseään, osaobjekti, joka ei ole sosiaalinen vaan ruumiillis-mate-
riaalinen. Yksilönkehityksessä muotoutuvan subjektiviteetin myötä maailma vähitellen 
jakautuu itseen ja sen ulkopuoliseen ympäristöön. Ulkoinen maailma rakentuu sosiaali-
sista olennoista ja materiaalisista objekteista, jotka erottuvat edellisistä pysyvyytensä an-
siosta: objektit ovat läsnä silloinkin kun sosiaaliset oliot ovat poistuneet paikalta. Tähän 
perustuu Winnicottin (1971) kuvaaman siirtymäobjektin voima: se on lapsen käytettä-
vissä silloinkin kun lapsi on jäänyt yksin. Materian kosketus ja sen tapa vastata lapsen ruu-
miin liikkeisiin helpottaa depressiivistä ahdistusta, jonka hylätyksi jäämisen kokemus on 
aiheuttanut. (Kalanti 2005, 37; Kalanti 2001c, 63.) 

Varhaislapsuuden kokemukset esineiden tarjoamasta turvasta saavat ihmiset hakeu-
tumaan objektien pariin myös myöhemmällä iällä. Itseobjekti ja siirtymäobjekti kuvaavat 
yksilönkehityksen ensimmäisten kuukausien kehitysvaiheita, mutta koska normaali sepa-
raatio-individuaatioprosessi jää aina epätäydelliseksi, materiaalisista objekteista etsitään 
lohdutusta ja mielihyvää elämän loppuun asti. Esineiden vakaus tekee niistä erinomai-
sia projektiopintoja mille tahansa tunteille, sillä niiden läsnäolo ja responsiivisuus eivät 
riipu siitä, miten niihin suhtaudutaan. Koska esineet eivät suhtaudu mitenkään siihen, 
miten niihin suhtaudutaan, ne sietävät tyynesti kaikki tunteet, jotka niihin kohdistetaan. 
Koneiden kyky muuntaa ruumiin vähäisetkin motoriset liikkeet voimaksi, joka työs-
kentelee käyttäjänsä puolesta, asettaa subjektin “lapsiruhtinaan” asemaan, jossa regres-
siivinen omni potenssi on mahdollinen. Odottaessaan koneen ponnistelevan puolestaan 
samalla kun hän säilyttää määräysvallan sen toiminnan suuntaamisesta ja jatkumisesta, 
minän suhteessa koneeseen toistuu varhaislapsuuden itseobjektisuhteen rakenne. (Ka-
lanti 2001c, 64.)

Esineiden kanssa käymisen tuottamat sosiaalisuuden kokemukset perustuvat esinei-
den kykyyn tehdä jotain niitä käyttävälle ruumiilliselle subjektille. Responsiivisuudella 
on tässä tutkimuksessa viitattu esineiden kykyyn vastata niihin kosketuksissa olevan ruu-
miin aktiivisuuteen. Esineiden responssit ruumis rekisteröi ei-kielellisenä sensuaalisena 
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tietona, välinetuntona, jonka avulla ruumiillinen subjekti voi säädellä vuorovaikutustaan 
materiaalisten objektien kanssa. Esineet representoituvat subjektille hänen ruumiinsa 
kautta ruumiissa tapahtuvina muutoksina. Tähän perustuu materiaalisten rakenteiden 
generatiivisuus ja performatiivisuus, niiden kyky kanavoida ja ohjata ruumiillisen subjek-
tin toimintaa. Objektien aktiivisuus paljastaa, että niillä on oma, verrattain itsenäinen ra-
kenteensa ja olemassaolonsa. Ja vain siksi ihminen voi muodostaa suhteen niiden kanssa.

Ta k a p u o l i t u n t u m a  m e t o d i n a
Sensuaalinen tieto ei ole vain tämän tutkimuksen käsitteellinen tulos. Se on myös tut-
kimuksen metodi. On kolme tapaa tuottaa tietoa ihmisten maailmasta: havainnointi, 
haastattelu ja omakohtainen osallistuminen toimintaan. Viimemainittu tuo subjektii-
visia kokemuksia, jotka voidaan asettaa reflektiivisen itsetarkastelun kohteiksi. Saman-
laiseen oman itsensä monitorointiin nojautuvat myös haastateltavat, kun he raportoivat 
kokemuksistaan tutkijalle. Ja jotta tutkija voisi tulkita haastateltaviaan, hän joutuu nojau-
tumaan oman persoonallisen elämänsä tuottamaan ymmärrykseen, omaan subjektiviteet-
tiinsa. Tutkija voi siis käyttää ruumistaan instrumenttina, jonka avulla hän hankkii tietoa 
maailmasta. Erityisen sopiva väline tutkijan ruumiillinen subjektiviteetti on sellaisten il-
miöiden rekisteröimisessä, jotka tapahtuvat kielen ulkopuolella ja joita siksi on vaikea kä-
sitteellisesti kuvailla. Tätä tutkimusta ei olisi koskaan kirjoitettu ilman välinetuntoa, joka 
on kehittynyt vuosien kuluessa vuorovaikutuksessa suksien, autojen, polkupyörien, tos-
sujen ja tuolien kanssa, vain joitakin ruumiin “jatkeita” mainitakseni. Huolimatta käsit-
teellisistä, paikoin hyvinkin teknisistä ekskursseista, tämä työ on “perstuntuman” ylistys. 
Ruumiillinen tieto on ohjannut teoreettisen kirjallisuuden luentaa tuottaen hypoteese-
ja tai ainakin presuppositioita, joihin teoreettisia konstruktioita on suhteutettu. Työn ta-
voitteena on ollut tuottaa sellainen ontologia ja kuvaus ruumiin maailmasuhteesta, jonka 
puitteissa tutkijan kokemuksen myötä kertynyt ruumiillinen tieto on mahdollinen. 
Ruumiin avulla sitä täytyy myös lukea, sillä luultavasti on niin, että ilman omakohtaista 
kokemusta välineistä, joista tutkimuksen artikkeleissa puhutaan, tekstit jäisivät käsittä-
mättömiksi. Tekstit saavat merkityksensä vain suhteessa lukijan taustatietoon, ja ruu-
miillisella subjektilla on runsaasti tietoa, joka ei koskaan käsitteellisty. Siinä on tämän 
tutkimuksen vaikeus, eikä se ole vähäinen, sillä se yrittää puhua asioista, jotka eivät kuulu 
kielen piiriin. 
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Yksilönkehityksessä ruumiillinen kokemus edeltää kieltä, mutta myös materia on ole-
massa kielestä riippumatta. Vaikka kulttuurin merkitysjärjestelmä artikuloituu materi-
aalisen substanssin muovaamisen kautta, kulttuurin tuottamat materiaaliset rakenteet 
ovat olemassa verrattain itsenäisinä ja omalakisina muodostumina. Tästä on osoituksena 
se, miten materiaaliset objektit ja rakenteet inertiallaan vastustavat muutosta. Materian 
muotoilu objekteiksi vaatii runsaasti energiaa: ruumiillista työtä tai koneellista voimaa, 
mutta energiaa vaatii myös kerran jo tuotettujen rakenteiden purkaminen – usein niin 
paljon, että työhön ei taloudellisesti ole kannattavaa ryhtyä. Kulttuurisesta merkkiar-
vostaan riippumatta materiaalisilla rakenteilla on oma pakottavuutensa, johon ruumis 
kirjaimellisesti törmää oman materiaalisuutensa takia. Tästä seuraa tutkimuksen toinen 
metodinen ohjenuora: tarkastella materian materiaalisuutta ja ruumiin lihallisuutta kult-
tuuristen merkitysten taustalla vaikuttavana vastavuoroisena kausaalisena suhteena, joka 
ei jäännöksettömästi ole palautettavissa kulttuurin semioosiin. Näin muotoiltu tutkimus-
ohjelma ei ole niin radikaali kuin ensikädeltä ehkä kuulostaa. Jo Karl Popperin kolmen 
maailman ontologiassa materiaaliset artefaktit kuuluivat kulttuurin tuotteina maailma 
3:een mutta olivat materiaalisuutensa takia jatkuvasti sidoksissa myös maailma 1:een, 
jonka muodostivat fysikaaliset kappaleet (ks. esim. Niiniluoto 1990, 15, 22–23). 

Yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksessa on tavanomaista olettaa, että kulttuurien 
välinen merkitysjärjestelmien vaihtelu ja materiaalisten käytäntöjen ja välineiden muun-
telu on niin laajaa, että se tutkimuksen kannalta on käytännöllisesti katsoen rajatonta 
(esim. Heiskala 2000, 201–202). Toisaalta ihmisruumiin rakenne ja fysiologiset funktiot 
ovat universaaleja, yhteisiä kaikkien kulttuurien jäsenille. Elämänsä aikana ruumis kokee 
kehityksellisiä muutoksia, mutta näiden muutosten vaihteluväli on verrattain kapea (Da-
masio 2000, 22). Elinympäristöt vaihtelevat enemmän kuin ruumiin sisäiset tilat, mutta 
silti elämän fysikaalis-kemialliset edellytykset voivat nekin vaihdella vain hyvin kapeissa 
rajoissa. Seurauksena on, että kulttuurien väliselle muuntelulle on materiaalis-biologiset 
rajansa. Tästä näkökulmasta ei ole yllättävää, että ruumiin ja materiaalisen ympäristön 
suhdetta välittävät työkalut, kuten esimerkiksi jännesaha, höylä ja vasara, eivät juuri ole 
muuttuneet sitten antiikin Rooman ja että suorakulman ja liitulangan tunsivat jo antiikin 
Egyptin pyramidinrakentajat (Rybczynski 2002, 14, 15–18). Muinainen Kiina kehitti 
teknologiaansa Välimeren kulttuuripiiristä riippumatta, mutta päätyi keksinnöissään pit-
kälti samoihin välineisiin, jotka olivat käytössä antiikin Roomassa (mt., 124). Lyhyt eks-
kurssi matemaattisen topologian puolelle auttaa osoittamaan, että kaikissa kulttuureissa 
juoma-astioiden muoto-ominaisuudet ovat samat, mikä viime kädessä seuraa veden omi-
naisuuksista ja astiaan tarttuvan ihmisruumiin tartuntaraajojen rakenteesta. Ruumiin ja 
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sen materiaalisen ympäristön vuorovaikutuksen parametrien vakioisuus viittaa vahvasti 
siihen, että ruumiillisen kokemuksen esikielelliset rakenteet ovat hyvin samanlaiset kult-
tuurista toiseen ( Johnson 1987, Lakoff 1987, 267–268, 271–275). Tämän sanominen ei 
tarkoita, että materiaalisen maailman ja ruumiin lihallisuuden välillä vallitsevat kausaali-
set suhteet määräisivät kulttuurin merkitysjärjestelmiä, mutta ne muodostavat perustan, 
josta kulttuuri ei voi irrottautua. Teknisten välineiden kehitys muuttaa fyysistä ympä-
ristöä ja ruumiin ja ympäristön välistä suhdetta, mutta subjekti on ruumiinsa ja sen vä-
lineiden kautta aina sidottu esineelliseen ympäristöönsä, jonka ruumiiseen kohdistama 
ärsykkeet ja voimat välittyvät subjektin tietoisuuteen somaattisen paineen tunteina, joita 
hänen psyykensä on pakotettu tulkitsemaan. Psyyke syntyy ruumiin ja kulttuurin puris-
tuksessa, ja tätä suhdetta subjekti joutuu työstämään läpi elämänsä – välineillä, joita kult-
tuurin teknologia hänelle tarjoaa. 

Tu t k i m u s a r t i k k e l i t
Keskustelun esineiden aktiivisuudesta avaa artikkeli ‘Objektien performatiivisuudesta: 
välineet ruumiintekniikan tuottajina’ (Kalanti 2007), joka tarkastelee, miten välineet 
tuottavat niitä käyttävän ruumiin toimintaa. Välineen materiaalinen rakenne ja muoto 
asettavat vaatimuksia sitä käyttävän subjektin ruumiille. Nämä vaatimukset ovat väli-
nespesifejä siten, että ne vallitsevat vain nimenomaisen välineen ja siihen kytkeytyvän 
lihallisen organismin suhteessa. Miten ruumiin on taivuttava voidakseen käyttää tilal-
lis-materiaalisia rakenteita, riippuu paitsi materiaalisen rakenteesta myös ruumiin raken-
teesta ja dimensioista. Tapaa, jolla ruumiin organismi mukautuu välineen rakenteeseen, 
antropologian klassikko Marcel Mauss ([1934] 1979) kutsui ruumiin tekniikaksi. Vaik-
ka Mauss havaitsi ruumiintekniikan ja välineen muodon välisen yhteyden, hän ei tarkas-
tellut tätä suhdetta välineen performatiivisuuden näkökulmasta. Nojautumalla yhtäältä 
realistisen filosofian ontologiaan ja toisaalta neurofysiologian uusimpiin tulkintoihin 
ruumiista psykosomatosensorisena järjestelmänä artikkelissa konstruoidaan mekanismi, 
jonka välityksellä materiaaliset objektit vaikuttavat ruumiin tilaan. Näin tulee ymmär-
rettäväksi välineen ja ruumiin vuorovaikutus: ruumis kohdistaa välineeseen liikevoimia, 
joihin väline vastaa rakenteensa välittämällä tavalla. Välineen tapaa vastata ruumiin mo-
toriikan kosketukseen kutsutaan artikkelissa responsiivisuudeksi ja ruumiin kykyä rekis-
teröidä välineen vasteita sensuaaliseksi tiedoksi. Koska välineellisen objektin ja ruumiin 
vuorovaikutuksen järjestelmässä ruumiin motorisen toiminnan seuraukset palautuvat 
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takaisin ruumiiseen välineen kautta välineen määrittämällä tavalla, objektin responsiivi-
suus ehdollistaa ruumiillisen subjektin toimijana toimimista. Ja siksi on mahdollista, että 
väline “opettaa” käyttäjäänsä. 

‘Maailma ruumiissa – katse, inkorporaatio ja liikkeen tuntu’ (Kalanti 2006) esittelee 
tarkemmin ruumiin somatosensorisen järjestelmän, jonka varassa subjekti on tietoinen 
sekä kehonsa sisäisistä tiloista että ulkoisesta ympäristöstään kuin myös omasta moto-
risesta aktiivisuudestaan, joka toimii välittäjänä sisäisen ja ulkoisen rajalla. Motorisen 
ponnistelun kautta ulkoisen maailman objektit ja tilalliset suhteet representoituvat ruu-
miinsisäisinä tunteina ja tuntemuksina ja päinvastoin: ruumiin sisäiset jännitystilat tu-
levat näkyviksi ruumiin liikkeen tilallisuuden ja kosketuksen kautta. Somatosensorinen 
järjestelmä on siis ruumiin sisäisaistien kokonaisuus, joka teknisesti muodostuu kolmesta 
alajärjestelmästä: interoseptiosta, proprioseptiosta ja hienon kosketuksen järjestelmästä. 
Interoseptinen järjestelmä tuottaa aistimuksia ruumiin onteloiden ja sisäelinten sileän li-
haskudoksen muodostamasta sisäisestä ympäristöstä. Proprioseptinen eli kinesteettinen 
järjestelmä rekisteröi tasapainon sekä poikkijuovaisten, luut toisiinsa liittävien lihasten 
jännitystilat. Hienon kosketuksen keskushermostolle välittämät signaalit kuvaavat ihon 
erikoistuneiden sensoreiden muutoksia, kun ruumis koskettaa ulkoista objektia ja tun-
nustelee sen tekstuuria, muotoa, painoa ja lämpötilaa. (Damasio 2000, 149–153.) 

Kaikki havaintotoiminnot ja ympäristöä tunnustelevat motoriset liikkeet sisältävät 
informaatiota sekä havaitsevasta ruumiista että ympäristöstä, jota ruumis havainnoi. Sub-
jektin havainto oman ruumiinsa reaktioista rakentuu osaksi kaikkia ulkoisen maailman 
objekteja koskevia havaintoja. Moderniin havaintopsykologiaan ja neurofysiologiaan tu-
keutuvan tulkinnan avulla on mahdollista ylittää ruumiinfenomenologian klassinen on-
gelma objektivoidun ruumiin (Korper) ja havaitsemisen prosessissa elävän ruumiin (Leib) 
välillä. Havaitseminen ja ruumis muodostavat identiteetin, ajatus, jota Merleau-Pontyn 
voi ehkä tulkita lähestyneen viimeisessä, keskeneräiseksi jääneessä teoksessaan Le Visible 
et l’Invisible ([1964] 1968) kehittelemänsä lihan (la chair) käsitteen avulla. 

Havaitsemisen ja ruumiin prosessien välinen suhde kuitenkin muuttuu, kun ympä-
ristön ja ruumiin välille rakentuu tekninen välitys. Ja koska subjekti havaitsee ulkoisen 
ympäristönsä suhteessa oman ruumiinsa motoriseen aktiivisuuteen, kaikki teknologi-
at, jotka muuttavat yhtäältä visuaalisesti havaitun liikkeen ja toisaalta ruumiin sisäisais-
tien rekisteröimien liikevoimien ja ruumiin oman lihasponnistelun tunteiden välisiä 
suhteita, vaikuttavat ympäristöhavainnon konstituoitumiseen. Havainto ympäristös-
tä on liikkumisen teknologioiden tuottama representaatio. ‘Maailma ruumiissa’ tarkas-
telee ruumiin ympäristösuhteen muutosta vaihtelevilla teknisillä alustoilla: seisovan ja 
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kävelevän ruumiin ympäristöhavaintoa verrataan liikkuvan ajoneuvon kuljettaman ruu-
miin ja elokuvan virtuaalisen liikkeen katsojan ympäristökokemukseen. Autoilua ja elo-
kuvaa yhdistää “kuljetetun liikkumattomuuden” epätodellisen unenomainen kokemus, 
jota luonnehtii voimakas visuaalinen kinestesia vailla tunnetta oman ruumiin motori-
sesta ponnistelusta. Liikkumaton ruumis voi kokea maisematilan liikkeen vain aivan eri-
tyisten teknologioiden välityksellä. Näitä teknologioita yhdistää se, että ne sammuttavat 
ruumiin motorisen aktiivisuuden samalla kun ne kiihdyttävät ulkoisen ympäristön visu-
aalista liikettä. Kokemus saattaa olla voimakkaan mielihyväntäyteinen, ja tämän mielihy-
vän psyykkistä alkuperää tulkitaan seuraavissa artikkeleissa auton tuulilasin takaa.

‘Maantiellä lentämisen unelma – vapaus, voima ja depressio’ (Kalanti 2005) aloittaa 
tutkimuksen auto-osion mentaalihistorialla, joka tulkitsee auton menestystä erityises-
ti amerikkalaisilla kuluttajamarkkinoilla suhteessa modernisaatiokehityksen tuottamiin 
ristiriitoihin yksilöityvien minuuksien romanttisen individualismin ja toisaalla byrokra-
tisoituvan palkkatyön ja teollisen organisaation tilallisen materialisaation, kaupungin, 
välillä. Auto vahvisti yksilösubjektien toimintakykyä kasvaneella toimintasäteellä ja kuor-
mankantokyvyllä. Seurauksena oli miesten mutta aivan erityisesti naisten elämänpiirien 
laajeneminen ja sosiaalisten roolien monimuotoistuminen. Auton kanssa maailma avautui 
tarjoten yhä uusia sosiaalisen kanssakäymisen ja taloudellisen vaihdon mahdollisuuksia.   

Auto tuotti oman elämän hallinnan tunnetta, mikä perustui auton tarjoamaan liik-
kuvuuteen: kykyyn lyhentää ajallisia etäisyyksiä ja säädellä vuorovaikutusta nopeasti ti-
lallista asemaa muuttamalla. Tilassa liikkumista seurasivat uudet mahdollisuudet saada 
tietoa ja vaikuttaa voimiin, jotka omaa elämää muokkasivat. Kasvanut valta oman elämän 
suhteen kanavoitui psyykkiseksi voiman tunteeksi. 

Mutta ei ainoastaan valta vahvistuneena kykynä toimia ja vaikuttaa etäisyyden pääs-
tä, vaan myös ajoneuvon ja sen voiman hallinta tuotti tyydytystä. Auton ohjaaminen on 
vuorovaikutusta toisen kanssa, olkoonkin, että toinen on ei-inhimillinen toimija. Kul-
kuneuvon kanssa on mahdollista kokea sosiaalisuutta, sikäli kuin koneen mieltää itsenäi-
seksi toimijaksi, jolla on oma olemassaolonsa ja energisyytensä. Tällöin kuljettajan suhde 
autoonsa muistuttaa suhteesta siirtymäobjektiin tai itseobjektiin, jotka ruumiista erillisi-
nä ovat minän ulkopuolella mutta jotka ruumiin kontrollissa tulevat psyykkisesti osak-
si minuutta. Vuorovaikutuksessa koneen kanssa psyyke kokee energisoituvansa välineen 
voimasta. Näin tulevat ymmärrettäviksi kirjallisuudessa esiintyvät anekdootit autoilusta 
depression oireita helpottavana hoitona. 1920-luvun lopulta alkaen Virginia Woolf lää-
kitsi itseään autoilulla: tuntiessaan itsensä onnettomaksi hän tiesi tarvitsevansa moot-
torin tarjoamaa “mobiliteettia”. Psyykkinen tarve nojautua ulkoisiin apuminuuksiin, 
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olivatpa ne sitten koneita tai ihmisiä, seuraa psykoanalyyttisissä tulkinnoissa ihmisyksi-
lön narsistisesta vajeesta. Heinz Kohutin mukaan normaalin aikuisen endopsyykkiset re-
surssit ovat vajavaiset. Siksi hän yhä uudelleen kaipaa itseobjektia, jonka omnipotenttiin 
voimaan hän voisi sulautua.

Minuus muodostuu kaikesta siitä, minkä minä kokee olevan omasta itsestään lähtöi-
sin. Se mikä on syntynyt minän oman toiminnan tuotteena, koetaan psyykkisesti osaksi 
itseä. Mutta sama koskee myös materiaalisia ja sosiaalisia objekteja, joiden olemassaolo ja 
toiminta on riippuvaista minän määräysvallasta. Siksi minuuden piiriin kuuluu kaikki se, 
mistä minä määrää (Reenkola 1983, ref. Vuorinen 1997, 49). Tämän postulaatin perus-
talta ‘Auto romanttisen minuuden kotina’ (Kalanti 2001a) tutkii minuuden rajoja laajen-
tavia teknologisia välineitä.

Ihmisen psyykkinen syntymä tapahtuu erillistymisen ja yksilöitymisen kautta. Luot-
taessaan siihen, että voi omalla ponnistelullaan vaikuttaa, mitä itselle ja itsessä tapahtuu, 
ihminen kokee itsensä oman toimintansa subjektiksi. Tämän agenttisuuskokemuksen 
kääntöpuolena on kuitenkin erillisyyden tunne, jota ihminen psyykkisesti joutuu työs-
tämään läpi koko elämänsä. Turvautumalla sisäisiin mielikuviinsa, toisiin ihmisiin tai 
materiaalisiin tiloihin ja välineisiin ihminen ylläpitää ja säätelee minuutensa rajoja. Si-
vilisaatiohistoriassa yksilöllisen minuuden ajatus tulee näkyviin henkilökohtaisina, yk-
sityisinä tiloina porvariston asuinrakennusten tilaorganisaatiossa 1700-luvulta alkaen. 
Samoihin aikoihin ilmaantui mukavuuden käsite nykyaikaisessa mielessä tarkoittamaan 
fyysistä helppoutta, tyydyttyneisyyttä ja hyvää oloa. Yksilöllinen minä ja moderni mu-
kavuus syntyivät historiallisesti yhdessä, sillä mukavuus on osa minuuden diskurssia: 
vasta kun yksilö oli ymmärretty oman sisäisen maailmansa autonomiseksi ilmaisijak-
si, joka muotoilee ympäristönsä oman itsensä kuvaksi, oli mahdollista ajatella muka-
vuutta sisäisen ja ulkoisen maailman saumattomana yhteensopivuutena. Näin syntynyt 
henkilökohtainen tila jakoi sosiaalisen sfäärin julkiseen ja yksityiseen ja teki niiden väli-
sestä rajapinnasta ristiriitojen kohteen. Yksityinen saattoi tilassa laajentua vain julkisen 
kustan  nuksella – ja minuuden romanttinen kultivointi näytti vaativan yhä lisää ajallis-
ta ja tilallista avaruutta. Minä ympäröi itsensä puskurivyöhykkeiden sarjalla, ja säädyissä, 
joissa pääoman puute ei ollut esteenä, koti sai uusrenessanssikartanon tilallis-materiaali-
sen hahmon, ihanteellisena esikuvanaan Palladion Villa Barbaro Trevison maaseudulla 
Veneton maakunnassa. Maisematilasta tuli mielenmaisemaa, ja erityisesti motorisoitujen 
kulkuvälineiden myötä romanttinen minuus laajensi päivittäisen liikkumisensa piiriä yli 
maantieteellisten vyöhykkeiden. Paljon myöhemmin tekninen kehitys alisti minän hal-
lintaan kokonaisia virtuaalisia maailmoja.
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Teknologia on tehnyt yksilön mahdolliseksi. Yhtäältä se on mahdollistanut suhteel-
lisen riippumattomuuden toisista ihmisistä ja sosiaalisten kollektiivien ajallisen ja tilalli-
sen järjestyksen pakoista. Toisaalta teknologiaan turvautuminen on tuottanut juuri sitä 
erillisyyttä, jonka ylittämiseen tekniikasta on etsitty ratkaisua. Modernin elämänmuo-
don teknistymisessä toistuu kehityskulku, jossa kollektiivisesti jaettu hyödyke korvautuu 
yksilöllisellä, julkinen yksityisellä. Kodit ovat täyttyneet koneista ja laitteista, tietolii-
kenneyhteyksistä ja tallennusvälineistä, jotka yhä useammin tekevät tarpeettomaksi 
hakea palveluita tai informaatiota yksityisen tilan ulkopuolelta. Teknologian individua-
lisoituminen ja intiimistyminen on liittänyt välineet yhä kiinteämmäksi osaksi ruumis-
ta, ruumiin varusteiksi, joista yksilösubjektin toimintakyky on riippuvainen. 3g-puhelin 
kanavoi käyttäjälleen profiloitujen representaatioiden maailmoja, mutta sata vuotta ai-
kaisemmin romanttinen minuus etsi lohdutusta, turvaa ja tukea subjektiviteetilleen mo-
torisoidusta ajoneuvosta.

Autosta tuli kodin satelliitti, ja erityisesti amerikkalaisessa esikaupungistuneessa elä-
mänmuodossa ulos lähteminen alkoi tarkoittaa autolla lähtemistä. Auto muodosti kodin 
irrotettavan huoneen, jonka ansiosta kotia ei tarvitse jättää edes kodista lähtiessään. 
Auton suljettu sisätila eristää matkustajansa ympäristöstään, joka visualisoituu toisiaan 
seuraavien näkymien maisemaspektaakkeliksi. Ja juuri siksi, että auton korivaippa ja alus-
ta muodostavat ärsykepuskurin ulkoista maailmaa vastaan, autossa matkustava kokee kie-
toutuvansa lohduttavan turvallisuuden tunteeseen: matkalla hän on aina jo kotona. Auto 
ei koskaan ylitä kodin ja maailman välistä rajaa vaan on aina liikkeessä tällä rajalla, yksi-
tyisen ja julkisen välisellä pinnalla. Auton kodinomaisuuden viimeistelivät kodintekniset 
laitteet, jotka 1950-luvulta alkaen vähitellen yleistyivät ajoneuvoissa. Radio, audiosoi-
tin, autopuhelin ja navigointijärjestelmä integroituivat 2000-luvulle tultaessa puheohja-
tuksi telematiikaksi, ja ilmastoinnille ja viilennetylle hansikaslokerolle tuli käyttöä, kun 
yhä suurempi osa elämästä elettiin autossa. Esikaupunkien levittäytyessä yhä laajemmal-
le kaupunkikeskustojen ympärille, työmatkojen pidentyessä ja väylien ruuhkautuessa yhä 
useammat kodin asumistoiminnot siirtyivät autoon: syöminen, lukeminen, parranajo, 
meikkaaminen ja puhelimeen puhuminen ovat tehneet autosta kodin monikäyttöisim-
män huoneen, jonka tummennettujen lasien takana ollaan samalla sekä suojassa muiden 
katseilta että katseen välityksellä osallisina kaupunkitilan tapahtumissa. Auto on tekno-
loginen apparaatti, jossa materialisoituu Baudelairen kuvaama modernistinen kokemus 
“olla kaukana kotoa, mutta silti kotona, piilossa maailmalta mutta samalla sen ympä-
röimänä”. Ympärille levittäytyvän tilan nauttiminen maisemaan tunkeutuvan auton tuu-
lilasin silmikon takaa tarjoaa ratkaisun modernin minuuden ongelmaan, miten samalla 
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sekä ylläpitää minuuden erillisyyttä että säilyttää kokemus yhteydestä itseään suurem-
paan kokonaisuuteen.

‘Auto ja psyyke. Kiihdytys vauhtiin’ (Kalanti 2001b) jatkaa tarkastelemalla, mitä 
ruumiin fysiologiassa ja psyykessä tapahtuu, kun motorisoidulle lavetille istutetun, me-
talliin ja muoviin verhotun kehon nopeutta aletaan nostaa. Auton kuljettaminen sitoo 
tarkkaavaisuutta, ja kiihtyvyydet saavat ruumiin autonomisen hermoston reagoimaan. 
Kuinka voimakkaita nämä vaikutukset ovat, riippuu olennaisesti kuljettajan ja ajoneu-
von muodostaman hybridin etenemisnopeudesta ja nopeuden suhteesta tilallisiin raken-
teisiin ja tapahtumiin, joiden sivuitse tämä ihmisen ja koneen vuorovaikutusjärjestelmä 
pyrkii ohjautumaan. Tyhjässä maisemassa suoralla tiellä autoa on mahdollista kuljet-
taa hyvin vähällä työllä. Suuntavakaa ajoneuvo säilyttää kurssinsa ja nopeutensa ilman, 
että kuljettajan tarvitsee juurikaan puuttua hallintalaitteisiin. Tämä fyysisesti levollinen 
ja psyykkisesti tyhjä olotila edustaa ulkoisesti ja sisäisesti passiivista mukavuutta. Mutta 
toiminnallisesti passiivinen olotila mahdollistaa myös psyykkisen aktiivisuuden. Kuljet-
tajan näkökentässä rauhallisesti lipuvan maiseman visuaalisen virtauksen hienosäätämi-
nen auton hallintalaittein tapahtuu puoliautomaattisesti tietoisuuden alapuolella. Se on 
esitietoista toimintaa, joka sitoo aavistuksen psyykkisiä voimavaroja, mutta sitoessaan 
samalla myös estää psyykkisiä jännitystiloja tunkeutumasta tietoisuuteen. Ajamisen vaa-
tima esitietoinen aktiviteetti toimii “puskurina”, joka suojaa tietoisuutta ja siksi selkeyttää 
ajattelua. Pitkä ajomatka voi toimia terapiana, joka auttaa kuljettajaa työstämään emotio-
naalisia ongelmia. Haastattelututkimuksissa toistuu, sukupuolesta riippumatta, kokemus 
autoilun rauhoittavasta ja alakuloa helpottavasta vaikutuksesta. Ajaminen on meditatii-
vinen kokemus ja sellaisena ilmaus sisäisestä psyykkisestä aktiivisuudesta ulkoisesti ja fyy-
sisesti hiljentyneessä ruumiissa. 

Ja jos kuljettaja painaa kaasun pohjaan, kiihtyvyys vaikuttaa hänen ruumiiseensa suo-
raan, vailla kulttuurista välitystä: lihasmassaan, sisäelimiin ja tukirankaan iskee paine, joka 
aktivoi autonomisen hermoston ja sen alajärjestelmän, sympaattisen hermoston. Ruumis 
vastustaa siihen kohdistuvaa fysikaalista voimaa lihasjännityksin. Pään massan takia eri-
tyisesti niskaan kohdistuu huomattava vääntömomentti, joka kuormittaa kaulan ja yläse-
län lihaksia. Sisäelimet ja suolisto puristuvat kasaan. Korvan kaarikäytävien nestepaine 
kasvaa ja aiheuttaa tasapainohäiriöitä, huimausta ja kuvotusta. Nämä fysiologiset muu-
tokset kohdistavat psyykeen somaattisen paineen, joka on samantyyppinen kuin pelkona 
tai seksuaalisena kiihottumisena koettu ruumiin jännitystila. Mutta koska kiihdytyk-
sen tuottama hermostollinen jännitys on itse aiheutettua ja sellaisena kuljettajan omas-
sa kontrollissa, ruumiin kiihotustila on mahdollista kokea miellyttävän sähköistyneenä 
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olotilana. On ihmisiä, joiden mielestä kokemus on niin intensiivinen, ettei mikään ole 
sen vertaista.

Maisematilan virta syöksyy kuljettajaa kohti yhä suuremmalla nopeudella ja pakottaa 
hänet keskittämään tarkkaavuutensa auton hallintaan. Tietoisuuden suuntaaminen or-
ganisoi psyyken toimintaa, ja tässä mielessä minuus on toiminnan määräämä. Ajaminen 
suurella nopeudella on kinesteettis-kognitiivinen prosessi, joka mobilisoi kuljettajansa 
sensomotoriset kyvyt. Liikkuvan välineen hallinta sitoo ruumiin ja sen aistijärjestelmät, 
niin kauko- kuin sisäisaistit, ja saattaa tuottaa kokemuksen, jota on kutsuttu flow’ksi. 

Kun toiminnan keskellä oman ruumiin liikkeet tuntuvat tapahtuvan kuin itsestään, 
ilman tietoista ponnistelua, kysymys on flow’sta. Havainnot uppoutuvat osaksi toimin-
taa, toiminta on havaitsemista. Toiminnan ja tietoisuuden sulautuessa kaikki häiritsevät 
tekijät sulkeutuvat pois, olivatpa ne sitten psyyken tuottamia ahdistavia tietoisuuden si-
sältöjä tai minän itseensä kohdistamia vaatimuksia. Flow’ssa ei tunneta epävarmuutta 
eikä epäonnistumisen pelkoa. (Csikszentmihalyi 1990, 53, 59; 1996, 111, 112.) Tässä li-
minaalissa tilassa minän rajat liukenevat ja ajantaju vääristyy. Intensiivinen keskittymi-
nen toimintaan “puhdistaa” tietoisuuden ja saattaa tuottaa kokemuksen “välittömästä” 
havainnosta, samantyyppisen jota meditatiivisilla harjoituksilla tavoitellaan. Tuloksena 
on olotila, jossa minä on unohtanut itsensä, jossa kokemus itsestä ulkoisesta maailmas-
ta erillisenä olentona on kadonnut. (Csikszentmihalyi 1975, 42; 1990, 62, 63.) Ja kuten 
Csikszentmihalyi (1990, 64) huomauttaa, mahdollisuus hetkeksi unohtaa itsensä tuntuu 
olevan hyvin nautinnollista.

Psykoanalyyttisesti tulkiten flow’ssa vallitsee narsistisen täydellisyyden tunne. Arki-
elämässä tyytyväisyyttä itseen uhkaavat alituisesti sekä sisäiset että ulkoiset syyt. Ruu-
mis kohdistaa psyykeen monenlaisia somaattisia paineita: fysiologisia puutostiloja, 
hormonitasojen vaihteluita, autonomisen hermoston reaktioita, lihasjännitys- ja kiputi-
loja. Psyyke itse toimii omien jännitystensä lähteenä. Psyyken struktuuri on jakautunut 
ja kerrostunut toimijoihin, joiden välillä vallitsee ristiriitoja, jotka vain osin ovat tietoi-
sen minän kontrollissa. Ja koska minuuden tuottaminen ja minän itseensä kohdistamat 
odotukset ovat riippuvaisia ulkoisista objekteista, muutokset ympäristössä ja ristiriidat 
toisten ihmisten kanssa muodostavat uhan minän eheydelle. Mutta kun ihminen asettuu 
keskittyneeseen vuorovaikutukseen toisen kanssa, olipa tämä toinen sosiaalinen tai mate-
riaalinen, ihminen tai kone, hänestä tulee osa toiminnan järjestelmää, joka on enemmän 
kuin hän itse. Siksi on mahdollista, että vuorovaikutus toisen kanssa tuottaa kokemuksen 
minän rajojen laajentumisesta aina siihen asti, että minä tuntee olevansa yhtä kaikkien 
niiden välineiden ja voimien kanssa, jotka vaikuttavat hänen toiminnassaan. Tuloksena 
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on voimakas kokemus psyykkisestä eheytymisestä, itsensä kanssa identtiseksi tulemisesta. 
Kokemuksessa kertautuu pienen lapsen tyytyväisyys itseensä oman maailmansa ja mieli-
hyvänsä tuottajana – ja minä voi taas hetken aikaa olla oma ihanteensa. 

Flow syntyy toiminnasta, joka sitoo psyyken ja ruumiin voimavarat tapahtumisen vir-
rassa selviytymiseen. Psyykkinen sitominen on sisäistä aktiivisuutta, joka mobilisoi myös 
ruumiin ulkoisen aktiivisuuden. Siksi flow on erotettava sellaisesta ulkoisesta toimeliai-
suudesta, jonka taustalla on psyykkinen passiivisuus tai tyhjyys, jota ulkoisin keinoin yri-
tetään torjua. Viimemainittua edustaa esimerkiksi narsistinen raivo tai fallinen oman 
egon ylivertaisuuden korostaminen. Mutta kuten saksalainen olympiatason kelkkailu-
joukkue suoritukseensa valmistautuessaan asian ilmaisi: aggressiivisuus ei auta, herkkyys 
on tärkeintä. 

Passiivisuuteen kutsuvan mielihyvän viettelevyyttä ei silti ole vähäisintäkään syytä 
aliarvioida. Siksi tutkimus päättyy artikkeliin ‘Mekaaninen bordelli. Tekniikan kuuliai-
suus mielihyvän lähteenä’ (Kalanti 2001c). Esineet ja välineet vaikuttavat inhimillisen 
käyttäjänsä ruumiiseen ja ruumiin kautta psyyken tilaan, kuten edellisissä artikkeleissa 
on osoitettu. Ja koska teknisten välineiden rakenteessa on paikka ruumiilliselle käyttäjäl-
le, joka sensomotorisine kykyineen asettuu täydentämään välineiden kykyjä, muodostuu 
ihmisen ja koneen toimintajärjestelmiä, jotka ruokkivat käyttäjäänsä tavalla, johon hän 
tekniikasta alastomaksi riisuttuna ei pystyisi. Samalla kun nämä järjestelmät sitovat nii-
hin kytkeytynyttä ruumista, ne vastapalvelukseksi alistuvat tämän määräysvaltaan sallien 
käyttäjälleen, että hän voi kokea itse hallitsevansa omaa tarvitsevuuttaan. Tämä mekaa-
ninen rintaruokinta noudattaa bordellin mielihyvän logiikkaa.

Bordellissa vallitsevia suhteita luonnehtii rakenne, jossa minä siirtää vastuun omas-
ta mielihyvästään toiselle, jonka suhteen hän samalla säilyttää määräysvallan. Toinen alis-
tuu välineeksi, jonka kautta minä voi tyydyttää itsensä ilman omaa aktiivista ponnistelua. 
Tämä mielihyvän rakenne luonnehtii kaikkia hoito- ja hoivasuhteita, ja sen alkuperä 
on sylivauvan suhteessa äitiinsä, joka asettaa ruumiinsa vauvan tarpeentyydytyksen läh-
teeksi. Äiti on vauvan itseensävaikuttamisen väline, johon turvautumalla pieni lapsi yrit-
tää poistaa pahan olon tunteensa. “Vaikuttamisen tunne on niin vahva, että se muuttuu 
osaksi lapsen kokemusta itsestään” (Vuorinen 1997, 93). Kun vauva kokee äidin ruumiin 
toiminnot osaksi itseään, äidistä on tullut lapsen itseobjekti. 

Riippuvuus itseobjektista kuuluu varhaislapsuuteen, eikä sellaisenaan voi enää myö-
hemmissä kehitysvaiheissa toistua. Mutta aikuisiän kaipuussa hoivaavan sylin aukottoman 
tyydytyksen tilaan voi nähdä heijastuksen pienestä lapsesta, jolla on oikeus määrätä äiti-
ään kuin ruhtinas ja odottaa hänen huolehtivan kaikista lapsen tarpeista. Hoivaavan sylin 
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voi ihmisten välisissä suhteissa avata vain hetkellisesti ja väliaikaisesti, mutta materiaali-
sista objekteista ja teknisistä järjestelmistä voi rakentaa itselleen koneellisen kohdun. Ob-
jekteilla on kykyjä, joilla ne korvaavat ihmisiä. Mutta päinvastoin kuin ihmiset, objektit 
ryhtyvät palvelemaan isäntänsä mielihyvää riippumatta siitä, miten niihin suhtaudutaan. 
Tämä on mahdollista siksi, että objektit ovat välinpitämättömiä. Välinpitämättöminä ne 
ovat vakaita ja pysyviä, ja juuri pysyvyydestä on seurauksena niiden alituinen, horjuma-
ton läsnäolo, joka on altis lohdutuksen ja turvallisuuden tunteiden projektioille. Objektit 
vain ovat ja koneet ja laitteet suorittavat toimintaproseduuriaan yhä uudestaan käyttäjän-
sä mielialoista riippumatta. Ja koska esineet ja koneet ylläpitävät käyttäjänsä ympäristöä 
ja kannattelevat hänen ruumistaan väsymättä ja vaatimuksitta, niihin on helppo suhtau-
tua myötämielisesti. Nehän sietävät kaikki tunteet, jotka niihin kohdistetaan. Ne ovat 
täydellisiä äitejä.

Yhteenvetoartikkeli ‘Alaston yhteiskunta ja sen antropologinen kritiikki’ näyttää, 
miten tutkimuksen argumentti kehkeytyi. Se esittelee ne teoreettis-käsitteelliset ai-
nekset, joiden välisessä tilassa ruumiillisen subjektin ja materiaalisen objektin suhteen 
pohdinta jäsentyi tutkimukseksi. Yhtäältä se taustoittaa tutkimusartikkeleita tekemällä 
niiden filosofis-antropologiset esioletukset näkyviksi. Toisaalta se täsmentää artikkeleissa 
käytyjä keskusteluja ja lopulta laajentaa objektisuhteiden tarkastelun tilallisiin rakentei-
siin viimeisessä luvussa ‘Ruumis ja betoni’. Analysoidessaan vaikeuksia, joita ihmistieteet 
ovat kohdanneet materialiteettien käsitteellistämisessä, tutkimus joutuu suhtautumaan 
kriittisesti sellaisiin konstruktionistisiin suuntauksiin, jotka olettavat, että todellisuus on 
kielen käsitejärjestelmän tuottama rakennelma. Ehkä viimeistään tässä vaiheessa on va-
roitettava lukijaa: kyyti tulee olemaan kylmää.
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A l a s t o n  y h t e i s k u n t a 
j a  s e n  a n t r o p o l o g i n e n  k r i t i i k k i

Objektualisaatioksi on kutsuttu hypoteesia, jonka mukaan jälkimodernissa yhteiskun-
nassa esineet asettuvat ihmisten rinnalle osaksi sosiaalisten suhteiden piiriä. Sosiaalisuus 
ei tapahdu vain suhteissa ihmisten välillä vaan myös suhteissa ihmisten ja esineiden vä-
lillä. Objektualisaatio-teesin mukaan on mahdollista, että esineet eivät tyydy vain kehys-
tämään ihmisten välisiä suhteita, vaan että objektit saattavat ohittaa ja syrjäyttää toiset 
ihmiset sosiaalisuuden lähteinä. Näin esineet korvaisivat ihmisyhteisöt ympäristöinä, 
joissa yksilöitynyt minä voi paikantaa itsensä, joihin se voi tukeutua ja joista se löytää tur-
van. Esineet, koneet ja tietokoneet sekä tekniset järjestelmät, joissa koneet ja tietokoneet 
sulautuvat toisiinsa, ylläpitävät niihin suhteissa olevien yksilöiden identiteettiä, moraalia 
ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Knorr Cetina 1997, 1, 20.)  

Objektualisaatio-teesin vahva versio väittää, että suhteet esineisiin eivät muodostu 
vain siksi, että esineet välittävät ihmisten välisiä suhteita ja täydentävät niitä, vaan että 
suhteet esineisiin ja koneisiin saattavat olla vakaampia ja pysyvämpiä kuin suhteet toisiin 
ihmisiin yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa sosiaaliset suhteet ovat muuttuneet yhtä 
väli aikaisiksi kuin tunneinvestoinnit persoonallisissa suhteissa ovat osoittautuneet riski-
alttiiksi ja haavoittuviksi. 
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Objektualisoitumisen, sosiaalisten suhteiden kiinnittymisen ja kiintymisen esinei-
siin, Knorr Cetina johtaa yksilöllistymisestä ja tietoyhteiskuntakehityksestä, joita hän 
käsittelee rinnakkaisina ja toisiaan ruokkivina prosesseina. Yhteisöjen ja niitä sitovien 
perinteiden hajoaminen jättää ihmiset yksin etsimään oman elämänsä mielekkyyttä. Yh-
täältä seurauksena on ihmissuhteiden epävakautta samalla kun syntyy tarve oman elämän 
hallinnalle tiedon ja teknisten välineiden avulla. Yksilöllistynyt ihminen on asemas-
sa, jossa hänen on yritettävä ylittää erillisyytensä tuottama vajavaisuus (Falk 1990, 122; 
1994, 144). Objektualisaatio-teesi ehdottaa, että dilemman ratkaisu ei löydy ihmisten vä-
lisen sosiaalisuuden piiristä, sillä juuri sosiaalisuudessa tapahtuneet muutokset ovat tuot-
taneet yksilön erillisyyden. Siksi ratkaisuksi jää kääntyminen esineiden puoleen. 

Knorr Cetinan (1997, 2001a, 2001b) avaus oli yritys löytää materiaalisille artefakteil-
le paikka sosiaaliteoriassa. Yhteiskuntateorioissa materiaaliset esineet ja fyysiset ympäris-
töt ovat perinteisesti tematisoituneet sosiaalisen toiminnan kehyksinä, joiden puitteissa 
sosiaaliset prosessit ja vuorovaikutuksen järjestelmät muotoutuvat (Giddens 1984, 36, 
110). Kerran synnyttyään sosiaaliset prosessit itsenäistyvät omalakisiksi järjestelmiksi, 
jotka irtautuvat ympäristöstään ja takaisinkytkentöjen kautta säätelevät omia prosesse-
jaan niin, että sosiaalisten tapahtumien selitysperustetta on etsittävä vain sosiaalisesta it-
sestään. Tässä katsannossa, jota voisi kutsua sosiologismiksi, materiaalinen on vahaa, joka 
muovautuu sosiaalisissa suhteissa, jotka ovat olemassa materiaalisesta riippumatta. Kun 
sosiaalisuus käsitetään aineellisuudesta ja lihallisuudesta vapaaksi puhtaaksi muodok-
si, jää kysymykseksi, mihin materiaalista ylipäätään tarvitaan. Sosiaaliselle ulkopuolinen 
aine edustaa vain likaa, jonka kosketus uhkaa tahria ja saastuttaa sosiaalisten suhteiden 
puhtauden. Materialistisissa yhteiskuntateorioissa sosiaalisen ulkopuolella aine on luon-
toa, joka voi yhteiskunnallistua vain tavaroitumalla tai välineistymällä. Tavaroitunut 
luonto on luonnonvaroja ja maaomistuksia, tuotantopääomaa ja taloudellisia hyödyk-
keitä. Pääoman investointihyödykkeillä on välineellisiä, teknisiä funktioita, joiden avul-
la luontoa muunnetaan kaupallisiksi tavaroiksi. Ihmisten ja objektien väliset suhteet on 
redusoitu joko tavarasuhteiksi tai instrumentaalisiksi suhteiksi.   

Jos sosiaaliteoriassa materiaalinen onkin perinteisesti käsitetty aineellis-taloudelli-
siksi hyödykkeiksi tai teknisiksi välineiksi (Knorr Cetina 1997, 2), antropologian tieteen-
perinteessä materiaalisella on ollut keskeinen asema sosiaalisten suhteiden ilmaisijana ja 
välittäjänä. Varhaiskantaisissa kulttuureissa materiaaliset objektit ovat tematisoituneet 
paitsi arvon mittoina ja vaihdon välineinä, myös lahjoina ja pyhinä esineinä (esim. Go-
delier 1999). Kula ja potlach olivat antropologian klassikoiden dokumentoimia käyttäy-
tymisinstituutioita, joita oli vaikea ymmärtää taloudellisin termein. Pohjois-Amerikan 
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luoteisrannikon kwakiutl-intiaanien potlach-rituaalin äärimmäiset muodot olivat kil-
voittelua omaisuuden tuhoamisen näyttävyydellä. 

Kula, sellaisena kuin Malinowski ja Thurnwald sen kuvasivat 1920-luvulla, ensimai-
nittu Trobriandin saariryhmässä Papua-Uuden-Guinean koillispuolella, jälkimmäinen 
Salomon saarilla, rakentui käsivarsikoristeiden ja kaulakorujen vaihtoon niin, että kä-
sivarsikoristeen saattoi vaihtaa vain kaulakoruun, ei koskaan toiseen käsivarsikoristee-
seen. Vastaavasti kaulakoru oli sallittua vaihtaa vain käsivarsikoristeeseen. Tuloksena oli 
lahjojen vaihdon kehä, jossa käsivarsikoristeet kiersivät saarelta toiselle lännestä itään ja 
kaulakorut idästä länteen. Kula-polku sulkeutui, kun lahjan alkuperäinen lähettäjä oli 
vastaanottanut arvohierarkiassa samantasoisen mutta vastakkaiseen kategoriaan kuulu-
van arvoesineen (Godelier 1999, 88–89). Kulan konstituoiva sääntö kaulakorujen ja kä-
sivarsikoristeiden vaihtamisesta vain toisiinsa tulee ymmärrettäväksi, kun tiedetään, että 
kaulakorut olivat maskuliinisia ja käsivarsikorut feminiinisiä (Godelier 1999, 80). Mar-
cel Maussin ([1923] 1999, 58–59) kuvaus kulasta on sukupuolittuneiden esineiden lii-
kettä kurottautumassa kohti vastakkaisen sukupuolen objektia, joiden kohtaaminen on 
kuin miehen ja naisen avioliitto. 

Kulassa vaihdettavilla esineillä on paitsi sukupuoli myös kasvot, kuten Godelier 
(1999, 87) huomauttaa. Ne edustavat ihmisiä ja heidän ominaisuuksiaan, ruumiin 
substanssia, lihaa ja luuta, persoonallisuuden piirteitä sekä sosiaalista asemaa ja arvostus-
ta. Koska esineet ovat ihmisten substituutteja, niiden avulla on mahdollista luoda ja uu-
sintaa ihmisten välisiä suhteita (mt., 72–73, 87). Kantaessaan antajansa “sielua” esineet 
voivat sosiaalisissa tilanteissa asettua ihmisen paikalle suhteissa toisiin ihmisiin. Kula-
polulla kiertävä esine edustaa liikkeellelaskijaansa ja kerää kunnioitusta ja arvostusta 
hänen nimelleen. Potlach-rituaalissa tuhotut ja veteen heitetyt kupariesineet vahvistavat 
omistajansa valta-asemaa tai esittävät vaatimuksen uudesta, arvostetummasta asemasta 
yhteisön hierarkiassa. Tällaisessa kulttuurissa ihmisten ja esineiden välillä ei ole jyrk-
kää eroa. Esineet ovat vaikuttavia ja aktiivisia aivan kuten ihmisetkin. Pyhät esineet sekä 
arvo-objektit, jotka edustava pyhiä esineitä ja ihmisiä, saavat voimansa esi-isien sieluilta, 
luonnonhengiltä tai suoraan kosmiselta jumaluudelta, jonka uskotaan esineessä asuvan. 
Vaikka Godelier (1999, 71) ajattelee, että fantasmat vaikuttavat esineissä vielä modernis-
sa yhteiskunnassakin taloudellisten arvojen hahmossa, hän kuitenkin päättelee, että län-
simaissa esineiden ja ihmisten välillä ei enää vallitse sitä saumatonta yhteyttä, joka hallitsi 
varhaiskantaisia kulttuureita (mt., 73). 

Esineiden ja ihmisten välinen ero ei modernissa maailmassa ehkä kuitenkaan ole 
niin jyrkkä kuin Godelier antaa ymmärtää. Marshall Sahlins teoksessaan Culture and 
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Practical Reason (1976) asetti antropologisen kritiikin tavoitteeksi vetää porvarillinen 
yhteiskunta takaisin symbolisen järjestyksen piiriin (mt., viii). Sahlins arvosteli niin his-
toriallista materialismia kuin hyödyn maksimoinnin aksioomaan nojaavia ekonomistisia 
yhteiskuntateorioita sellaisen yhteiskuntakonseption luomisesta, jossa ei ole sijaa kulttuu-
rille jaettuna merkitysten tuottamisen järjestelmänä. Kuitenkaan kulttuuri ei, Sahlinsin 
mukaan, ole minnekään kadonnut, vaikka länsimaissa tieteellis-taloudellisen kalkyloi-
van järjen uskotaan syrjäyttäneen taikauskon, fantasmat ja myyttiset kertomukset maail-
mankaikkeuden ja esi-isien alkuperästä. Sahlins (1976, 169–170, 177–178) huomauttaa, 
että utiliteetti on kulttuurista riippuvainen suure ja siksi kaikki hyötyfunktiot perustuvat 
kulttuurin välittämään tulkintaan  ympäristön objektien ominaisuuksista ja niiden arvos-
ta. Sahlins käyttää esimerkkeinä länsimaisia ruokailu- ja pukeutumistottumuksia. Koi-
ran syöminen on tabu, vaikka ravinto-opillisesti koiranliha ei ole sen huonompaa kuin 
naudanliha. Eikä ole mitään teknistä syytä, miksi miehet eivät voisi pukeutua hameeseen 
siinä kuin naisetkin. 

Modernissa maailmassa ihmiset määrittelevät itsensä esineiden avulla kuten varhais-
kantaiset yhteisötkin. Tuotemerkit ovat kuin toteemeja, joiden ympärille kuluttajahei-
mot järjestyvät. (Sahlins 1976, 169, 176.) Kun tuotteiden väliset havaittavat, materiaaliset 
erot latautuvat sosiaalisella merkityksellä, esineet muodostavat koodin, joka ilmaisee yk-
silöiden viiteryhmää ja arvoasemaa sekä tapahtumien ja tilanteiden merkitystä ja arvoa. 
Aineellis-taloudellinen tuotanto on kulttuurin uudelleentuottamista objektien järjestel-
mänä, Sahlins (mt., 178) kirjoittaa Baudrillardin (1972) innoittamana, sillä esineiden 
järjestelmässä kulttuuri on saanut objektivoituneen muodon. 

Esineiden koodi perustuu tavaroiden materiaalisuudessa ja muodoissa havaittavien 
erojen vastaavuuteen sosiaalisten erojen kanssa: “Ihmiset vastavuoroisesti määrittelevät 
esineet suhteessa itseensä ja itsensä suhteessa esineisiin” (Sahlins 1976, 169). Olennai-
sesti saman ilmaisi Pierre Bourdieu muutamaa vuotta myöhemmin artikkelikokoelmas-
saan Questions de sociologie ([1980] 1985), jonka voi nähdä kommentaarina hänen 
vuotta aikaisemmin julkaistulle pääteokselleen La Distinction (1979): ihmiset luokit-
televat esineitä ja luokitellut esineet luokittelevat heidät itsensä (Bourdieu [1980] 1985, 
89). Esimerkiksi päähineillä, kuten knallilla ja silinterillä, baskerilla, cowboy-lierihatulla 
ja lippalakilla, on jo sosiaalinen luokitus ja siten merkkiarvo, kun niiden käyttäjät pane-
vat ne päähänsä. Kulkiessaan pää verhottuna tai ilman päähinettä, ihmiset tietävät että 
se mitä heillä on päässään, luokittelee heidät sosiaalisesti (mt., 88–89). Bourdieu huo-
mauttaa, että eivät ainoastaan kulttuurin tuottamat esineet vaan myös luonnonoliot saa-
vat kulttuurissa sosiaalisen merkityksen. Bourdieu muistelee kyselyä, jossa haastateltavia 
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pyydettiin kuvailemaan ranskalaisia poliitikkoja puina ja kukkina: jos Chirac olisi puu, 
mikä puu hän olisi. Servan-Shreiber olisi palmu, jos hän olisi puu. Jos hän oli huonekalu, 
hän olisi Knollin huonekalu. Jos hän olisi auto, hän olisi Porsche. Servan-Shreiber edus-
ti Ranskan “uutta porvaristoa”, ja hänen Pariisin kotinsa sisustukseen kuuluikin Knollin 
kalusteita. 

Bourdieun ([1979] 1984, 170–175) teoreettisessa konseptiossa toisiinsa viittaa-
vat esineet muodostavat näkyvän elämäntyylin, joka on luokka-aseman kuva. Luokka-
asema tuottaa elämäntyylin habituksen välityksellä, joka on toimintaa ja havainnointia 
ohjaavien skeemojen järjestelmä. Skeemat luokittelevat havaitun maailman objekteja 
kategorioiksi, jotka järjestyvät toistensa vastakohdiksi. Kun tällaisessa toisiinsa nähden 
oppositioon asettuvien käsitteellisten kategorioiden järjestelmässä arvostetaan relaati-
on toista osapuolta, se tapahtuu väistämättä pois suljetun vastakkaisen kategorian kus-
tannuksella. Tuloksena on luokittelujen järjestyminen hierarkioiksi, joita Bourdieu’ta 
seuraten voi kutsua myös makuarvostelmiksi. Maku kykynä “erotella ja arvostaa”, kuten 
Immanuel Kant sanoi, on yksilön ominaisuus, mikä ei tarkoita, että maussa olisi mitään 
yksilöllistä. Maku on sosiaalisesti tuotettua ja se jäsentää maailmaa niiden kategorioiden 
mukaisesti, jotka sisältyvät yhteiskunnan sosiaalisen tilan rakenteeseen. Vähemmän tek-
nisesti sanoen maku uusintaa sosiaalista järjestystä, jonka tuote se on.

La distinction’in ranskalaisen yhteiskunnan luokkafraktioiden etnografiassa Bour-
dieu nojautui antropologiseen kulttuurikäsitteeseen samalla ohjelmallisella tavalla, joka 
luonnehti Sahlinsin Culture and Practical Reason’in amerikkalaisen kulutuskulttuurin 
tarkastelua. Molempien tavoitteena oli osoittaa, mihin antropologinen metodi kyke-
nee nyky-yhteiskuntien analyysissa. Kuten Sahlins, myös Bourdieu oli saanut antropolo-
gin koulutuksen. Bourdieun tieteellinen ura alkoi kenttätöillä Algeriassa, jossa hän tutki 
kyläyhteisöjen kulttuuria. Tuolta ajalta tunnettu on hänen artikkelinsa berberi-talosta 
(1971), jonka tilaorganisaation hän tulkitsee muodostavan mikrokosmoksen, jossa yh-
teisön kosmologia saa ilmaisunsa. 

Sahlinsin ja Bourdieu’n sekä Douglasin ja Isherwoodin (1980) kulttuuriantropolo-
gian tieteenperinteeseen nojautuvat tulkinnat esinesuhteista modernissa yhteiskunnassa 
pakottivat käyttöarvon, utiliteetin ja tarpeen käsitteiden hylkäämiseen tai uudelleenmää-
rittelyyn (Miller 1987, 164). Daniel Millerin (mt.) Material Culture and Mass Consump-
tion pyrki kokoamaan aikaisemman tutkimuksen materiaalisen kulttuurin tutkimuksen 
otsikon alle ja ehdotti yhdistäväksi käsitteeksi objektivikaatiota, jolla Miller viittasi kai-
ken ilmaisun materiaaliseen perustaan: merkeillä on aina materiaalinen merkinkantajan-
sa. Kommunikointi on muodon antamista (mt., 81); äänenpaineen vaihtelua, paperiin 
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imeytettyä painomustetta, saven muotoilua astioiksi tai metallin prässäämistä koripel-
liksi. Yhtäältä subjekti muotoutuu vuorovaikutuksessa objektien, sekä sosiaalisten että 
materiaalisten kanssa, toisaalta individuaatio–separaatio-kehityksen muotoama subjekti 
toiminnallaan tuottaa ja ylläpitää kulttuurin materiaalisia muotoja, jotka tuottavat kult-
tuurin jäsenten subjektiviteettia. 

Materiaalisen kulttuurin käsittäminen merkitysjärjestelmänä salli esineiden järjestel-
män asettuvan sosiaalisen järjestyksen kuvaksi. Näin sosiaalisesti koodautuneet esineet 
olivat mahdollisia identiteetin ja psyykkisen työn välineitä. McCracken (1988) tulkitsi 
kulutushyödykkeiden semioottisina merkinkantajina muodostavan “sillan” maailmaan, 
jota ne signifioivat. Pasi Falk (1994) käsitti kulutusobjektit substituutteina alkuperäiselle 
“hyvälle”, jota ei objektina ole koskaan ollut olemassa. Yksilönkehityksessä tapahtuva eril-
listyminen on samalla sarja menetyksiä, joiden tuottamaa puutetta yksilö pyrkii kompen-
soimaan introjisoimalla, “syömällä” sitä “hyvää”, jota kulutusobjektit tarjoavat. Kuluttajan 
projekti on kuitenkin päättymätön, sillä alkuperäinen “hyvä” sijoittuu yksilönkehitykses-
sä vaiheeseen, jossa subjektia ja objektia ei vielä ole. Siksi sitä mitä objekteista halutaan, 
ei niistä voi löytyä. 

Kulttuuriantropologiset konseptiot semiotiikalla ja syvyyspsykologialla vahvistettui-
na johtivat kulutuksen ymmärtämiseen aktiivisena työnä, jossa subjekti tuottaa itseään 
ja suhdettaan sosiaaliseen ympäristöönsä. Seurauksena oli kulutuksen sfäärin teoreetti-
nen itsenäistyminen. Kulutusta ei enää nähty vain tuotannon määräämänä residuaalina 
vaan jo tuotetun aktiivisena uudelleentuottamisena (Miller 1987, 1995, ed. noj. Sassatel-
li 2006, 10, 12). 

Antropologinen metodi tutkia kulttuuria sen materiaalisten käytäntöjen kautta in-
formoi sosiologiaa kulutustutkimuksen välityksellä, joka oli pakotettu revisioimaan 
itsensä antropologian vaikutuksesta. Mutta antropologinen metodi kanavoitui sosiologi-
aan myös toista, ja yllättävämpää reittiä: tieteen ja teknologian tutkimuksen kautta. Tie-
teen tutkimuksessa ei tieteen tekemisen materiaalisilla välineillä ollut mitään sijaa ennen 
Bruno Latourin ja Stephen Woolgarin vuonna 1979 julkaisemaa teosta Laboratory Life. 
Bruno Latour on kutsunut työtään “antropologiaksi”, toisinaan “empiiriseksi filosofiaksi”, 
ja hänen voi nähdä jatkavan filosofisen antropologian perinnettä omintakeisella tavalla. 
Laboratory Life on etnografinen, osallistuvaan havainnointiin perustuva tutkimus siitä, 
miten tieteellisen työn sosiaalinen organisaatio ja työn menettelytavat materialisoituvat 
tutkimuksen suorittamisen välineissä ja ympäristöissä. Tätä toiminnan aineellistumista 
toiminnan välineissä kirjoittajat kutsuvat inskriptioksi. 
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Laboratoriossa käsiteltävät yhdisteet ja ainesosat, mittalaitteet ja instrumentit sekä 
rakennukset ja niiden kattamat tilat ovat olennaisia tieteellisten totuuksien tuottamises-
sa: ilman materiaalisia välineitä ja tiloja sekä niihin nojaavia standardoituja menettelyta-
poja ei tieteellisiä tosiasioita olisi olemassa. Toisaalta laboratorion materiaaliset rakenteet 
toimivat tieteellisten tosiasioiden takaajina, sillä Latourin mukaan tutkimustulokset pä-
tevät vain laboratorion teknisesti eristetyissä ja tekniikan vakauttamissa oloissa, joissa 
tulokset on tuotettu ja joissa ne voidaan tuottaa yhä uudelleen. Kun Latour myöhem-
min on kehittänyt teknisten välineiden ja artefaktien sosiologiaa (1988a, 1992, 1994, 
2002; Akrich – Latour 1992), hän on korostanut objektien aktiivisuutta: eivät ainoas-
taan ihmiset vaan myös objektit toimivat. Toiminnan tuottamisessa objektien status on 
yhdenvertainen ihmisten kanssa (Pels et al. 2002, 7). Toimijaverkkoteoriassa objektien ja 
subjektien välillä tapahtuu symmetristä vaihtoa, joka muuttaa molempia. Subjektit muo-
dostavat objektien kanssa yhteenliittymiä, kollektiiveja tai hybridejä, joissa objektien ja 
subjektien välinen käsitteellinen ero purkautuu. 

Toimijaverkkoteoriassa objekteille oli mahdollista myöntää subjektin status, sillä toi-
mijaverkkoteoriaan ei sisältynyt teoriaa toimijan subjektiviteetista eikä ruumiillisuudesta 
(ks. Lehtonen 2008, 138). Psykodynaaminen teoriaperinne tarjoaa teorian subjektis-
ta, joka muotoutuu ruumiin somaattisten paineiden ja ympäristön objektien välisestä 
vuorovaikutuksesta ja joka vuorovaikutuksen kautta tuottaa omaa minuuttaan. Mutta 
psykodynaamisilla teorioilla on ollut yllättävän vähän sanottavaa ihmisten suhteista ma-
teriaalisiin objekteihin. Tämä on yllättävää sikäli, että esimerkiksi Sigmund Freud jätti 
auki mahdollisuuden, että tunnevarauksen kohteet voivat olla paitsi toisia ihmisiä myös 
esineitä. 

Psykodynaamisissa objektisuhdeteorioissa suhteet esineisiin on usein tulkittu ihmis-
suhteiden patologisoituneiksi korvikkeiksi. Objektisuhdeteoreettisessa kirjallisuudessa 
ainoastaan kaksi teosta oli 1990-luvun alkuun mennessä kirjoitettu esinesuhteista – mo-
lemmat (Schachtel 1959, Sears 1959) 50-luvun lopulla (Chawla 1992, 71). Kun lisäk-
si huomataan brittiläisen lapsipsykiatrin D.W. Winnicottin (1971) tuotanto ja hänen 
esittelemänsä siirtymäobjektin käsite, keskustelu psykodynaamisten teorioiden piirissä 
onkin kartoitettu. Freudin metateorian hylänneessä, John Bolwbyn tuotantoon perus-
tuvassa kiintymysteoreettisessa tutkimuksessa kiintymyksestä esineisiin ei ole keskusteltu 
lainkaan (Kirkpatrick 1999, 803).

Esikuvien puutteesta huolimatta Mihail Csikszentmihalyi ja Eugene Rochberg- 
Halton käynnistivät vuonna 1977 Chicagon ympäristössä tutkimuksen, jonka tarkoi-
tuksena oli ymmärtää paremmin, miksi ihmiset kiintyvät esineisiin. Tutkimusryhmä 
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haastatteli 82 perheessä 315 ihmistä etnografisella metodilla tarkoituksenaan kuvailla 
haastateltujen suhdetta heille tärkeisiin oman kodin esineisiin termein, joita haastatel-
tavat itse käyttävät. Aineiston kasautumisen myötä hahmottui vähitellen säännönmu-
kaisuuksia, jotka johtivat teoreettisen selitysmallien ja käsitteiden kehittelyyn, vaikka 
ne eivät tutkimuksen lähtökohtaisena tavoitteena olleetkaan: esineet välittävät yksilön 
suhdetta itseensä, hänen yhteisöönsä ja kosmokseen. Esineissä ruumiillistuvat kulttuu-
risesti arvokkaat tavoitteet, ne tekevät taidot näkyviksi ja muovaavat käyttäjiensä identi-
teettiä (Csikszentmihalyi – Rochberg-Halton 1981, 1). Tämä on mahdollista siksi, että 
esineet läsnäolollaan ja kosketuksellaan ovat osallisina merkityksen tuottamisen proses-
seissa, joissa kokemus ja ymmärrys itsestä jäsentyy (mts., 15, 98–99). Minuus kehittyy 
vuorovaikutuksessa esineiden kanssa. Esineet kanavoivat psyykkistä energiaa tavoittei-
siin, jotka antavat minän olemassaololle merkityksen – prosessi, johon kirjoittajat viit-
taavat kultivoinnin käsitteellä. 

Kotitalouksien esineet olivat olleet vain harvojen sosiologien ja vielä harvempien psy-
kologien kiinnostuksen kohteina, kun Csikszentmihalyi ja Rochberg-Halton aloittivat 
tutkimusraporttinsa kirjoittamisen 1970–80 -lukujen vaihteessa (mts., 17–18). Psyko-
logisia tutkimuksia kodin esineistä kirjoittajat olivat löytäneet vain kaksi: Furbyn (1978) 
artikkeli käsitteli esineiden omistamista ympäristön kontrolloinnin muotona ja Mehra-
bianin (1976) teos keskusteli objekteista fysiologisen vireystilan kiihottamisen välinei-
nä. 

1970-luvulla ympäristöpsykologia oli vielä vasta muotoutumassa erillistieteeksi. 
William Ittelson ja Harold Proshansky olivat vuonna 1970 julkaisseet kokoomateoksen 
Environmental Psychology: Man and his Physical Setting. Ittelson ja Proshansky olivat 
1950-luvun lopulla aloittaneet psykiatristen sairaalaympäristöjen tutkimuksella ja ha-
vainneet, että tilaorganisaation ja sisustuksen muutoksilla oli vaikutusta potilaiden kes-
kinäiseen kanssakäymiseen sekä siihen, missä kanssakäyminen tapahtui. (Aura – Horelli 
– Korpela 1997, 10–11.)

Roger Bakerin ekologinen psykologia oli jo aikaisemmin, vuonna 1947, vienyt fyy-
sisen ympäristön ja käyttäytymisen välisen suhteen tutkimuksen luonnollisiin oloihin, 
kentälle Oskaloosan pikkukaupunkiin Kansasiin, jonne Baker yhdessä Herbert Wrightin 
kanssa perusti tutkimusaseman. Baker tutki ihmisiä arkisessa ympäristössään kuin vieras-
ta eliölajia. Kahdeksanvuotiaan koulutytön päivän hän havaitsi sisältävän 969 episodia, 
jotka vaihtelivat tukan kampaamisesta repun pakkaamisen ja kouluun menoon. Osa näis-
tä toimintajaksoista oli suhteellisen riippumattomia ympäristöstä, jossa ne tapahtuivat. 
Esimerkiksi läksyjen tekeminen määräytyi enemmänkin opettajan tehtävänannosta ja 
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koulukirjoista kuin siitä fyysisestä tilasta, jossa läksyt tehtiin. Toisaalta monia episode-
ja määrittivät ne fyysiset puitteet, joissa ne tapahtuivat. Lasten käyttäytyminen muut-
tui, kun he siirtyivät luokasta ruokasaliin ja ruokasalista koulun pihalle tai pallokentälle. 
Näitä toiminnan puitteita Baker kutsui käyttäytymiskehyksiksi. Bakerin tutkimusote oli 
lähtökohtaisesti behavioristinen ja objektivoiva. Hän oli lähinnä kiinnostunut havain-
noimaan, miten käyttäytymisen tavanmukaisuus annetuissa fyysisissä puitteissa säilyi, 
vaikka ihmisyksilöt vaihtuivat. Yksilöistä subjekteina, heidän psyykkisistä prosesseistaan 
tai kulttuurisista tulkinnoistaan, joilla he tilanteita määrittelevät, Baker ei ollut niinkään 
kiinnostunut.

Fyysinen ympäristö kulttuurisesti tulkittuna ilmaisuna on sen sijaan ollut keskeinen 
Amos Rapoportin tuotannossa (esim. Rapoport 1982). Vuonna 1967 Rapoport julkai-
si artikkelin ‘Whose meaning in architecture?’, jossa hän analysoi kiistaa, joka oli syn-
tynyt Eero Saarisen suunnitteleman CBS-toimitalon reseptiosta. Saarisen suunnitelma 
edusti totalisoivaa suunnittelua, joka pyrki esteettiseen harmoniaan määrittelemällä 
paitsi rakennuskuoren myös interiöörin pienintä yksityiskohtaa myöten. Ei vain sisus-
tuksen materiaalit ja värit vaan myös huonekalut ja niiden järjestys, tiloihin asetettavat 
taideteokset, jopa sisustuskasvit, suunniteltiin osaksi rakennuksen kokonaistaideteosta. 
Suunnitelman kontrollointi meni niin pitkälle, että Columbia Recordsin työntekijöi-
tä kiellettiin tuomasta mitään henkilökohtaisia esineitä tai kuvia työpaikalleen, jotta ra-
kennetun tilan kokonaisdesign ei häiriytyisi. Kuten saattaa arvata, työntekijät eivät tästä 
pitäneet. Columbia Broadcasting Systems, joka yhdessä rakennuksen arkkitehtien kans-
sa puolusti suunnitelman koskemattomuutta, haastettiin oikeuteen. Lopulta työnteki-
jät voittivat ja saivat oikeuden tuoda modernistisen estetiikan vaarantavat pehmolelunsa 
työhuoneisiinsa.  

Amos Rapoport tulkitsi kiistaa kulttuuristen erojen näkökulmasta. Arkkitehtien 
modernistinen estetiikka tarkasteli ympäristön rakenteita formalistisesti, rakennusta 
käyttävät työntekijät taas assosiatiivisesti, tilojen herättämien tunteiden ja metaforien 
tuottaman merkitysten ketjun kautta. Fyysisen ympäristön vastaanotto ja tulkinta on 
kulttuurisidonnaista ja siksi kulttuurista toiseen vaihtelevaa, ja näitä tulkintakulttuurien 
eroja vastaavat erot rakennettujen ympäristöjen muotoilussa, joka sekin on kulttuurispe-
sifiä. Jotta rakennettu ympäristö voisi kommunikoida, sen suunnittelijoiden ja käyttä-
jien on jaettava yhteinen kulttuurinen taustatieto. Tämän ymmärtäminen johti Amos 
Rapoportin tutkimaan antropologian tarjoamia vertailuaineistoja varhaiskantaisista ja 
historiallisista kulttuureista, joissa rakennettu maisema toimii kulttuurin kosmologian 
ilmaisuna. 
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Fyysisen ympäristön ja esinesuhteiden puuttuminen psykologisista teorioista oli johta-
nut uuden tieteen, ympäristöpsykologian perustamiseen. Seurauksena oli tutkimusalojen 
välinen työnjako, joka paradoksaalisesti salli perinteisten psykologian tutkimusperintei-
den jatkaa toimintaansa ilman tarvetta materiaalisen ympäristön tematisointiin: sitä var-
tenhan oli nyt oma erityistieteensä. Psykologiassa materiaalisen ympäristön objektien 
tutkimus on jäänyt ympäristöpsykologialle, jota luonnehtii käsitteellinen hajaannus ja 
teoreettinen keskeneräisyys (esim. Low – Altman 1992, 3–4; Stedman 2002, 562). Em-
piirisiä aineistoja ihmisen ympäristösuhteesta ympäristöpsykologia on tuottanut run-
saasti, mutta tulosten tulkinta ei ole johtanut solidiin teoriaan. 

Esineiden esiinmarssi oli osa yhteiskuntatieteiden 1980-luvun alun kulttuurista kään-
nettä, jonka myötä materiaalisesta ympäristöstä ja sen objekteista tuli legitiimejä tutki-
muskohteita, kun niitä tarkasteltiin merkkeinä tai teksteinä. Kulttuurisen käänteen 
taustalla oli pääomaloogisen marxismin teoreettis-poliittinen haaksirikko 1970-luvun 
lopulla, josta kriittiseen teoriaan sitoutuneiden yhteiskuntatieteilijöiden akateeminen 
yhteisö etsi ulospääsyä kulttuurin käsitteen kautta. Samaan aikaan strukturalistinen 
antropologia ja semiotiikka, kielitieteen diskurssianalyysi ja kirjallisuustieteen resep-
tiotutkimus tarjosivat välineitä, joiden avulla kulttuurin saattoi tematisoida merkityk-
sen tuottamisen järjestelmäksi. Umberto Econ La struttura assenten (1968) kokonaan 
uudelleenkirjoitettu englanninkielinen laitos A Theory of Semiotics (1976) kanonisoi 
semiotiikan tieteenperinteen. Sahlinsin Culture and Practical Reason (1976) sekä Jean 
Baudrillardin varhaiset työt ([1968] 1996, [1972] 1981, [1973] 1975) antropologisoi-
vat nyky-yhteiskunnan ja alensivat talouden hyöty- ja vaihtoarvon merkkifunktion efek-
tiksi. Yhteiskunnan ja kulttuurin suhdetta Pierre Bourdieu tulkitsi habituksen käsitteen 
välittämänä teoksessaan La Distinction [1979], jonka englannninkielinen laitos julkais-
tiin vuonna 1984. 

Materiaalisen kulttuurin tutkimuksessa sosio-semioottiset käsitejärjestelmät ja me-
netelmät merkitsivät irrottautumista kansantieteen kuvailevista ja luokittelevista, mu-
seaalisista käytännöistä (Löfgren 1997, 98; ed. noj. Lehtonen 2006, 308). Semiotiikan 
kooditeorian soveltamisen myötä merkkifunktio löydettiin rakennusarkkitehtuurista 
(Krampen 197, Preziosi 1979a, 1979b, 1983, Broadbent et al. 1980a, 1980b) kuin myös 
kaupunkimuodosta (Gottdiener – Lagopoulos 1986). Vaatetuksen järjestymisen koodin 
ilmaisutasoksi oli osoittanut Roland Barthes jo vuonna 1967 teoksessaan Système de la 
mode ja urbaanien alakulttuurien tutkimus yhdisti vaatetustyylin sosiaaliseen identiteet-
tiin, jota tekstiileillä ilmaistiin ja ilmaisemalla tuotettiin (esim. Hebdige 1979). 
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Semiotiikan ja diskurssianalyysin innoittaman tutkimuksen ongelmana on, että kun 
materiaalisia objekteja tarkastellaan merkkeinä tai teksteinä, jotka saavat merkityksen-
sä kulttuurisista koodeista tai diskursiivisista käytännöistä, objektit ovat olemassa vain 
sosiaalisina konstruktioina. Materiaalisilla objekteilla ei ole mitään tulkinnasta riippu-
mattomia pysyviä ominaisuuksia tai itsenäisesti olemassa olevaa rakennetta, vaan materi-
aalisuus ja materiaaliset ominaisuudet ovat tulkinnan tuottamia määreitä, jotka syntyvät 
merkityksellistämisen prosesseissa. Seurauksena on häviävän teknologian ongelma (Ar-
minen – Raudaskoski 2003, 280), materiaalisten käytäntöjen lihallisuuden, hien ja veren 
pakeneminen tutkimukselta (Löfgren 1997, 103). Koska objektit ovat olemassa vain kie-
lellistettyinä, objekteista voidaan puhua viittaamatta niiden materiaalisiin rakenteisiin tai 
ominaisuuksiin. Kun ainetta tarkastellaan alustana, johon kulttuuri projisoi merkityksen, 
alustalla ja sen materiaalisuudella ei enää ole merkitystä. Paradoksaalisesti materiaalisen 
kulttuurin tutkimus on ollut kykenemätön tematisoimaan sitä, mikä sen tutkimuskoh-
teessa on erityistä: materian materiaalisuutta. 

M a t e r i a n  m a t e r i a a l i s u u d e s t a
Strukturalistisen semiotiikan kehittyminen kielitieteen pohjalta merkitsi kielitietees-
tä johdettujen metodien soveltamista kaikkeen kulttuurintutkimukseen. Kooditeorian 
puitteissa oli mahdollista tarkastella yhtä hyvin työkaluja, tavaroita kuin naisten vaihtoa 
symbolisina prosesseina, joissa niin materiaaliset välineet kuin vartalotkin ovat merkit-
sijöitä koodin ilmaisun tasolla (ks. Eco 1976, 24, 26–28) aivan kuten äänneyhdistelmät 
kielen järjestelmässä.

Vaikka materiaalisia artefakteja on legitiimiä tutkia ikään kuin ne olisivat kielellisiä 
ilmaisuja, artefaktit eivät jäännöksettömästi palaudu kielen järjestelmään. Materiaaliset 
objektit ovat materiaalisina rakenteina itsenäisesti olemassa riippumatta siitä, mitä nii-
den tulkitaan merkitsevän tai millaisen merkkiarvon ne saavat kulttuurin järjestelmässä. 
Tämä koskee yhtä lailla luonnonmuodostelmia kuin kulttuurin tuotteita. Molemmilla on 
sisäisiä, rakenteellisia ominaisuuksia, jotka ihminen kohtaa itselleen vieraina, mutta jotka 
vuorovaikutuksessa subjektin ruumiin kanssa saattavat saada välineellisen tai symbolisen 
merkityksen osana inhimillisen toiminnan järjestelmää. Tämä ontologisen realismin ver-
sio tunnustaa, että luonnon ja kulttuurin tuotteet syntyvät toisiinsa palautumattomien 
prosessien tuloksina. Samalla se kuitenkin väittää, että inhimillisen käytön kannalta on 
yhdentekevää, miten käsillä olevat materiaaliset kappaleet ovat muotoutuneet sellaisiksi, 
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mitä ne ovat. Viime kädessä, toiminnan jo alkaessa, ratkaisevaa on ainoastaan se, mikä 
on. Vihaisen koiran taltuttamiseen sopii metalliputki, mutta suurin piirtein samanmit-
tainen oksankarahkakin käy. Oksa ja kromi-molybdeeniputki ovat syntyneet hyvin eri-
laisten prosessien tuloksena, mutta niillä on riittävästi yhteisiä ominaisuuksia, jotta ne 
suhteessa esimerkissä annettuun tavoitteeseen ovat vaihdettavissa toisiinsa. Jos luola on 
riittävän kokoinen ihmisruumille tarjotakseen suojaa, se tarjoaa suojaa riippumatta siitä, 
onko se syntynyt geologisten prosessien vai kulttuurin teknisten välineiden, ruumiillisen 
työn ja inhimillisen intention tuloksena. 

Sammallahdenmäellä, Lapin kunnassa Rauman ja Euran välillä, sijaitsee Suomen laa-
jin pronssikautinen hauta-alue. Symmetriset kartionmuotoiset tai vallimaiset kiviröyk-
kiöt ovat pääteltävissä ihmistyön tulokseksi samoin kuin nelikulmainen, tasainen ja 
laakea kivialusta, jota paikallinen perinne on kutsunut “Kirkonlaattiaksi”. Rakenteidensa 
perusteella “Kirkonlaattia” on tulkittu hautaröykkiöksi, mutta sen koko Skandinaviassa 
poikkeuksellisen muodon merkitystä ei tunneta. Noin kilometrin mittaisen kallioselän-
teen entiselle merenlahdelle laskeutuvalla rinteellä on lisäksi yksittäisiä kivipaasia ja loh-
kareita, joista on vaikea tietää, ovatko ne jääneet paikalleen mannerjään vetäytyessä vai 
onko ne ihmisvoimin siirretty ja sijoitettu paikalleen. Oudoimmin luonnon ja kulttuu-
rin, nykyajan ja muinaishistorian rajaa hämmentävät matalat kivipenkit: laakea liuskekivi 
kahden, neljän kiven varassa, kuin pienikokoinen dolmen varhaisen kelttiläisen kulttuu-
rin Bretagnesta. On mahdollista, että Sammallahdenmäen “dolmenit” ovat syntyneet hu-
moristisena pilana sen jälkeen kun hauta-alue 1800-luvun lopulla “löydettiin”. Ei ehkä 
ole aivan mahdotonta, että ne olisivat syntyneet luonnon prosessien tuloksena. Ja lopul-
ta, ne voisivat olla samanikäisiä kuin hautaröykkiöt ja syntyä saman kulttuurin tuotteina. 
Yhtä kaikki, riippumatta siitä miten ne ovat syntyneet, siinä ne ovat ja olemassaolollaan 
mahdollistavat niihin ja niiden alkuperään kohdistuvat kysymykset – samoin kuin istuu-
tumisen niiden päälle, riippumatta siitä, onko niitä koskaan muotoiltu tarkoituksella tai 
onko niiden muotoilija tarkoittanut niitä istuttaviksi. Ehkä tätä voisi kutsua ontologisek-
si pragmatismiksi, kuten Pasi Falk (2008) on ehdottanut. 

Modernin yhteiskunnan tekniset ja taiteelliset tuotteet saattavat näyttäytyä yhtä vie-
raina kuin kadonneiden sivilisaatioiden. Nykytaiteen tilallis-materiaaliset installaatiot 
ovat ääriesimerkki yhtäältä materiaalisen objektin nimeämisen ja tulkinnan häilyvyydestä 
ja kontekstisidonnaisuudesta. Toisaalta installaatiot materiaalisuudessaan eivät jätä tul-
kinnanvaraiseksi omaa läsnäoloaan ja pysyvyyttään. On varmaa, että ne ovat, samalla kun 
on äärettömän epävarmaa, mitä ne ovat tai mitä ne merkitsevät. 
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Taideobjektissa havainnollistuu se, mikä on yhteistä kaikille materiaalisille objekteil-
le: artefaktin erityislaatu merkkinä. Objekti on olemassa riippumatta havainnoitsijan sitä 
koskevista mentaalisista representaatioista (Miller 1987, 98–99) tai määrittelyä tavoitte-
levista tulkinnoista. Objektin tilalliset dimensiot, sen materiaalisen rakenteen muodot ja 
pintojen tekstuurit, ovat havaitsevan ruumiin aistittavissa ja koeteltavissa jo ennen kuin 
objekti on nimetty käsitteellistämällä ja luokittelemalla se kulttuurisesti. Taideteoksessa 
tihentyy myös materiaalisen loputon muuntelu: objektien pienetkin erot riittävät erot-
tamaan niitä toisistaan ja tekevät niistä erityisiä tavalla, joka estää niiden korvaamisen 
toisella ilman että merkitys muuttuu. Ja lopulta objektit ovat olemassa kokonaisuuksina 
niin, että niitä ei voi jakaa merkityksellisiin yksikköihin. Emme tiedä, mikä olisi materi-
aalisen objektin morfeemi, pienin merkitystä kantava yksikkö. 

Materiaalisen objektin materiaalisuudesta seuraa, että objektin suhde siihen mihin 
se viittaa ei ole arbitraarinen: objektin materian rakenne rajoittaa tulkintaa. Objektien 
ja arkkitehtuurin semiotiikassa artefaktien merkityksen on perinteisesti ajateltu määräy-
tyvän siitä, miten artefakteja käytetään. Roland Barthes esitti 1960-luvun alkupuolella 
objektien käytön universaalin semantisaation lakinsa (Barthes 1967, 41), jonka mukaan 
yhteiskunnassa mistä tahansa käyttöobjektista tulee käyttötarkoituksensa merkki. Jos 
tunnustetaan, että objektin käytettävyys käyttötarkoituksessaan ei ole riippumaton ob-
jektin materiasta ja siitä miten materia on järjestynyt tilalliseksi rakenteeksi, objektin 
signifioimilla käyttötarkoituksilla on perustansa objektin materiaalisessa rakenteessa. 
Barthesin (mt.) esimerkissä sadetakki on suojapeite sadetta vastaan, jota yleensä käyte-
tään vain sateella. Koska sadetakin käyttö on yhteydessä tietynlaiseen säätilaan, sadetakki 
on merkki niistä ympäristöolosuhteista, jotka määräävät sen käyttöä. 

Kiinnostavaa Barthesin keskustelussa sadetakin muuttumisessa funktiomerkiksi on, 
että takin käyttötarkoitus perustetaan sen kykyyn suojata käyttäjänsä sateelta. Vaikka voi 
tuntua itsestäänselvyydeltä, että objektin käyttökelpoisuus käyttötarkoituksessaan perus-
tuu objektin materiaalisuuden ja ympäristön aineellisten elementtien vuorovaikutukseen, 
useimmille Barthesin seuraajille semiotiikan ja kulttuurintutkimuksen aloilla kysymys on 
ollut ekstra-semioottisesta ongelmasta, joka ei ole kuulunut kulttuurintutkimuksen pii-
riin ja joka siksi ei ole edes asettunut ongelmaksi. 

Objektin muuntuminen merkiksi on mahdollista vain kulttuurissa ja kulttuuri on 
olemassa vain siksi, että tämä on mahdollista (Eco 1976, 24). Semioosin ulkopuolella 
on kuitenkin materiaalisten vuorovaikutustapahtumien maailma, joka on ollut olemas-
sa jo ennen inhimillistä kulttuuria ja jossa vallitsevat lainomaiset säännönmukaisuu-
det eivät ole kulttuurin tuotetta. Siksi on mahdollista, että eläimet käyttävät luonnon 
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elementtejä välineinä pesän rakentamisessa tai toukkien kaivamisessa. Econ (mt., 22) esi-
merkissä Australopithecus käyttää kiveä lyömäaseena, joka halkaisee paviaanin kallon. 
Vaikka luonnonobjekti Australopithecuksen käsissä saakin välineellisen käyttötarkoi-
tuksen, kyse ei kuitenkaan ole kulttuurista. Econ (mt., 22–24) mukaan kulttuurin ehto-
na on käsitteellistäminen ja kommunikointi. Kiven satunnainen käyttö lyömäaseena ei 
vielä ole kulttuuria. Mutta kun yksittäinen kivi ymmärretään kivien käsitteellisen katego-
rian edustajana, jota voidaan käyttää halkaisemisen tarkoituksessa, on mahdollista, että 
nämä käsitteelliset suhteet voidaan myös kommunikoida toiselle. 

Econ esimerkki on sikäli onneton, että Australopithecusten ei tiedetä käyttäneen 
työkaluja, siitäkään huolimatta, että ne elivät Itä-Afrikassa noin miljoonan vuoden ajan 
yksinkertaisia välineitä käyttäneiden hominidien rinnalla (Bryson 2005, 481). Viime-
mainittuihin kuului Homo habilis, joka muistutti enemmän simpanssia kuin ihmistä. 
Juuri muuta siitä ei tiedetäkään. (Mt., 482.) Simpanssien puolestaan tiedetään käyttä-
neen välineellisesti käden ulottuvilla olleita objekteja tavoitellessaan ruokaa. Yhtä kaikki, 
tutkiessaan semioosin rajoja Eco (1976, 22–24) tunnustaa, että on mahdollista että luon-
nonobjekteja käytetään välineellisesti, mutta että tämä ei vielä ole kulttuuria eikä edellytä 
sitä. On siis mahdollista, että on funktioita ennen kuin on kulttuuria. 

Objektin materiaalisesta rakenteesta riippuu, voidaanko sillä aikaansaada tarkoitet-
tuja seurauksia. Siksi objektin suhde sen ilmaisemaan käyttötarkoitukseen on materiaali-
suuden rajoittama. Ja siksi sadetakkeina käytetään ja sadetakeiksi nimitetään vain takkeja, 
joiden materiaali ja saumat pitävät vettä. Sadevaatteiden vedenpitävyydessä voi olla aste-
eroja, ja sen myötä voi syntyä kulttuurisia kiistoja, kuinka hyvin asun on pidettävä vettä 
käydäkseen sadeasusta, mutta teknisesti asiassa ei ole epäselvää: laboratoriossa tekstiilin 
vedenpitävyyttä mitataan sen vesipatsaan korkeudella, jonka paineen materiaali kykenee 
pidättämään ilman, että vesi tihkuu kudoksen läpi. Mitä korkeampi vesipilari, sen parem-
min materiaali pidättää kosteutta.

Sadetakkia on teknisesti mahdollista käyttää silloinkin, kun ei sada, ja yhä useam-
min käytetäänkin. Tällöin sadetakkiin pukeutumista ei määrää sen materiaalin kyky hyl-
kiä nestepisaroita, vaan materiaali on ruumiin verhona havaittavien ominaisuuksiensa 
takia. Eco määritteli esteettiseksi objektin, joka on merkkinä omista rakenteistaan. Sa-
detakin materiaali, kumipuun maitiaisnesteestä valmistettu lateksi, on himmeästi hohta-
vaa, joustavaa mutta kimmoisaa ja sellaisena pyrkii säilyttämään muotonsa, johon se on 
leikattu. Lateksin synteettinen korvike polyvinyylikloridi (PVC) saadaan jäljittelemään 
luonnonkumin joustavuutta pehmentämällä sitä ftalaateilla. Vinyylin kiilto on jyrkempi 
kuin kumin, mutta luonnonlateksin pinnoittaminen kiiltolakalla saa sen jäljittelemään 
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vinyyliä. Päälle puettu lateksi ja vinyyli ovat merkkeinä näkyvistä ominaisuuksistaan, 
mutta merkitysfunktioiden ketju ei pääty viattomasti tähän. Kiilto, liukkaus ja ihoon lii-
mautuva nahkeus ovat länsimaisessa kulttuuripiirissä saaneet “toisen” ihon fetisistisen 
merkkiarvon, joka erotisoi vartalon falliseksi objektiksi. Vaikka haluttavat arvo-objektit 
ovat kulttuurihistoriassa usein kiiltäviä tai kimaltelevia, ei fetisistisen halun ja kiiltolaka-
tun vinyylin fiksautunutta suhdetta ehkä kuitenkaan voi pitää materiaalisena välttämät-
tömyytenä. Siksi halun ja sen fetissoituneen kohteen suhde on arbitraarisempi kuin 
tekstiilin vettähylkivyyden suhde vesisateen muodostamiin pisaroihin sen pinnalla. 

On kulttuurisia käytäntöjä ja kategorioita, joihin materiaalisen objektin suhde on 
yhtä arbitraarinen kuin kielen ilmaisujen. Sahlinsin mainitsemat syömisen ja pukeutu-
misen kieltosäännöt määräytyvät puhtaasti kulttuurista – eivät materiaalisista pakoista. 
Teknisestihän ei olisi mitään estettä saada proteiiniannos koiranlihasta tai käyttää ha-
metta sukupuolesta riippumatta, kuten skottilaista perinneasua kantavat miehet osoitta-
vat. Erityisesti lämpimällä säällä ilma kiertää ja jäähdyttää väljän hameen alla tavalla, joka 
ei housuissa ole mahdollista. Länsimaisessa kulttuurissa miehet eivät kuitenkaan pääse 
nauttimaan hameen eduista. Koska teknistä estettä miesten hameenkäytölle ei ole, sen 
täytyy määräytyä kulttuurista. 

Vaikka hameen voisi pukea päälleen sukupuolesta riippumatta, hameelle on kui-
tenkin vaikea löytää muita käyttöfunktioita kuin päälle pukeminen. Sellaisenaan hame 
tuskin sopii muuhun kuin vartalon tai vartalon mallisen nuken ympärille, jonka ulottu-
vuudet ja volyymin määrittää hameen materiaalin tilallinen rakenne, joka leikkauksella ja 
ompelutyöllä on kokoonpantu. Minihameesta voisi ehkä saada lampunvarjostimen vai-
pan, mutta sekään tuskin onnistuu ilman modifikaatioita. Modifikaatioiden ongelmana 
puolestaan on, että lyhennystä, pidennystä ja kavennusta lukuun ottamatta ne purkavat 
hameen rakenteen. Hameen materiaalille on mahdollista löytää lukuisia vaihtoehtoisia 
käyttötarkoituksia, mutta tätä ei voi tehdä ilman, että hame lakkaa olemasta hame. Hame 
ei palaudu sen materiaaliin, ja siksi materiaalin hyödyntämisen tapojen kokeilu on eri asia 
kuin vaihtoehtoisten käyttötapojen keksiminen hameelle. 

Mitä monimutkaisempi objekti on rakenteeltaan ja mitä erikoistuneempi käyttö-
tarkoitukseltaan, sen vaikeampi sille on löytää vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia. DVD-
soittimelle on vaikea keksiä muuta käyttöä kuin DVD- ja CD-levyjen soittaminen. 
Materiaalisena esineenä DVD-soittimella on materiaalisille kappaleille tyypillisesti fysi-
kaalisia ominaisuuksia, kuten jäykkä kuori ja runko sekä massa. Nämä DVD-soittimen 
sisäiset ominaisuudet ovat yhteisiä esimerkiksi paperipainon ja tiiliskiven kanssa. Siksi 
soitinta voisi ajatella käytettävän paperipainona tai tiiliskivenä. Paperipainoksi laite on 
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kuitenkin paitsi suurikokoinen myös kallis. Tiiliskivenä DVD-soittimen suurimmat on-
gelmat seuraisivat sen epähomogeenisesta rakenteesta: DVD-soitin ei ole läpeensä samaa 
materiaa. Jos DVD-soittimia pinottaisiin päällekkäin muuriksi, alimpiin soittimiin 
kohdistuva kuorma kasvaisi muurin korkeuden kasvaessa. Lopulta alimpien soittimien 
kuorirakenne antaisi periksi ja puristuisi kasaan. Kasaan puristuminen tapahtuisi epä-
säännöllisesti riippuen siitä, miten tyhjä tila ja komponentit ovat laitteen kuoren sisällä 
jakautuneet. Kun soitinmuurin alimmat laitteet painuvat epätasaisesti, ylempänä olevat 
kallistuvat ja muuri kaatuu. Siksi muurin rakentamiseen on parempi käyttää tiiliä, joiden 
homogeeninen rakenne kestää painetta tasaisesti. 

DVD-soitin on huono tiiliskivi, mutta tiiliskivi on vielä huonompi DVD-soitin. Siksi 
DVD-levyjä toistetaan DVD-soittimella ja muurit rakennetaan tiilistä. Koska DVD-soi-
tin sopii huonosti mihin tahansa muuhun käyttötarkoitukseen kuin mihin se on suunni-
teltu, ei ole todennäköistä, että sitä käytettäisiin mihinkään muuhun kuin DVD-levyjen 
toistoon. Tilanne ei muutu, vaikka DVD-soitin siirrettäisiin kulttuuripiiristä toiseen. 
Kaikissa kulttuureissa, joissa DVD-soitin tunnetaan, sitä myös käytetään DVD-soitti-
mena – tai sitä ei käytetä ollenkaan. 

Alfred Gell (1986, 113–115) kertoo Jock Stirratt’iin (n.d.) tukeutuen srilankalaisista 
kalastajista, jotka vaurastuttuaan kohtasivat ongelman, miten käyttää nopeasti kasvaneet 
tulonsa. Kalastajat olivat saaneet käyttöönsä jäätä, jonka avulla he jäähdyttivät saaliinsa 
ja saattoivat kuljetuttaa ne pitkien matkojen päähän sisämaan markkinoille, jossa kalasta 
maksettiin korkeampaa hintaa kuin rannikolla. Ylijäämän kuluttaakseen kalastajat alkoi-
vat jäljitellä srilankalaisen kaupungistuneen ylemmän keskiluokan kulutustottumuk-
sia. He ostivat televisioita, rakensivat autotalleja ja asensivat taloihinsa kattovesisäiliöitä, 
vaikka heidän kylissään ei ollut sähköä, ei teitä eikä vesijohtoverkkoa. 

Kalastajamajaan asennettu pimeänä pysyvä televisio oli toimimattomanakin voima-
kas varallisuuden symboli (Gell 1986, 114; Morley 1995, 184). Srilankalaisessa kalas-
tusyhteisössä televisio objektivoi omistajansa henkilöhistorian, hänen työnsä tulokset ja 
sosiaalisen statuksen aivan kuten televisio oli edustanut edistystä ja statusta brittiläisessä 
työväenluokassa 1950-luvulla (Morley mt., 185). Televisiovastaanottimeen esineenä koh-
distettu fetisistinen kunnioitus ei vähentynyt, vaikka vastaanotin ei välittänytkään ääntä 
ja kuvaa. Samoin Britanniassa vuonna 1937 “Mass Observation” tutkimuksessa paljastui, 
että kotitalouksissa saattoi olla pölynimureita, vaikka niissä ei ollut sähköä. Hooverin 
kromatut ja kiiltävät osat oli sijoitettu kunniapaikalle olohuoneen takanreunukselle. 

Esine, jota ei kyetä käyttämään tarkoitetulla tavalla, muuttuu fetissiksi, symbolises-
ti latautuneeksi arvo-objektiksi – tai sitten se unohtuu, muuttuu rojuksi ja lopulta ro-
muksi. 
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M e t o d o l o g i n e n  “ f e t i s i s m i ”  j a 
o b j e k t i v i k a a t i o
Metodologisen fetisismin käsitteen esitteli Arjun Appadurai (1986, 5) teoksessa Social 
Life of Things, jonka kirjoitukset seuraavat esineiden sosiaalisia kohtaloita kulttuuri-
piiristä toiseen. Appadurai ehdotti, samassa teoksessa kirjoittaneeseen Igor Kopytoffiin 
(1986) nojautuen, että materiaalisilla esineillä on sosiaalinen ura, joka muodostaa nii-
den elämänkerran. Sosiaalisen elämänsä aikana materiaalisesta kappaleesta saattaa tulla 
kauppatavara, joka muuttuu lahjaksi, josta tulee henkilökohtainen muistoesine. Ma-
teriaalinen rakenne pysyy samana, mutta materian sosiaalinen status ja merkityssisältö 
muuttuvat sosiaalisen kontekstin vaihtuessa ja niiden suhteiden muuttuessa, joiden osa-
puoleksi esine asettuu. Appadurai huomauttaa, että vaikka muodollisesti on totta, että 
esineillä on merkitys vain siksi, että ihmiset antavat niille merkityksen, metodologia joka 
mahdollistaa esineiden muuttuvan merkityksen havaitsemisen, edellyttää esineiden seu-
raamista niiden kiertäessä yhteiskunnassa sosiaalisella urallaan. Esineiden inhimillisten ja 
sosiaalisten kontekstien tarkastelua esineen näkökulmasta Appadurai kutsui metodolo-
giseksi fetisismiksi. (Appadurai 1986, 5.) 

Metodologisen fetisismin ohjelmallinen paluu “esineisiin itseensä” oli samalla myös 
filosofista kritiikkiä ylenmääräistä sosiologisointia kohtaan, jossa todellisuus palautetaan 
suhteisiin ja prosesseihin niin että ruumiilliset, materiaaliset oliot itsenäisinä entiteettei-
nä katoavat (Appadurai 1986, 5, 58 viite 2). Sosiologismi, joka käsittää ihmisten väliset 
suhteet puhtaana muotona, jota materiaalinen kulttuuri vain heijastaa tai representoi, 
edustaa reduktionismia, jota myös Daniel Miller (1987, 11–12, 13, 64, 96) ankarasti kri-
tisoi. Sosiaalisen ja kulttuurisen käsitteellinen erottaminen, jossa sosiaalista arvostetaan 
ontologisesti ensisijaisena, pelkistää kulttuurin mediumiksi, johon sosiaaliset suhteet ja 
kategoriat kaivertavat ilmaisunsa. Tämä ajattelu on ominaista Durkheimista alkavalle so-
siologian ja antropologian perinteelle, jota Millerin (mt., 64) mukaan esimerkiksi Sahlins 
(1976) edustaa. Ratkaisuksi reduktionismin ongelmaan Miller tarjoaa objektivikaation 
käsitettä. 

Objektivikaation filosofinen malli on Hegelin dialektiikassa. Teoksessaan Hengen fe-
nomenologia Hegel esittää, miten itsetietoisuus tuottaa itsensä luomalla ulkoisen maa-
ilman, jonka se kokee itsestään erillisenä, mutta jossa se lopulta tunnistaa itsensä. Kun 
Miller (1987) tulkitsee subjektin ja objektin välistä suhdetta dialektisena prosessina, sub-
jekti ja objekti tuottavat toisensa suhteessa toisiinsa ulkoistamisen ja sisäistämisen kaut-
ta. Ulkoistaminen on luova akti, jossa subjekti työstää materiaa antaen sille muodon ja 
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tuottaen siten objektin, jossa kiteytyvät hänen pyrkimyksensä ja ponnistelunsa. Objekti 
syntyy subjektin kuvaksi, mutta samalla syntyy myös subjekti – sen eron kautta, joka au-
keaa subjektin ja hänen oman aktiivisuutensa tuottaman ulkoisen objektin välille. Subjek-
ti syntyy irtautumisen ja erillistymisen negaation kautta. 

Subjektista erillistynyt objekti näyttäytyy subjektille ulkopuolisena, ja tämän eron 
ylittääkseen subjektin on tunnistettava itsensä objektissa voidakseen jälleen liittyä sii-
hen. Objektin inkorporoiminen ei kuitenkaan ole vain käänteistä ulkoistamista. Muo-
toillessaan itselleen ulkoisen objektin subjekti muuttuu. Hän ymmärtää itsensä suhteessa 
objektiin ei-toisena ja tämä itseymmärryksen lisääntyminen on subjektin ja objektin uu-
delleenyhtymisen ehto. 

Objektivikaatio tarjoaa non-reduktionistisen ratkaisun yhtäältä subjektin ja objektin, 
toisaalta yhteiskunnan ja kulttuurin väliseen suhteeseen. Subjekti ei edellä objektia, sillä 
subjekti konstituoituu vain absorboimalla oman objektinsa (Miller 1987, 27). Subjekti ja 
objekti konstituoituvat vain suhteessa toisiinsa, aivan kuten yhteiskunta edellyttää kult-
tuuria tuottaakseen itsensä – ja päinvastoin.

S u b j e k t i  s y n t y y  s u h t e e s s a  o b j e k t i i n
Subjektin psyykkinen syntymä ontogenesiksessä tapahtuu suhteessa objekteihin, jotka 
ovat ihmisorganismin ulkopuolella, mutta joista tämän sisäiset tilat ovat riippuvaisia. 
Lapsi joutuu kehittämään psyykkisiä mekanismeja yrittäessään saada hallintaansa tätä ul-
koisen ja sisäisen välistä suhdetta, joka vähitellen alkaa jäsentää hänen muotoutuvaa psyy-
keään. Miller (1987, 90–93) nojautuu Melanie Kleinin (1946) teoreettiseen tulkintaan 
rinnasta osaobjektina, joka on sekä mielihyvän että turhaumien lähde. Tämän ristirii-
dan ratkaisua lapsi tavoittelee psyykkisellä lohkomisella, jossa mielihyvän ja mielipahan 
lähteeksi fantasioidaan eri objektit. Näin lapsi voi pitää itsellään mielihyvää tuottavan 
“hyvän” objektin introjisoimalla sen oman itsensä osaksi ja samalla torjua “pahan” objek-
tin projisoimalla siihen ahdistuksensa ja vihansa. “Hyvä” ja “paha” objekti eivät ole “re-
aalisia” objekteja, vaan psyyken tuottamia sisäisiä kuvia, jotka antavat hahmon muutoin 
jäsentymättömälle tarvejännityksen ja tyydytyksen vaihtelulle. Oseaanisessa kellunnassa, 
jossa ulkoisen ja sisäisen maailman eroa ei vielä ole, ulkoinen on olemassa vain psyyken 
sisäisinä suhteina fantasioituihin mentaalisiin objekteihin, joiden edustuksella ulkoinen 
välittyy psyyken sisäavaruuteen ja näyttäytyy psyyken omana luomuksena. 
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Psyykkisen lohkomisen tuottamassa jaossa “hyvään” ja “pahaan” objektiin voi nähdä 
alkuperän sisäisen maailman erottumiselle ulkoisesta myöhemmissä kehitysvaiheissa. 
“Hyvän” objektin introjisoiminen muodostaa perustan minuuden jäsentymiselle ja ter-
veen narsismin kehitykselle. “Pahuuden” projisoiminen on organisoituvan minuuden 
puolustusmekanismi, jolla ahdistus yritetään siirtää pois itsestä sitomalla se kohteisiin, 
jotka ovat minän ulkopuolella. Realiteettiperiaatteen kehittyessä subjekti joutuu kuiten-
kin tunnustamaan, että hyvä ja paha eivät ole toisistaan erillisiä objekteja eivätkä ne jäsen-
ny sisäisen ja ulkoisen topologian mukaisesti. 

Melanie Kleinin klassinen tulkinta “hyvästä” objektista rinnastuu psykoanalyysin 
modernin klassikon, Heinz Kohutin itseobjektin käsitteeseen. Sosiaalisia objekteja, sa-
nalla sanoen siis ihmisiä, joita psyykkisesti eriytymätön subjekti käyttää hyväkseen ja 
jotka asettuvat tämän palvelukseen, Kohut (1971, 1977) kutsui itseobjekteiksi. Ensim-
mäinen itseobjekti on äiti, tai ihminen, joka hoitaa lasta mukautumalla tämän tarpeisiin. 
Äidin onnistunut sovittautuminen lapsen tarvejännitysten helpottajaksi tuottaa lapses-
sa omnipotentin illuusion, että äidin ruumis on osa lasta itseään. Siten on mahdollis-
ta, että lapsi kokee itsensä oman tyydytyksensä lähteeksi. Koska ensimmäistä objektia ei 
koeta objektiksi, vaan osaksi omaa itseä, Kohut nimesi sen itseobjektiksi. (Kalanti 2005, 
37; 2001c, 62.)

Psyykkisen syntymän perinteisessä psykoanalyyttisessa mallissa sylivauvan “ose-
aaninen kellunta” jäsentyy vähitellen sisäiseen ja ulkoiseen maailmaan, mikä tuot-
taa erillisyyden kokemuksen kautta käsityksen omasta itsestä ja minän rajallisuudesta. 
Äiti hahmottuu lapsen ruumiista erilliseksi olioksi, jota lapsi ei mielikuvien voimalla 
kyke nekään aina saamaan paikalle helpottamaan pahaa oloa. Winnicott (1971, 4, 15) 
ehdotti, että lapsi lievittää äidin poissaolon aiheuttamaa depressiivistä ahdistusta turvau-
tumalla siirtymäobjektiin. Nukke tai riepu rauhoittaa ja helpottaa separaatioahdistus-
ta, sillä siirtymäobjekti edustaa äidin rintaa – tai tarkemmin, äidin rinnan sisäistä kuvaa. 
Winnicott (mt., 9–10) keskustelee siirtymäobjektista suhteessa Kleinin sisäiseen ob-
jektiin, sillä siirtymäobjekti edellyttää sisäisen objektin, “hyvän” rinnan olemassaoloa. 
Lapsi voi hyödyntää siirtymäobjektia vain, jos sitä vastaavan sisäisen objektin ajattelemi-
nen tuottaa tyydytystä. Toisaalta sisäinen objekti on myös riippuvainen lapsen ruumiin 
ulkopuolisesta siirtymäobjektista, siitä miten se käyttäytyy, miten se responsiivisuudel-
laan vastaa lapsen ruumiin kosketuksiin ja liikkeisiin. Siirtymäobjektin “elävyys”, sen kyky 
vaikuttaa lapsen ruumiiseen ja ruumiin somatosensoristen aistimusten kautta psyyken 
tilaan, tukee myös sisäisen objektin elävyyttä. Manipuloimalla objektia lapsi vaikuttaa it-
seensä objektin kautta. Tässä mielessä siirtymäobjekti on psyykkisesti osa subjektia, joka 



6 0 

R U U M I S  J A  R A U TA

sitä kontrolloi, sillä minä muodostuu kaikesta siitä, “mistä minä oman käsityksensä mu-
kaan itse määrää, minkä se itse tuottaa” (Reenkola 1983, sit. Vuorinen 1998, 49). Toisaal-
ta siirtymäobjektin kyky vastata lapsen vuorovaikutus- ja manipulointiyrityksiin osoittaa, 
että objektilla on oma, itsenäisesti olemassa oleva rakenteensa, jota ei psyykkisin keinoin 
voi pois pyyhkiä (Winnicott 1971, 5). Siirtymäobjekti on samalla sekä osa minuutta että 
minuuden ulkopuolella. Winnicott itse määrittelee siirtymäobjektin aseman sisäisen ja 
ulkoisen välillä niin, että siirtymäobjekti ei ole sisäinen objekti (mentaalinen konstruk-
tio). Mutta se ei ole myöskään ulkoinen objekti. Sen sijaan se on omistusobjekti. Siirty-
mäobjekti ei ole niin täydellisessä kontrollissa kuin psyyken sisäiset mielikuvat, mutta se 
on kuitenkin paremmin minän omassa kontrollissa kuin itsenäisesti toimivat ulkoiset ob-
jektit. (Ks. Winnicott 1971, 9–10.)

Ulkoisen objektin responsiivisuuden tarjoama sensuaalinen mielihyvä tekee ymmär-
rettäväksi objekteihin kohdistetun kiintymyksen myös myöhemmällä iällä. Onnistumi-
nen välineen ruumiillisessa hallinnassa tuottaa tyydytystä, jossa toistuu lapsen arkaainen 
kokemus itsestä oman kehonsa täydellisenä hallitsijana. Se, että kokee hallitsevansa ke-
honsa liikkeet ja kehon välityksellä itseen kytkeytyneen välineen käyttäytymistä, “tuo 
ihmiselle takaisin jotain pienen lapsen suvereenista itsetunnosta”, kuten Claes Anders-
son Freudiin nojautuen on sanonut. (Kalanti 2001b, 191.) Kun ruumisminän ja ym-
päristön vuorovaikutus toimii saumattomasti minän tavoitteiden mukaisesti, minä on 
hetken aikaa oma ihanteensa. Tuloksena on voimakas kokemus psyykkisestä eheytymi-
sestä, itsensä kanssa identtiseksi tulemisesta. Tätä kokemusta Mihaly Csikszentmihalyi 
(1975, 1988, 1990, 1996) on kutsunut flow’ksi (ks. Kalanti 2001b, 203–214). Flow on 
uppoutumista tapahtumisen virtaan. Havaintojen ja ruumiin toimintavasteiden tuotta-
mien uusien havaintojen syklissä toiminta ja tietoisuus sulautuvat yhteen. Keskittymisen 
seurauksena kaikki häiritsevät ja toiminnan kannalta epäolennaiset tekijät sulkeutuvat 
pois tietoisuudesta, olivatpa ne sitten ulkoisen ympäristön ärsykkeitä, psyyken tuottamia 
ahdistavia tietoisuuden sisältöjä tai minän itseensä kohdistamia vaatimuksia. Tarkkaa-
vaisuuden suuntaaminen organisoi psyyken toimintaa. Tässä mielessä minä on toimin-
nan määräämä. (Csikszentmihalyi 1990, 34; Vuorinen 1992, 103.) Siksi keskittyminen 
oman ruumiin ja ruumiiseen kytketyn välineen toiminnan kontrollointiin “puhdistaa” 
tietoisuuden – kuten norjalaistytöt kuvaavat autoilun vaikutusta: ei voi ajatella, kun täy-
tyy keskittyä tiehen ja ajamiseen, “joten se selvittää pään” (Garvey 2001, 140; ks. Ka-
lanti 2005, 39). Toiminnan tapahtumiseen uppoutuminen saattaa tuottaa meditatiivisen 
kokemuksen “välittömästä havainnosta”, samantyyppisen jota zen-buddhistisilla harjoi-
tuksilla tavoitellaan (Csikszentmihalyi 1975, 37, 194; 1990, 62). Tässä uskonnollista 
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ekstaasia muistuttavassa kokemuksessa, jota Csikszentmihalyi (1975, 88) on kutsunut 
deep-flow’ksi, ajantaju vääristyy tai katoaa kokonaan ja minän rajat liukenevat. Teknisesti 
ilmaistuna flow on toiminnan kinesteettis-kognitiivisen prosessin psyykkinen vastine. 
Flown voi kokea missä tahansa ruumiillisessa toiminnassa, ja tässä tutkimuksessa käsit-
teen avulla analysoidaan liikkumisen välineiden ja erityisesti autoilun tuottamaa nautin-
toa (ks. Kalanti 2001b, 203–208). 

Psykoanalyyttisesti tulkiten flow’n virtaavassa kokemuksessa toistuu lapsen narsis-
tinen tyytyväisyys itseensä oman maailmansa ja mielihyvänsä tuottajana: “Ihminen on, 
kuten aina libidon alueilla, osoittautunut kykenemättömäksi luopumaan kerran nautti-
mastaan tyydytyksestä. Hän ei halua luopua lapsuutensa narsistisesta täydellisyydestä...” 
(Freud [1914] 1993, 50–51). Ihminen on psyykkisen kehityksensä myötä menettävä lap-
senomaisen täydellisyyden kokemuksen, mutta hän voi tavoitella sitä uudestaan itsekri-
tiikkinsä hyväksymillä tavoilla (Vuorinen 1998, 175). Kontrolloimalla välinettä, joka 
kiihdyttää ruumiin vauhtiin, subjekti voi aktiivisesti etsiä lapsuudessa passiivisesti koet-
tua täydellisyyden kokemusta (Kalanti 2001b, 214). 

Subjektin psyykkisen syntymisen hintana on maailman jakautuminen sisäiseen ja ul-
koiseen. Yksilöitynyt minuus kokee itsensä ulkoisesta ympäristöstään erillisenä ja tätä 
dilemmaa hän työstää läpi koko elämänsä. (Kalanti 2001a, 97–98.) Yksilön ontogenesik-
sessä minuuden erillistyminen merkitsee topologisin termein (vrt. Falk 1992, 18) minän 
rajojen vetäytymistä ja sen alan kaventumista, jonka minä voi katsoa kuuluvan itseensä. 
Yksilönkehityshistoriassa siirtymäobjekti edustaa yritystä säilyttää jotain ulkoista oman 
minuuden piirissä samalla, kun jäsentyvä subjekti kohtaa oman rajallisuutensa ja pienuu-
tensa. Ulkoisen haltuunotto perustuu hallintaan ja kontrolliin, jonka kautta objekti saa-
daan osaksi omaa minuutta. Yksilösubjektin mahdollisuudet myöhemmällä iällä säädellä 
ulkoisen ja sisäisen välistä suhdetta voidaan palauttaa kahteen strategiaan: fallisen narsis-
tiseen ulkoisen maailman pakottamiseen minän omaan järjestykseen ja siten minän alan 
laajentamiseen vallan ja voiman välinein – sekä toisaalta vuorovaikutukseen, joka hyväk-
syy toisen, olipa tämä sitten sosiaalinen tai materiaalinen objekti, ihminen tai kone, it-
sestä riippumattomana identiteettinä. Vuorovaikutuksessa toisen kanssa minä avautuu 
toiselle, toisen ainutlaatuisuudelle ja ominaispiirteille, joiden havaitsemisen ja ymmärtä-
misen myötä minän ja toisen välille voi rakentua aito suhde. 

Narsistis-fallisen ja kommunikoivan vuorovaikutuksen välinen ero vastaa Schach-
telin (1959) esittelemää erottelua autosentrisen ja allosentrisen objektisuhteen välillä. 
Autosentrinen suhde on minäkeskeinen: objektilla on arvoa vain jos se tuottaa minäl-
le mielihyvää. Allosentrisessä suhteessa minä irrottautuu objektista muodostaakseen 
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siihen suhteen toisena, jota minä ei voi määrätä. Saksalainen olympiatason rattikelkka-
joukkue ilmaisi objektisuhteiden välisen eron kauniisti: aggressiivisuus ei auta, herkkyys 
on tärkeintä. Voidakseen tulla osaksi toista, minän on vastavuoroisesti päästettävä toi-
nen itseensä. Ihmisen ja välineen suhteessa ihminen joutuu hyväksymään, että välineen 
rakenne ja toimintatapa määrittelevät hänen asemansa vuorovaikutuksen järjestelmäs-
sä. Mutta kun ihminen on hyväksynyt sen, että hänen on sopeutettava itsensä välineen 
käyttäytymiseen ja että väline muotoilee paitsi hänen menettelytapojaan myös hänen toi-
mintansa päämääriä, väline palkitsee käyttäjänsä nöyryyden asettumalla puolestaan yh-
teistyöhön tämän kanssa ja luovuttamalla voimansa subjektin voimaksi, kuten flow’ssa 
psyykkisesti koetaan tapahtuvan. 

Flow merkitsee paluuta tilaan, jossa sisäinen ja ulkoinen eivät vielä ole jäsentyneet 
toisistaan erillisinä sfääreinä. Mutta toisin kuin varhaislapsuuden avuttomuuden passiivi-
sessa olotilassa flow’n voi saavuttaa vain omalla aktiivisuudella. Flow perustuu vuorovai-
kutukseen, jonka voi saada liikkeelle vain mobilisoimalla omat voimavarat ja joka jatkuu 
vain niin kauan kuin ruumiillisen subjektin kyvyt riittävät kohtaamaan toiminnan pääl-
levyöryvien tapahtumien virran. Vaikka flow’ssa voi tulkita vallitsevan narsistisen täydel-
lisyyden tunteen, kuten artikkelissa ‘Auto ja psyyke’ ehdotetaan (Kalanti 2001b, 212), 
flow’ta ei saavuteta toisten kustannuksella alistamalla ja pakottamalla vaan kuuntelevalla 
vuorovaikutuksella, jossa minä ei niinkään laajene kuin sulautuu tapahtumisen osapuo-
liin, toisiin ihmisiin ja välineisiin ja maiseman tilallisuuteen.

Flow’ssa sisäisen ja ulkoisen raja ylittyy sulauttamalla ulkoinen sisäiseen. Kun sisäi-
nen on ulkoisen määräämää, ulkoinen tunkeutuu sisäiseen. Ulkoinen ei kuitenkaan ole 
subjektista riippumatonta, vaan hänen oman toimintansa tuotteena osa häntä itseään 
(Kalanti 2001b, 205). Ulkoisessa objektivoituvat subjektin oman sisäisen aktiivisuuden 
seuraukset, joka palautuvat minuudelle haasteena, johon tämän on vastattava, kun tapah-
tuminen etenee toimintasyklistä toiseen. 

Fallinen narsismi perustuu minän rajojen laajentamiseen introjisoimalla: syömäl-
lä ulkoisia objekteja minä täyttää narsistista vajettaan. Heinz Kohut (1977, 188) sanoi 
suoraan, että normaalin aikuisen endopsyykkiset resurssit ovat epätäydelliset. Siksi nar-
sistinen asenne, pyrkimys käyttää niin ihmisiä kuin esineitäkin oman mielihyvän välinei-
nä, vaikuttaa jokaisessa ihmisessä (Kalanti 2001c, 62; 2005, 40). Artikkeli ‘Mekaaninen 
bordelli’ (Kalanti 2001c) tarkastelee esinesuhteiden tarjoamaa mielihyvää käyttäen pa-
radigmaattisena esimerkkinä Alice Millerin (1983, 114) analyysia bordellin valta- ja 
vuorovaikutussuhteista. Bordellin asiakas asettuu hoivattavan ja hemmoteltavan lapsen 
asemaan, joka taloudelliseen valtasuhteeseen perustuvan “ruhtinaan” määräysvallan 
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nojalla voi komentaa hoivaajiaan. Inhimilliset objektit ovat “lapsiruhtinaan” käytettä-
vissä välineinä, joiden kautta hän voi tyydyttää itsensä ilman omaa aktiivista ponniste-
lua. Miller huomauttaa, että tämä “maskuliininen unelma” tai fallis-narsistinen toive ei 
ole niinkään absurdi, kun se ymmärretään psyyken kehityshistorian valossa: se nousee 
pienen lapsen aidoista ja oikeutetuista tarpeista. Lapsella on oikeus määrätä äitiään kuin 
ruhtinas ja odottaa hänen huolehtivan kaikista lapsen tarpeista. (Kalanti 2001c, 62–63.)   

Fallis-narsistinen mielihyvä rakentuu itseensä vaikuttamisesta toisen kautta siten, että 
toinen saadaan tekemään jotain itselle ilman minän omaa ponnistelua. Minä siirtää työn 
ja vaivannäön sekä vastuun omasta mielihyvästään toiselle, joka parhaassa tapauksessa 
huolehtii siitä ilman että minän tarvitsee aktiivisesti edes käyttää valtaansa. Psyyken falli-
suudelle toisen omistaminen merkitsee kohteen tarjoaman tyydytyksen saamista omaan 
hallintaan ja edustaa näin mielihyväminään kuuluvaa tarvitsevuuden ja itsemääräämisen 
yhteenlankeamista (Vuorinen 1992, 166). Mielihyvän lähteen pitäminen omassa mää-
räysvallassa on lapsuuden jälkeisissä ihmissuhteissa mahdollista vain poikkeuksellisesti, 
mutta suhteessa esineisiin ja koneisiin voi jatkaa elämäänsä mielihyväminän vallassa.

Materiaalisen objektin fyysinen läsnäolo, sen konstanssi ja vakaus (esim. Miller 1987, 
98–99) tekevät siitä ihanteellisen projektiopinnan kaikille tunteille, joita siihen kohdis-
tetaan. Baudrillardin (1968, 126) sanoin: “Objektit ovat täydellisiä kotieläimiä.” Ne tar-
joavat itsensä auliisti käytettäväksi välittämättä siitä, miten niihin suhtaudutaan. Tämä 
ei tarkoita, etteivätkö objektit olisi myös responsiivisia. Päinvastoin, objektit saattavat 
kyllä reagoida ja toimia, kun niitä kosketetaan, mutta niiden toiminnan tapa ei riipu siitä, 
miten niistä puhutaan tai miten niihin suhtaudutaan. Juuri välinpitämättömyys erottaa 
objektit inhimillisistä vuorovaikutteisen lajin jäsenistä, joiden identiteetti on riippuvai-
nen kanssakäymisestä toisten kanssa (ks. Hacking 1999, 103–104). Mutta koska esineil-
lä ei ole minuutta, jonka narsismi voisi loukkaantua symbolisista eleistä, objektit sietävät 
kaikki tunteet, jotka niille ilmaistaan. Paradoksaalisesti juuri objektien välinpitämättö-
myys tunneilmaisuille tekee niistä sopivia tunteiden projisoinnin kohteita. Esineiden ja 
koneiden tila ei riipu niiden käyttäjän psyykkisestä tilasta, siksi objektien seura on turval-
lista, tukevaa ja lohduttavaa. Esineet eivät pelkää, vaikka niiden käyttäjä pelkäisi. Koska 
koneet eivät ahdistu, niiden ahdistus ei pääse palautumaan niiden käyttäjän ahdistuk-
seksi (Kalanti 2001c, 67). Objektien tyyni vakaus on psyykkisesti helppo tulkita nöyryy-
deksi, kuuliaisuudeksi ja uskollisuudeksi. Ja vaikka esineet eivät välitä ihmisistä, niiden 
läsnäolo ja responsiivisuus kykenevät luomaan illuusion vastavuoroisuudesta, alkuperäi-
sen hyvän kohteen substituutista, mekaanisesta sylistä. 
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Ihmisten kiintymys esineisiin on yksipuolista, mutta yksipuolisessa rakkaudessa rak-
kaus toteutuu puhtaimmillaan (ks. Bauman 1997, 127). Objektisuhteessa ihminen etsii 
hyväksyntää itselleen, vahvistusta sille kuvalle, joka hänellä on itsestään (mt., 124–126). 
Ihmisten välisessä suhteessa tämä edellyttää vastavuoroisuutta, joka kuitenkin tekee suh-
teesta haavoittuvan. On epätodennäköistä, että molemmat hyväksyvät toisensa sellaisi-
na kuin toinen itse haluaa itsensä nähdä. Seurauksena on neuvotteluja, kompromisseja 
ja luopumista. Luopuminen kuitenkin nihiloi sen, mitä suhteelta alun perin odotettiin: 
täydellistä hyväksyntää sille käsitykselle, joka minulla on itsestäni (mt., 126). Siksi ihmi-
set kääntyvät esineiden puoleen. Katsoessaan esinettä ihminen näkee itsensä – ei sellaise-
na kuin on, vaan peilikuvana siitä kuvasta, jota hän itsestään haluaisi helliä. Kaiken, mitä 
ihmiset projisoivat esineisiin, esineet heijastavat takaisin ihmisille. Näin materiaaliset 
objektit lunastavat lupauksen, että ne hyväksyvät minut ja lohdullisesti tukevat minua, 
vaikka minä en välittäisi pitää huolta niistä. Siksi objekteihin kohdistuu kaikki se, mitä 
ihmissuhteisiin ei voi kohdistaa. Ja siksi ihminen niin mielellään vetäytyy objektien pa-
riin “kokoamaan itsensä” (Baudrillard 1968, 126).  

O b j e k t i e n  m a t e r i a a l i s u u d e n 
a r t i k u l o i t u m i n e n  k u l t t u u r i s i n a 
k ä y t ä n t ö i n ä
Pysyvyytensä ja vakautensa sekä näiden suoman kontrolloitavuuden ansiosta materi-
aaliset objektit ovat sopivia alustoja psyykkisille projektioille. Mutta sama pätee myös 
materiaalisten rakenteiden ja kulttuuristen kategorioiden välisessä suhteessa: materian 
ylisukupolvinen pysyvyys tarjoutuu perustaksi, johon käsitteelliset kategoriat ja jäsen-
nykset ankkuroituvat.  

Maisematilan topologia muodostaa luonnollisen objektisysteemin, johon yhteisön 
ja sen jäsenten identiteetti voi kiinnittyä. Vuoristojen ja laaksojen, uomien ja kanjoni-
en, kallioiden ja kivien maantiede muodostaa kartaston, jolla risteilevillä poluilla yhteisö 
voi uudelleenelää omaa mytologiaansa, kuten Australian aboriginaalit edelleen tekevät. 
(Munn 1971, ed. noj. Miller 1987, 58.) 

Kuten luonnonmaisema, myös keinotekoisesti rakennetun kaupunkitilan “toinen 
luonto” voi asettua kulttuurin kosmologian alustaksi: antiikin Rooman kaupunkilainen, 
joka käveli pitkin cardo maximusta, tiesi, että hän eteni akselilla, jonka ympäri aurin-
ko kiersi. Kulku johdattaisi hänet aukiolle, jota roomalaiset kutsuivat nimellä umbilicus, 
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kaupungin napa. Tässä pisteessä cardo maximus leikkautui kohtisuorasti decumanus ma-
ximuksen kanssa. Kääntyessään decumanukselle kulkijamme siirtyi seuraamaan auringon 
kehrän rataa taivaankannella. Kaupunki oli taivaallisen järjestyksen peili ja umbilicuksen 
kautta vuorovaikutuksessa ylisen ja alisen maailman jumalten kanssa. (Rykwert 1976, sit. 
Giddens 1984, 144; Sennett 1994, 106–108.) 

Materiaalisen pysyvyys säilyttää esi-isien perinnön. Churingat ovat maalattuja soi-
kionmuotoisia levyjä, jotka on piilotettu tai haudattu luolaan tai kalliohalkeamaan. 
Niiden sijainnin tietävät vain aboriginaalimiehet, jotka initiaatiomenoissa johdattavat 
nuoret miehet maalausten kätköpaikan äärelle. Churingat kaivetaan esiin tai paljastetaan, 
ja nuoret miehet saavat oikeuden katsoa kaukaiseen menneisyyteen, joka on säilynyt le-
vyille maalattuna. (Levi-Strauss 1972, ref. Miller 1987, 59.) Samalla tavoin modernin 
maailman muistoesineissä menneisyys, sen henkilöt ja tapahtumat säilyvät materiaalisis-
sa reliikeissä, jotka kerran kuuluivat ihmisille, joista ne muistuttavat tai olivat aineellise-
na osana tapahtumassa, johon ne viittaavat (Csikszentmihalyi – Rochberg-Halton 1981, 
84–89). Churingat korjataan ja maalataan tarvittaessa uudestaan ennen kuin ne palaute-
taan piiloihinsa, aivan kuten modernin kodin muistoesineet puhdistetaan ja kiillotetaan 
sekä tarvittaessa korjautetaan ja konservoidaan. 

Ihminen investoi minuuttaan ja kulttuurista identiteettiään objekteihin, jotka hän 
valitsee omaksi kuvakseen tai omalla työllään muotoilee ja valmistaa oman itsensä esi-
tykseksi. Gawan saaren asukkaat Uuden Guinean koillisrannikon edustalla valmistavat 
kanootteja, joilla kuljetetaan kula-kierron arvo-objekteja. Kanoottien keulat veistetään 
muotoon, joka jäljittelee ihmisruumiin muotoja. Ja kun kanootit ovat valmistuneet, 
niiden valmistajien on luovuttava niistä ja lähetettävä ne naapurisaarille. Korvauksek-
si työstään, joka on antanut puunrungolle muodon kanoottina ja jonka he kanootista 
erotessaan menettävät, saavat he vaihdossa arvoesineitä, kitomu sekä mainetta ja hyvää 
nimeä, butu. (Munn 1977, ref. Miller 1987, 60–63; Munn 1983) Gawan asukkaat ulkois-
tavat itsensä materiaalisiin objekteihin vain luovuttaakseen objektivoidun itsensä toisille 
saariyhdyskunnille voidakseen olla olemassa saarten välisen sosiaalisen vaihdon järjestel-
mässä. Ihmiset ja esineet vaihtavat ominaisuuksiaan: esineiden ruumiit saavat sielunsa ih-
misiltä, joiden käsistä ne ovat lähtöisin, jotka valmistivat ne ja joille ne kerran kuuluivat. 
Ihmiset puolestaan ovat olemassa esineiden kautta ja saavat esineiden haltijoina osansa 
arvostuksesta, joka esineisiin kohdistuu. Kuten Nancy Munn (1983, 283) asian ilmaisee: 
vaikka ihmiset näyttävät määrittävän esineiden arvon, ilman esineitä ihmiset eivät kyke-
ne määrittelemään omaa arvoaan. Ihmiset ja esineet tuottavat vastavuoroisesti toisensa 
(ks. myös Appadurai 1986, 20; Miller 1987, 63). Samaa voisi sanoa Bourdieun (1984) 
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kuvaamista modernin lännen asukkaista: ilman esineitä ihmiset eivät tiedä, keitä he ovat, 
mikä on heidän asemansa tai arvonsa sosiaalisissa suhteissa. Ilman esineitä heillä ei ole 
toimintakykyä eikä muistia ja he rauhoittuvat vasta esineiden äärellä (ks. Kalanti 2001a; 
Kalanti 2001c, 65–66; 2005, 42–44). 

Objektit ovat ihmisten ulkopuolella, mutta psyykkisesti ja kulttuurisesti osa heitä it-
seään. Objektit ovat samalla sekä materiaalisia että symbolisia. Materiaalisuutensa ansios-
ta ne ovat sopivia projektiopintoja tunnevarauksille ja alustoja ilmaisuille, jotka koodien 
järjestelmissä niihin kiinnittyvät. Objektit ovat kirjaimellisesti merkinkantajia (sign ve-
hicle). 

Objektin dualiteetti materiana ja merkkinä on alituinen analyyttisen sekaannuksen 
lähde. Fyysisesti pysyvä ja vakaa objekti on toisaalta merkkinä epävakaa, altis vaihtelevil-
le ja ristiriitaisille tulkinnoille (ks. esim. Miller 1987, 106; Lehtonen 2008, 94). Fyysisesti 
samanlainen muoto voi saada kulttuurista toiseen vaihtelevia käyttötapoja ja merkitys-
sisältöjä. On sosiaalisesta kontekstista riippuvaista, mitä fyysisen rakenteen muodon 
ominaisuuksia pidetään merkityksellisinä ja mitkä ohitetaan huomaamattomina (Mil-
ler 1987, 109). Toisaalta Miller tunnustaa, että kulttuuriset tulkinnat eivät kuitenkaan 
voi olla täysin riippumattomia objektin materiaalisuudesta (mt., 105). Miller muotoi-
lee oman ratkaisuyrityksensä niin, että objektien materiaalisuus sisältää mahdollisuuk-
sia ja rajoituksia, jotka muodostavat objektin “potentiaalin”. Toisaalta tämä “potentiaali” 
ei välity subjekteille suoraan, vaan kulttuuristen kategorioiden välityksellä. Seurauksena 
on, että objektien materiaalisia ominaisuuksia ei välttämättä havaita eivätkä ne realisoi-
du toiminnaksi. Riippuu kulttuurisesta kontekstista, mitä objektin tarjoamista mah-
dollisuuksista hyödynnetään ja miten hyödyntäminen tapahtuu. (Mt., 105, 107–109.) 
Tämän sanottuaan Millerillä on kuitenkin vaikeuksia käsitellä materian ja merkin välistä 
suhdetta muutoin kuin vastakohtaisena dualismina. Objekti käsitteellistyy joko fyysise-
nä materiana tai merkkinä, ja merkkinä objekti on yllättävänkin vapaa materiaalisuuden 
painolastista. Esimerkiksi objektin materiaalisuuden ja käyttötarkoituksen tai muodon 
ja käyttöönsoveltumisen välillä on Millerin (mt., 116) mukaan vain löyhä yhteys. Miller 
perustelee väitettään muun muassa lasipullojen muotojen suurella diversiteetillä, jotka 
kaikki kuitenkin mahdollistavat yhden ja saman käyttöfunktion: nesteen säilyttämisen. 

Nesteen säilytysastiat vaihtelevatkin niin kulttuurista toiseen kuin kulttuurien sisäl-
läkin, mutta useimmat niistä ovat muunnelmia lieriön valiomuodosta. Amfora, pyöreä-
pohjainen lasipullo ja tynnyri voidaan kaikki johtaa muuttuvasäteisestä ympyrästä, jonka 
kehä “piirtää” astian vaipan kolmiulotteisessa avaruudessa, kun ympyrä liukuu akselil-
laan. Tätä periaatetta käytännöllisesti seuraten syntyivät savesta valetut viinin, oliiviöljyn 
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ja viljan säilytysruukut antiikin Kreikassa, kuin myös fermentointiastiat 1700-luvun Ko-
reassa. 

Säilytysastioiden muodon ei tarvitse rajoittua lieriöön ja sen muunnelmiin, vaikka 
saven ja lasin ominaisuudet additiivisina materiaaleina (Miller 1987, 113), joita työste-
tään muovautuvassa tilassa lisäämällä kerroksia mieluummin kuin poistamalla ainetta, 
johtavatkin työmenetelmiin, jotka tuottavat pohjaltaan pyöreitä kappaleita. Säilytyk-
seen ja varsinkin nesteen säilytykseen käy mikä tahansa sisätilaksi kovertunut muoto, 
niin suorakulmainen särmiö, lieriö, tetraedri kuin pallokin. Kaikkia näitä muotoja mo-
derni muotoilu ja valmistusteknologia on hyödyntänyt: särmiöitä työläästi taivutettavis-
ta materiaaleista kuten pellistä, vanerista ja pahvista; pyöreitä muotoja muovista, jonka 
materian plastisuus ei aseta minkäänlaisia rajoituksia siitä muovattavien esineiden muo-
dolle. Mutta mahdollisten muotojen joukko on vielä paljon laajempi kuin Bauhausin 
koulukunnan valiomuodot ja niiden muunnelmat ja kombinaatiot, joissa valiomuodot 
yhdistyvät ja leikkaavat ja lävistävät toisiaan. Plastisten, ameebamaisen kolmiulotteisesti 
venyvien, valuvien ja puhkoutuvien volyymien topologiaa on vaikea palauttaa geometri-
siin perusmuotoihin, toisin kuin Bauhausin esteettinen ohjelma antoi ymmärtää. Mo-
derni kuvanveisto, esimerkiksi Henry Mooren töissä, antaa näytteen vapaiden plastisten 
muotojen tarjoamasta mahdollisuusavaruudesta, jonka monimuotoisuudesta kukin kult-
tuuri on kyennyt hyödyntämään vain pienen osan. 

Ty n n y r i n  t o p o l o g i a

Vaikka nesteen säilytysastioiden muodot voivat olla moninaisia, niiden vaihtelua rajoit-
taa vaatimus vaipan rajaamasta sisätilasta. Ja tämä pätee kaikissa kulttuureissa. Mate-
maattisessa topologiassa kaikki koverretut sisätilat kuuluvat, intuition vastaisesti, samaan 
sukuun kaikkien sellaisten kolmiulotteisten muotojen kanssa, joilla on yhtenäinen pinta. 
Esimerkiksi tynnyri kuuluu samaan sukuun 0 (nolla) pallon ja kuution kanssa. Näin siksi, 
että pallosta voidaan johtaa tynnyrin muoto topologisella muunnoksella ilman että pal-
lon pintaa tarvitsee puhkoa: palloa venytetään ja litistetään päistä, joista toiseen paine-
taan kuoppa, jota laajentamalla syntyy tynnyrin sisätila. 

Pinnan suku määräytyy pinnan läpi menevien aukkojen lukumäärästä. Tynnyrin 
aukko ei puhkaise koko tynnyriä, sillä tynnyrissähän on pohja. Siksi voidaan topologi-
sesti ajatella, että tynnyrin sisätila on syntynyt pintaa painaen ja venyttäen niin, että ul-
kopinta kiertyy tynnyrin suuaukossa sisäpinnaksi ilman että pinnan yhtenäisyys katkeaa. 
Näin tynnyri kuuluu topologiseen sukuun 0 (nolla), jossa kappaleiden pintaa ei puhko 
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yksikään aukko. Teknisesti ilmaisten pinnan suku on niiden toisiaan leikkaamattomien 
suljettujen viivojen luku, joita pitkin pinta voidaan leikata ilman että se jakautuu irral-
lisiksi osiksi. Jos tynnyrissä ei olisi pohjaa, se kuuluisi sukuun 1, kuten kaikki putket ja 
muut lieriöt. Lieriön vaippa voidaan leikata pituussuunnassa ilman että lieriö hajoaa kah-
teen osaan. 

Muodot, joissa ulkopinta kiertyy sisäpinnaksi, eivät kuitenkaan ole identtisiä kap-
paleiden kanssa, joilla on vain ulkopinta. Topologisin termein tämän voi huomata ana-
lysoitavien pintojen toisessa sukupolvessa: kun tarkastellaan leikkauksien tuottamia 
“viipaleita” pallosta ja tynnyristä havaitaan, että kaikki pallon viipaleet kuuluvat sukuun 
0 samoin kuin kokonainen pallokin. Sen sijaan tynnyrin “viipalointi” on tuottanut kah-
denlaisia siivuja: renkaita, jotka kuuluvat sukuun 1 sekä tynnyrin pohjasta peräisin olevat 
leikkeet, joissa ei ole aukkoa ja jotka siksi kuuluvat sukuun 0. Intuitio ei siis ollutkaan täy-
sin väärässä. On tosin huomattava, että toisen polven topologisen analyysin lopputulos 
riippuu siitä, oletetaanko pallon olevan täyttä materiaa vai sisältä ontto. Ontto pallo vii-
paleiksi leikattuna tuottaa toisessa sukupolvessa sukuun 1 kuuluvan sarjan renkaita kuten 
tynnyrikin. Tuottaako se myös sukuun 0 kuuluvia umpinaisia leikkeitä riippuu siitä, kuin-
ka paksuksi pallon vaippa oletetaan.

Viime kädessä syy siihen, että nesteen säilytysastiat ovat rakenteeltaan toisiaan muis-
tuttavia kaikissa kulttuureissa, on veden ominaisuuksissa. Vesi pysyy paikallaan vain sei-
nämien rajaamana. Vaikka laboratorio-oloissa ohut vesikerros saadaan pintajännityksen 
avulla pysymään paikallaan täysin tasaisella alustalla, luonnollisissa oloissa vesi kerään-
tyy koverien muotojen pohjalle. Tällaisia ovat kuopat ja kolot, yhteen liitettyjen käm-
menien muodostama kouru ja näitä muotoja toistavat astiat, joissa vesi tai muu neste 
tarjoutuu nautittavaksi: lautaset ja kupit, jotka materiaalien, ulokkeiden ja pinnoitteiden 
dekoraatioiden vaihtelusta huolimatta ovat muodoiltaan isomorfisia kaikissa kulttuureis-
sa. Lautaset ja kupit eroavat ruukuista ja kannuista, pulloista ja tonkista vain sillä, että 
niiden vaipan seinämät ovat matalampia ja pohjan pinta-ala pienempi kuin suurempien 
tilavuuksien säilyttämiseen varattujen astioiden. Ja kun esimerkiksi roomalainen amfo-
ra astiamittana vastasi 25,6 litraa, syrah-rypäleinen viini oli helpompi annostella huulille 
kaksikorvaruukkua pienemmistä maljoista. 

K ä s i t y ö k a l u j e n  y l i h i s t o r i a l l i s u u s

Ruukkuja ja kannuja ehkä vielä parempi esimerkki välineen rakenteen ja muodon sekä 
käyttöfunktion välisen suhteen ylihistoriallisesta ja kulttuurienvälisestä pysyvyydestä on 



6 9 

A L A S TO N  Y H T E I S K U N TA

saha. Vanhimmat tunnetut sahat ovat antiikin Egyptistä noin vuodelta 1500 eaa., ja ne 
ovat edelleen hämmentävän moderneja: leveäteräisiä, hammastukseltaan epäsäännöllisiä 
ja valmistettu kuparista, joka tosin on paljon terästä pehmeämpää. Sahanterät saattoivat 
olla jopa puoli metriä pitkiä, niissä oli puiset kaareutuvat kädensijat, jotka oli suunnitel-
tu vetämistä, ei työntämistä, varten. Terien pituus ja pehmeys teki niistä taipuisia, siksi 
sahaaminen oli mahdollista vain terää vetämällä – samoin kuin perinteisten japanilais-
ten sahojen, joiden paperinohuita teriä yhä edelleen käytetään taidepuusepäntöissä. (Ry-
bczynski 2002, 15.)

Sahaaminen vetämällä on kuitenkin tehottomampaa kuin työntämällä, sillä vetäväs-
sä sahausliikkeessä ruumiin on vaikea hyödyntää omaa massaansa ja siihen sitoutunutta 
liike-energiaa. Siksi antiikin Roomassa sahaa kehitettiin vääntämällä sahanterän peräk-
käiset hampaat vuorotellen vasemmalle ja oikealle, mikä teki sahausurasta hieman terää 
leveämmän ja pienensi urassa liikkuvan terän kitkaa. Tässä vaiheessa roomalaiset jo val-
mistivat terät raudasta, jota he edelleen jäykistivät terän selkää vahvistamalla, ja tulivat 
kehittäneeksi modernin selkäsahan. Roomalainen keksintö on myös jännesaha, jossa 
kapea terä kiristetään puiseen pokaan. Puiset jännesahat säilyivät yleisimpinä sahatyyppi-
nä Rooman valtakunnan ajoista 1800-luvun lopulle. (Rybczynski 2002, 15–16.) 

Sahan lisäksi monet muutkin edelleen käytössä olevat käsityökalut ja niitä hyödyn-
tävät työtavat ovat roomalaista, egyptiläis-roomalaista tai kreikkalais-roomalaista perua. 
Roomalaiset olivat korvanneet egyptiläiset puutapit rautanauloilla ja samalla kehittäneet 
välineen sekä naulojen lyömiseen että niiden irtivääntämiseen. Tämä yhdistelmätyökalu 
tunnetaan nykyisin sorkkavasarana. Roomalaiset tunsivat myös kierteen, jonka varhaisia 
sovellutuksia olivat pellavapuristimet, oliivi- ja rypälepuristimet sekä vesiruuvi. Kirjalli-
suudessa nämä ruuvikierteeseen perustuvat välineet mainitaan ensi kerran 100-luvulla 
eaa. (Rybczynski 2002, 100–101, 121–122.) Ruuvipuristimen keksijäksi Plinius Van-
hempi nimeää Heron Aleksandrialaisen, mutta varhaisimman ruuvikierteen keksijäksi 
Rybczynski (mt., 121, 124) ehdottaa Arkhimedestä, joka nuorena miehenä opiskeli ma-
tematiikkaa Aleksandriassa Eukleideen seuraajien keskuudessa. Joka tapauksessa vesiruu-
vi levisi Egyptistä koko Välimeren alueelle ja roomalaiset käyttivät sitä nostamaan vettä 
kunnallisiin vesijärjestelmiin sekä kaivosten pumppaamiseen tyhjiksi (mt., 122). Huo-
limatta ruuvikierteen sovellutuksista, jotka edellyttivät mutterin keksimistä ja ratkai-
sua mutterin kierteityksen tekemiseen (molemmat syntyivät Heronin ruuvipuristimen 
kehitystyössä), roomalaiset eivät huomanneet kaikkia spiraalimaisen kierteen mahdol-
lisuuksia. Poraamiseen roomalaiset käyttivät kairaa, jonka he kehittivät antiikin Egyp-
tin kaariporasta. Kaariporan heikkous oli siinä, että käyttäjä saattoi painaa poraa vain 
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yhdellä kädellä, kun toisella hän liikutti edestakaisin kaarta, jonka väliin pingotettu jänne 
pyöritti poranterää. Jotta poraaja voisi  hyödyntää ruumiinsa alaspäin suuntautuvaa voi-
maa, roomalainen ratkaisu oli kiinnittää poikittainen vääntövarsi metalliterään. Tästä 
kehittyi myöhemmin keskiajalla napakaira, jonka keskitukkiin kirvesmies saattoi noja-
ta lähes koko vartalonsa painon. Napakairaa käytettiin Suomessa hirsien poraamiseen 
vielä 1900-luvullakin, kuten Rybczynskin suomentaja huomauttaa. (Mt., 18–19.) Roo-
malaisessa kairassa ei kuitenkaan ollut spiraalimaisesti nousevaa ruuvikierrettä ja siksi sen 
käyttöä haittasi porauspuru, joka tukki porausreiän (mt., 124). Roomalaisen rakentajan, 
mensor aedificorumin, työkalupakkiin kuului myös höylä, joka oikeastaan on vain teline 
taltalle, ja vaikka vanhimmat taltat ovat jo pronssikaudelta, urahöylän konsepti kehitet-
tiin Rooman valtakunnassa. Höylä syntyi valmiina, eikä se antiikin jälkeen ole juurikaan 
muuttunut. (Mt., 16–17, 20). Suorakulma, luotilanka, liitulanka ja vaaituskoje kuului-
vat myös roomalaisen mensorin käsityökaluihin – mutta ne olivat jo silloin toista tuhatta 
vuotta vanhoja keksintöjä, peräisin Egyptin faaraoiden temppelien ja hautamuistomerk-
kien rakentajilta (mt., 14). Muinainen Kiina kehitti teknisiä välineitä Välimeren kult-
tuuripiiristä riippumatta vain tuottaakseen useimmat niistä samoista keksinnöistä, jotka 
olivat käytössä antiikin Roomassa – poikkeuksena vesiruuvi, jota Kiinassa ei tunnettu, 
kuten ei ruuviakaan (mt., 124). 

Puun työstämisen tekniikat eivät ole paljoakaan muuttuneet viimeisen kolmentu-
hannen vuoden aikana ennen konetyökalujen käyttöönottoa. Ja konetyökalutkin perus-
tavat toimintansa muinaisiin teknologioihin: hakkaamiseen, sahaamiseen ja kuorimiseen 
sekä höyläämiseen ja poraamiseen. Koneet vain tekevät sen nopeammin ja tehokkaam-
min kuin ihmisruumis. Antiikin Egyptin työmiehen välineet muistuttavat rakenteeltaan 
ja muodoltaan tämän päivän käsityökaluja niin, että niiden käyttötarkoitus on edelleen 
tunnistettavissa ja käyttöön vaadittava ruumiintekniikka pääteltävissä modernin kult-
tuurisen tiedon varassa. Ja tämä siitä huolimatta, että antiikin Egyptissä ja Roomassa 
työvälineet kehittyivät kulttuureissa, joiden kosmologiat ja uskomusjärjestelmät olivat, 
sikäli kuin niitä Egyptissä on kyetty tulkitsemaan, täysin vieraita tai kuten Roomassa, 
hyvin etäisiä modernille lännelle. Kiilat, taltat, sahat ja porat objektivoivat antiikin sivi-
lisaatioiden kulttuuriset kategoriat kiveen ja puuhun – kuten ne edelleen tekevät, vaik-
kakin täysin erilaisessa kulttuurisessa ja historiallisessa kontekstissa. Antiikin Egyptissä 
työmiehen välineillä rakennettiin monumentteja, jotka asuttivat kuolleita – kulttuurissa, 
joka eli kuolemaa varten. Roomassa kaupunki rakennettiin umbilicuksen ympärille, ja sen 
alle kaivettiin mundus, kolo helvetille, joka täytettiin hedelmillä ja viljalla ja peitettiin ne-
liönmuotoisella laatalla, jonka päällä sytytettiin tuli kaupungin synnyttämiseksi (Sennett 
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1994, 108). Renessanssin Firenzessä varakkaat suvut rakennuttivat kirkkoja “Jumalan 
ylistykseksi, Firenzen kunniaksi ja omalle muistolle” (ks. esim. Jardine 1996, 21). Mo-
dernissa lännessä jumalat ja manalan portinvartijat ovat kuolleet, yhteisöllisyyden perin-
teiset muodot rapautuneet (Putnam 2000). Jäljelle on jäänyt vain oma nimi, jolle kulissit 
rakennetaan – ja se käy samoilla välineillä kuin jumalille rakentaminen. Puun ja kiven 
työstämisen välineet säilyttävät käyttökelpoisuutensa, vaikka niitä käyttävän toiminnan 
mieli ja merkitys muuttuu siirryttäessä historiallisesta epookista ja kulttuurista toiseen. 
Tämä lienee mahdollista vain siksi, että välineiden käyttökelpoisuus muodostuu suhtees-
sa materiaan, jota niillä muovataan sekä ruumiilliseen organismiin, joka niillä muovaa. 
Kun vuosituhansien kuluessa materiaalien sen enempää kuin niitä työstävien ruumiiden 
rakenne ja ominaisuudet eivät ole olennaisesti muuttuneet, työn tekniikoiden ja välinei-
den on ollut mahdollista pysyä muuttumattomina. Materian muovaamisen välineiden ja 
ruumiintekniikoiden suhteellinen riippumattomuus kulttuurista, jonka merkitysjärjes-
telmien objektivoinnin palvelukseen ne kulloinkin asettuvat, tulee ymmärrettäväksi vain 
materiaalisen maailman omalakisuudella. Materian muovaaminen on kausaalista vaikut-
tamista, jonka välineet ja mekanismit määräytyvät teknisin keinoin vuorovaikutukseen 
joutuvien materiaalien ominaisuuksista.

Kulttuurin piirissä semioosi ja materia, ilmaisusuhteiden ja kausaalisuhteiden maail-
mat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, mutta ne eivät palaudu toisiinsa. Ilmaisu-
suhteiden universumi voi tunkeutua materiaaliseen maailmaan, mutta se joutuu tekemään 
sen teknisin keinoin, joihin materiaalinen reagoi. Materiaalinen ei ymmärrä puhetta eikä 
vastaa siihen. Ian Hackingin (1999, 105–108) tekemää erottelua seuraten materiaali-
set objektit kuuluvat “välinpitämättömän lajin” jäseniin (ed. noj. Lehtonen 2000, 292). 
Päinvastoin kuin “vuorovaikutteiseen lajiin” kuuluvat, välinpitämättömän lajin edusta-
jat eivät ole tietoisia niihin kohdistetuista käsitteellisistä luokitteluista tai nimityksistä 
eivätkä ne muuta käyttäytymistään sen perusteella, miten niistä puhutaan. (Ks. Kalanti 
2001c, 66.) Se mitä materiaaliset oliot ovat, ei riipu siitä, millaisina käsitteellisinä konst-
ruktioina ne artikuloituvat kulttuurin semioosissa. Objektien “välinpitämättömyys” niitä 
koskevalle merkityksenannolle ei kuitenkaan tarkoita, että objektit olisivat passiivisia. Ne 
kyllä reagoivat, mutta vain voimiin, jotka kausaalisesti kykenevät vaikuttamaan niihin. 
Ainoa väline, jolla yksilösubjekti kykenee vaikuttamaan materiaalisiin objekteihin, on 
hänen ruumiinsa. Ja tämä on mahdollista vain siksi, että ruumis on samaa “lihaa” kuin se 
materia, jota ruumis koskettaa ja joka koskettaa ruumiin kosketusta (Leder 1990, 63; ed. 
noj. Kalanti 2006, 76). 
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R u u m i s  j a  m a t e r i a n  o m a l a k i s u u s
Materiaaliset entiteetit ovat toistensa ympäristönä toisiinsa suhteissa, joita välittävät fy-
sikaaliset voimat ja kemialliset prosessit. Objektit saattavat muodostaa vuorovaikutuk-
sen järjestelmiä, joissa ne vähitellen, toisinaan räjähdyksenomaisesti, muuttuvat niin, että 
koko järjestelmä muuttuu tai romahtaa. Mutta vaikka objektit systeemisissä suhteissaan 
vaikuttavat toisiinsa muovaten toisiaan, ne eivät kommunikoi keskenään. Rautaa muo-
vaa vain tuli, ei puhe. Materiaalisiin objekteihin voi vaikuttaa vain materiaalisesti ja ne 
vastaavat vaikutusyrityksiin rakenteidensa välittämällä tavalla. Tämä on materian oma-
lakisuutta. 

Materiaalisten olioiden väliset vuorovaikutussuhteet tapahtuvat kausaalisuuden pii-
rissä. Materian itsenäisen, havainnoitsijasta ja inhimillisestä kulttuurista riippumatto-
man olemassaolon postulointi nojaa ontologiseen realismiin (Searle 1995), jota Hacking 
(1999, 83–84) on kutsunut myös sisäiseksi strukturismiksi. Sen mukaan maailma on or-
ganisoitunut rakenteiksi, joilla on ominaisuuksia, joiden olemassaolo ei riipu siitä, mitä 
kukaan ajattelee tai uskoo olevan olemassa, kuten Charles Peirce asian muotoili (Kalanti 
2007, 215, 226 viite 4). Olemassa olevien materiakimppujen joukossa on myös yksilösub-
jekteja biologis-aineellisine ruumiineen. 

Materiaalisina ruumiit ovat massiivisia ja tilallisia. Massaa luonnehtii kuollut paino 
ja ulotteisuutta volyymi, jonka ruumiit tilassa syrjäyttävät. Aineenvaihdunta kytkee ruu-
miin organismin materiaaliseen ympäristöönsä, sillä aineenvaihdunta on aineellista vaih-
toa ympäristön kanssa. Liike tilassa jättää ekologisissa oloissa ruumiin jäljet ympäristöön, 
sillä kädellisten organismien liike on mahdollinen vain tukialustalla, joka ottaa vastaan 
purkautuvan lihasjännityksen voiman. Materiaalisuutensa ansiosta ruumis kykenee vai-
kuttamaan ympäristönsä objekteihin. Mutta samasta syystä ruumis on altis materiaalis-
ten objektien vaikutukselle. Kohdistaessaan lihasvoimansa materiaalisiin kappaleisiin, 
ruumis tunnistaa materian voiman inertiana, joka vastustaa ruumiin työtä. Fysikaaliset 
voimat painovoimasta tuulenpaineeseen kohdistuvat ruumiiseen, kuten ne kohdistuvat 
kaikkiin materiaalisiin rakenteisiin. Ruumis kuitenkin eroaa fyysisestä ympäristöstään 
sillä, että se kykenee monitoroimaan vuorovaikutustaan muun ympäristön kanssa. Ruu-
mis on lihaa, mutta se on itsestään tietoiseksi tullutta lihaa.

Ruumis tuntee oman lihasmassansa ja sen liikkeen. Tämän mahdollistaa elimistön si-
säinen somaattinen viestintä. Iholta, lihaksista ja sisäelimistä selkäytimeen, aivorunkoon 
ja aivokuoreen välittyvä informaatio muodostaa säätöpiirin, joka tunnetaan somato-
sensorisena järjestelmänä. 
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Ruumiin motorisen toiminnan ja aineenvaihdunnan prosessien itsesäätely, homeo-
dynamiikka, perustuu hermostoon ja verenkiertoon. Yhtäältä hermosto muodostuu 
ruumiin säätöpiirien sähkökemialliseksi välityskanavaksi, toisaalta se toimii kontrollijär-
jestelmänä, joka palautekanavien kautta säätelee ruumiin toimintoja. Somatosensorinen 
järjestelmä muodostuu kolmesta verrattain itsenäisestä säätöpiiristä, jotka ovat vuoro-
vaikutuksessa toistensa kanssa ilman että niiden kaikkien kuitenkaan tarvitsee olla sa-
manaikaisesti aktiivisia. Nämä alajärjestelmät ovat interoseptio, proprioseptio ja hienon 
kosketuksen järjestelmä. Interoseptinen järjestelmä tuottaa aistimuksia kehon sisäises-
tä ympäristöstä ja sisäelimien sileästä lihaskudoksesta. Proprioseptinen eli kinesteetti-
nen järjestelmä rekisteröi tasapainon ja poikkijuovaisten lihasten jännitykset. (Damasio 
2000, 149, 150; 2001, 75, 149; ks. Kalanti 2006, 76–78.)  

Interoseptinen järjestelmä rekisteröi ruumiin kudosten ja elinten kemialliset muu-
tokset veren koostumuksesta sekä hermokanavissa välittyvistä signaaleista. Veren hor-
monipitoisuudet, sokerin eli glukoosin taso, verikaasujen koostumus kuten hapen ja 
hiilidioksidin pitoisuudet ja niiden suhde samoin kuin veriplasman pH-arvo kantavat 
informaatiota aivorungolle, hypotalamukselle ja isoaivojen takaosan neuronitumakkeil-
le. Aivot kelluvat kemiallisessa liemessä (Damasio 2000, 140, 150–151.) Muutokset ruu-
miin aineenvaihdunnassa ja sisäeritystoiminnassa välittyvät tietoisuuteen vaihtelevina 
tunnetiloina: kuvotuksena ja väsymyksenä, seesteisenä mielihyvänä tai sähköistyneenä 
energisyytenä. Neuraalisia verkkoja pitkin välittyy informaatio kudosvaurioista pistävä-
nä kipuna, joka voi olla peräisin yhtä hyvin sisäelimistä kuin nivelistä tai lihaksista. Sisä-
elimet sydänlihasta lukuun ottamatta sekä verisuonten seinämät ovat sileää lihaskudosta, 
jonka autonominen, tahdosta riippumaton säätely kuluu interoseption piiriin. 

Proprioseptio eli kinesteettinen järjestelmä perustuu poikkijuovaisiin lihaksiin ja vä-
littää keskushermostolle luut toisiinsa liittävien lihasten tilan. Kun lihassyyt supistuvat, 
lihas lyhenee ja vetää toisiinsa kytkeytyneet luut liikkeeseen, joka lähentää niitä toisiin-
sa. Kun lihassyyt rentoutuvat, liike palautuu. Kaikki lihakset, jotka saavat luuston liik-
keeseen, ovat poikkijuovaista lihaskudosta, jota voidaan kontrolloida tahdonalaisesti 
– poikkeuksena edellä mainittu sydän, jonka lihakset ovat poikkijuovaisia, mutta jonka 
toiminta ei silti ole tahdonalaista. (Damasio 2000, 153.) 

Somatosensorisen järjestelmän kolmas säätöpiiri välittää hienon kosketuksen. Sen 
signaalit kuvaavat ihon erikoistuneiden sensoreiden muutoksia, kun ne joutuvat koske-
tuksiin ulkoisen objektin tekstuurin, muodon särmien tai pyöreyden, massan ja lämpö-
tilan kanssa. Siinä missä hienon kosketuksen järjestelmä kuvaa lähinnä ulkoisia objekteja 
niiden painautuessa ruumiin pintaan, interoseptio keskittyy ruumiin sisäisen ympäristön 



7 4 

R U U M I S  J A  R A U TA

kuvaamiseen. Poikkijuovaisten lihasten järjestelmä asettuu tavallaan näiden kahden vä-
liin ja organismi voi käyttää sitä sekä sisäisten tilojensa ilmaisemiseen että ulkoisten ob-
jektien kuvaamiseen. (Damasio 2000, 153.) Aivot saavat jatkuvasti tietoa ruumiin sisäisen 
ympäristön tilasta ja useimmiten, jopa silloin kun aktiivista liikettä ei ole, myös lihasten ja 
luiden muodostaman järjestelmän tilasta (mt., 150). 

Somatosensorisen järjestelmän varaan rakentuu Damasion teoria tietoisuudesta, sillä 
tietoisuus on organismin tietoisuutta sisäisten tilojensa suhteesta ulkoisiin objekteihin: 
tietoisuus voi emergoitua vain, kun ulkoinen objekti, organismi ja näiden välinen suhde 
re-representoituvat organismin sisällä (Damasio 2000, 160). Damasio ajattelee, että ul-
koisen maailman ruumiinsisäiset esitykset eivät rakennu vain sensorisesta datasta, jota 
vuorovaikutus objektien kanssa tuottaa, vaan myös niistä ruumiin liikkeiden motorisis-
ta säädöistä, jotka tekevät vuorovaikutuksen mahdolliseksi samoin kuin emotionaalisista 
vasteista, joita vuorovaikutuksessa syntyy. Emootiot ovat ruumiin sisäisen tilan muutok-
sia ja motoriset säädöt proprioseptiikan lihastunnon ja asentoaistin varassa. Siksi ulkoi-
sen objektin aistiminen on samalla oman ruumiin sisäisten tapahtumien aistimista (ks. 
Kalanti 2006, 78–81). 

Ruumiin sisäiset muutokset representoituvat keskushermostossa, ja niitä neuraali-
sia rakenteita, jotka prosessissa aktivoituvat, Damasio kutsuu esi-itseksi (Damasio 2000, 
153–154). Esi-itse sisältää lähinnä interoseptisen järjestelmän tuottaman, ajanhetkestä 
toiseen muuttuvan kuvauksen ruumiin tilasta. Tämä neuraalinen esitys ei kuitenkaan ole 
tietoa, eikä subjekti ole siitä tietoinen. Esi-itse kuuluu tiedostamattoman piiriin, jossa se 
operoi ei-kielellisesti (mt., 154). Esi-itse muodostaa biologisen perustan, johon tietoisuus 
ankkuroituu. Kun esi-itsen sisältämä neuraalinen kuvaus ruumiista representoidaan uu-
delleen suhteessa hienon kosketuksen ja proprioseptiikan tuottamiin kuvauksiin ulkoi-
sista objekteista, syntyy samalla entiteetti, jota Damasio kutsuu ydinitseksi. 

Ydinitse on tietoisuutta näkökulmasta, siitä että mitä tapahtuu, tapahtuu itsel-
le. Toimijuuden kokemus perustuu kykyyn säädellä ruumiinsisäisiä tilojaan motorisen 
toiminnan kautta. (Damasio 2000, 183.) Vaikuttamalla ulkoisiin objekteihin ruumiilli-
nen subjekti vaikuttaa omaan itseensä ja samalla tuottaa itselleen kokemuksen itsestään 
subjektina. Kokemukseen toimijuudesta ei tarvita kieltä. Ydinitse on, kuten esi-itsekin, 
ei-kielellinen rakenne (mt., 171, 174 kuva 6.1). Tietoisuuden tasoista ainoastaan evolu-
tiivisesti nuorimman, omaelämänkerrallisen itsen ylimmät kerrokset ovat Damasion mu-
kaan kielellisiä. Damasio (mt., 184–188) suhtautuu skeptisesti kaikkiin teorioihin, jotka 
kielellistävät tietoisuuden. Jos tietoisuus olisi kielen jäsentämä, ydinitse, sellaisena kuin 
Damasio sen kuvaa, ei olisi mahdollinen. Se ei olisi mahdollinen myöskään eläimille, 
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joista kehittyneimpien, kuten kääpiösimpanssi bonobon, Damasio (mt., 198) uskoo ajat-
televan itseään olentona, jolla on elämänkerrallinen historia. 

Havaitseva organismi ei lakkaa havaitsemasta niin kauan kuin se on elossa. Se rekiste-
röi niin sisäistä tilaansa kuin ulkoisen ympäristönsä ärsykkeitä lepotilassakin. Aistimoda-
liteettien havaitsemat ulkoiset objektit saavat aina ruumiinsisäisen esityksen eikä prosessia 
voi estää. Siksi Damasio tarkastelee ulkoisen ja sisäisen välistä suhdetta kausaalisena suh-
teena. Ulkoisen objektin painautuminen tai iskeytyminen ruumiiseen on kausaalista vai-
kuttamista, jonka ruumis rekisteröi ja johon se reagoi. Ruumiinsisäiset reaktiot itsessään 
ovat muutoksia, joita ruumis monitoroi ja jotka siksi voivat välittyä tietoisuuteen men-
taalisina kuvina, hahmoina tai tunteina. Mutta Damasio puhuu kausaalisuudesta myös 
neuraalisen verkon sisäisenä suhteena: ulkoinen objekti representoituu keskushermostos-
sa vuorovaikutuksen tuottaman sensorisen ja motorisen aktivaation perusteella. Toisaalta 
myös elimistön sisäinen tila on jatkuvasti representoitu keskushermostossa. Kun ulkoi-
sen ympäristön objekteissa tapahtuu muutoksia, ne välittyvät ruumiin sisälle sensomo-
toristen representaatioiden muutoksina, jotka kausaalisesti vaikuttavat elimistön tilaan 
kytkeytyviin neuraalisiin karttoihin. Tämä kausaalinen suhde re-representoituu toisen 
kertaluvun kuvauksena keskushermostossa, ja tässä prosessissa syntyy paitsi tapahtumi-
sen tunne myös subjekti, joka tuntee tapahtumisen. (Damasio 2000, 169, 170.) Ulkoisen 
ja sisäisen maailman vaikutussuhde on ruumiin sisäinen suhde. Materian omalakisuus vä-
littyy subjektin tietoisuuteen hänen ruumiinsa kautta, jossa maailma representoituu (Ka-
lanti 2006, 82). 

Damasion tietoisuuden teoria muistuttaa Freudin psyyken kerrostuneisuuden mal-
lia: kun Freud jakoi psyyken topografian kolmeen kerrokseen, tiedostamattomaan, esitie-
toiseen ja tietoiseen, Damasion tietoisuuden malli kerrostuu piilotietoiseen ja tietoiseen. 
Sekä Freudin että Damasion ajattelussa tietoisuuden rakenne on jakautunut kolmeksi 
toimijaksi. Freudin psyyken struktuuri rakentui idistä, egosta ja superegosta. Mutta Da-
masion kuvaamien esi-itsen, ydinitsen ja omaelämänkerrallisen itsen välillä ei ole sellais-
ta psyykkistä dynamiikkaa, joka luonnehtii psykoanalyysin psyykeä. Damasio keskittyy 
kuvaamaan niitä kanavia ja mekanismeja, joilla ruumis syöttää tietoisuudelle informaa-
tiota somatosensorisesta tilastaan ja somatosensorisen tilansa kautta ulkoisen ympäristön 
tilasta. Mutta päinvastaisista syöttöpiireistä, tietoisuuden mahdollisuuksista vaikuttaa 
ruumiiseen ja tuottaa somatosensorisia tiloja, Damasio ei yllättäen keskustele juuri ollen-
kaan. Tämä on yllättävää sikäli, että tiedetään, että tunnetilat riippuvat paitsi opituista ta-
voista reagoida tilanteeseen, myös tilanteen määrittelystä. 
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Ehdollistumisen ja välineoppimisen kautta on mahdollista kehittää emotionaali-
nen vastine mihin tahansa ulkoiseen objektiin, kuten Damasio (2000, 57–58) toteaa, 
mutta sen jälkeen kun ehdolliset refleksit ovat rakentuneet, subjektilla ei Damasion kon-
septiossa ole paljoakaan mahdollisuuksia säädellä tunteitaan: kognitio vaikuttaa lähinnä 
siihen, millainen käyttäytyminen tunteen viriämistä seuraa (mt., 57). Lyhyesti sanottu-
na Damasion konseptiosta puuttuu psyyke, jonka kautta ulkoisen maailman objektien 
pinnoilta heijastuvan valorintaman hahmottuminen ja massiivisen materian ruumii-
seen kohdistamat voimat kanavoituisivat emootioiksi, joita psyyke verrattain itsenäises-
ti oman dynamiikkansa kautta tuottaa. Tämän työn artikkeleissa (Kalanti 2001b, 196, 
197–198; 2006, 75–76, 78–80) on ratkaisuksi ehdotettu, että vuorovaikutus materiaa-
listen objektien kanssa vaikuttaa kausaalisesti ruumiin tilaan, jossa tapahtuvat muutokset 
representoituvat primaarisina emootioina, joista psyyke suhteellisen itsenäisesti tulkiten 
tuottaa toisen kertaluvun tunnetiloja. Esimerkiksi liikkumisvälineiden tuottama kiihty-
vyys puristaa suoliston ja sisäelimet vatsaontelon seinämää vasten. Päätä ja tukirankaa 
kannattelevat lihakset jännittyvät. Korvan kaarikäytävien nestepaine kasvaa aiheuttaen 
huimausta ja kuvotusta. (Marsh – Collett 1986, 183; ed. noj. Kalanti 2001b, 197–198.) 
Lihasjännitykset ja autonomisen hermoston ja sen alajärjestelmän sympaattisen hermos-
ton aktivoituminen ovat väistämättömiä seurauksia kiihtyvään liikkeeseen joutuneessa 
ruumiissa, jonka jännitystilat kohdistavat psyykeen somaattisen paineen, joka represen-
toituu psyykessä tunteena: kauhuna tai kiihottavana nautintona. Ympäristön muutokset 
tuntuvat ruumiissa ja vaativat tulkintaa (Kalanti 2006, 76, 79), jonka tulosta tunnetut 
tunteet ovat. 

Maltillinen konstruktionismi hyväksyy, että ihmisen ruumiillisuus ja luonnonympä-
ristön rakenne asettavat reunaehdot merkkijärjestelmien muuntelulle (Heiskala 2000, 
201). Heiskalan (mt., 147) mukaan tästä seuraa, että inhimillinen todellisuus on aina 
tulkittua todellisuutta, mutta ihmiset eivät ole vapaita tekemään tulkintoja miten tahan-
sa, sillä ulkoisen todellisuuden objektit eivät tue kaikenlaisia tulkintoja. Ei kuitenkaan 
ole aivan selvää, miten ulkoiset objektit voivat vaikuttaa niitä koskeviin tulkintoihin, jos 
todellisuus ymmärretään kielen sisäiseksi. Jotta ulkoiset objektit voisivat vaikuttaa niitä 
koskeviin tulkintoihin, on oletettava, että on olemassa kanava, jonka kautta maailma vä-
littyy subjektille riippumatta tämän maailmaa koskevista uskomuksista ja tulkinnoista. 
Tässä tutkimuksessa on ehdotettu, että tämä kanava on ruumis. Materiaalisen maail-
man rakenne välittyy tulkinnoiksi ruumiin kautta, joka luonnon ja kulttuurin, materian 
ja psyyken rajapintana kanavoi materiaalisen maailman pakkoja subjektin tietoisuuteen. 
Maailma representoituu ruumiissa tunteina ja tuntumana, ruumiin sensuaalisena tietona. 
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Ruumis on ei-kielellinen kanava maailmaan. Vaikka ruumiin tiloja voi yrittää artikuloida 
kielen järjestelmässä, sensuaaliset kokemukset eivät palaudu kieleen. Kuten myöhäinen 
Wittgenstein asian muotoili: tunnistamme huilun äänen, vaikka emme osaa kuvailla sitä. 
Ruumis rekisteröi ympäristönsä havaittavia eroja riippumatta käsitejärjestelmästä, johon 
subjektin puhuma kieli nojautuu. Ja tämä on osoitettu kokeellisesti.

F o k a a l i s t e n  v ä r i e n  u n i v e r s a a l i s u u s

1970-luvun alussa Eleanor Rosch teki psykologian menetelmin kulttuurienvälistä vertai-
levaa tutkimusta värinäkemisestä Uudessa Guineassa. Kesken oman tutkimuksensa hän 
kuuli Berlinin ja Kayn (1969) tuloksista, joissa esiteltiin fokaalisten värien ajatus (Mac-
Laury 1997, 4). Berlin ja Kay olivat jakaneet spektrin 320 värinäytteen kartaksi, jolta he 
olivat pyytäneet koehenkilöitään valitsemaan kutakin kielen perusväritermiä parhaiten 
vastaavan värin. Kielialueesta riippumatta käytännöllisesti katsoen kaikki koehenkilöt 
valitsivat käsitteellisten värikategorioiden edustajiksi aina samat värimallit, joita Berlin 
ja Kay kutsuivat fokaalisiksi väreiksi. Perusvärikategorioita ovat musta, valkoinen, punai-
nen, keltainen, vihreä, sininen, ruskea, purppura, vaaleanpunainen, oranssi ja harmaa, joi-
den tutkijat päättelivät olevan universaaleja ja siis riippumattomia kielen väritermeistä, 
joita saattaa olla vähemmän. Monissa kielissä kaikkia perusvärikategorioita ei ole nimetty 
lainkaan. Silti näidenkin kielten puhujat tunnistavat fokaaliset värit ja jäsentävät väriava-
ruuden niiden avulla. (Lakoff 1987, 25–26.) Danin kielessä on vain kaksi väritermiä, mili 
ja mola, musta ja valkoinen, tai paremminkin tumma-viileä ja vaalea-lämmin (mt,. 40). 
Edelliseen kuuluvat musta, vihreä ja sininen, jälkimmäiseen valkoinen, punainen ja kel-
tainen. Kun danin kielen puhujia pyydettiin osoittamaan parhaiten molaa edustava väri, 
he saattoivat valita valkoisen, punaisen tai keltaisen, koehenkilöstä riippuen, mutta sään-
nönmukaisesti heidän valintansa kohdistuivat fokaaliseen valkoiseen, punaiseen tai kel-
taiseen. Tämän havainnon teki Eleanor Rosch Uuden Guinean kenttätöissään. 

Rosch (1973) halusi osoittaa, että koehenkilöiden kognitio operoi fokaalisia väre-
jä vastaavilla käsitteellisillä kategorioilla ja suunnitteli kokeen, jossa tutkittiin, miten 
danin puhujat kykenevät oppimaan termejä väreille, joilla ei ollut nimeä heidän äidinkie-
lessään. Koehenkilöt jaettiin kahteen ryhmään: ensimmäiselle opetettiin keinotekoiset 
nimet kahdeksalle fokaaliselle värille, toinen ryhmä joutui vastaavasti opettelemaan kek-
sityt nimet kahdeksalle ei-fokaaliselle värille. Tuloksena oli, että fokaalisten värien nimet 
opittiin nopeammin. Seuranneiden tutkimusten sarjassa selvisi myös, että danin puhujat, 
aivan kuten englantia äidinkielenään puhuvat, muistivat fokaaliset värit paremmin kuin 
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ei-fokaaliset värit. Koeasetelmassa, jossa arvioitiin värien samanlaisuutta, voitiin osoittaa, 
että danin puhujat representoivat värejä muistissaan samalla tavoin kuin englanninkieli-
set koehenkilöt. (Lakoff 1987, 40.) 

Roschin tutkimuksista voi Lakoffin (1987, 311) mukaan päätellä, että danin puhu-
jilla oli käsitteelliset kategoriat fokaalisille väreille, vaikka heidän kielessään ei ollutkaan 
nimilappuja näille kategorioille. Tai vaihtoehtoisesti, että heidän kokemuksensa fokaali-
sista väreistä hahmottui samalla tavoin kuin länsimaisten ihmisten ja että jos heillä olisi 
ollut vastaavat kielelliset välineet kuin meillä, he olisivat välittömästi käsitteellistäneet ja 
nimenneet kokemuksensa rakenteen. Lyhyesti sanoen, riippumatta kielellisistä ja kult-
tuurieroista, danin puhujat havaitsevat maailman värit samoin kuin mekin. 

Eleanor Roschin tutkimustulokset olivat murskaavia Sapir–Whorf-hypoteesin kan-
nalta – samoin kuin kaikkien sellaisten konstruktionististen tutkimussuuntausten, jotka 
olettavat, että todellisuus on kulttuuristen käytäntöjen ja kielen käsitejärjestelmän tuot-
tama rakennelma. 

Sapir–Whorf-hypoteesin mukaan maailma näyttäytyy vaikutelmien kaleidoskoop-
pimaisena virtana, johon vasta kielen järjestelmä tuo järjestyksen ja rakenteen: “Paloit-
telemme luonnon, järjestämme sen käsitteiksi ja tulkitsemme merkitsevyydet niin kuin 
teemme paljolti siksi, että olemme osallisina sopimuksessa järjestää se tällä tavoin – sopi-
muksessa joka koskee puheyhteisöämme ja joka on kooditettu kielemme rakenteeseen” 
(Whorf 1956, 213; sit. Leino 1987, 30). Hypoteesi implikoi, että eri kieliyhteisöt koke-
vat ja käsittävät todellisuuden eri tavoin ja että kieli on syysuhteessa näihin psykologisiin 
eroihin. Koska kielelliset käsitteet ja niiden väliset suhteet ovat ajattelun välineitä, kieli 
määrää sen, miten ihminen ajattelee. Kielen rakenteilla puolestaan ei ole mitään luonnol-
lisia rajoja, vaan semanttiset järjestelmät voivat vaihdella rajoituksitta. (Kay – Kempton 
1984, ed. noj. Leino 1987, 31–32.) Kulttuurienvälisistä vertailevista tutkimuksista tie-
detään, että väritermistöt vaihtelevat kieliyhteisöstä toiseen. Ne eivät kuitenkaan vaih-
tele rajattomasti, vaan hienojakoisimmat väriluokitukset sisältävät yksinkertaisempien 
luokitusten väritermit. Kun väriluokitusjärjestelmät järjestetään jatkumolle yksinkertai-
simmasta monimutkaisimpaan, voidaan havaita, että uudet väritermit ilmestyvät luoki-
tuksiin säännönmukaisella tavalla: jos kielessä on vain kaksi väritermiä, ne ovat musta 
ja valkoinen. Kolmen väritermin järjestelmässä värit ovat musta, valkoinen ja punainen. 
Kun kielessä on neljä väritermiä, ne ovat musta valkoinen ja punainen sekä jokin seuraa-
vista: keltainen, sininen tai vihreä. Evolutiivisesti väritermien hierarkia ei ole yllättävä: 
punainen on veren väri ja sellaisena voimakas signaali. Myös keltainen on signaaliväri, 
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erityisesti mustakeltaraidoituksessa. Vihreä kasvikunnan ja sininen taivaan värinä ovat 
läsnä useimmissa luonnonympäristön tyypeissä.

Maltillisen konstruktionismin kannalta väritermien motivoituneisuus kulttuurinul-
koisista tekijöistä ei Heiskalan (2000, 148) mukaan ole ongelma. Vaikka väriluokkia on 
rajallinen määrä ja ne esiintyvät vain säännönmukaisessa suhteessa toisiinsa, sallii tämä 
kuitenkin väriluokitusjärjestelmien huomattavaa muuntelua kulttuurista toiseen. Onkin 
totta, että kielten väritermit eroavat toisistaan, mutta Roschin tutkimusten mukaan 
nämä erot ovat triviaaleja: kielelliset erot eivät vaikuta siihen, miten ihmiset jäsentävät 
ympäristönsä värejä. 

V ä r i  y m p ä r i s t ö n  r a k e n t e e n  j a  r u u m i i n 
f y s i o l o g i a n  v u o r o v a i k u t u k s e n a 

Eleanor Roschin tutkimustulokset fokaalisten, prototyyppisten värien kulttuurisesta va-
kioisuudesta selittyvät näkemisen neurofysiologialla ja kognitiolla. DeValois ja hänen 
kollegansa tutkivat 1960-luvun lopulla makaki-apinoiden värinäköä, jonka neuraalinen 
perusta on samanlainen kuin ihmisen. He löysivät kuudentyyppisiä soluja silmän verk-
kokalvolta. Näistä neljä määrittää värisävyä ja loput kaksi kirkkautta. (Lakoff 1987, 26.) 
Väripinnoista heijastuvan valon aallonpituuteen reagoivat solut ovat erikoistuneet siten, 
että toiset rekisteröivät sinisen ja keltaisen, toiset punaisen ja vihreän. Ja erikoista kyllä, 
molempia pääväreihin reagoivia soluja on kahden tyyppisiä. Keltasiniseen reagoivia ovat 
+B –Y sekä +Y –B -solut, punavihreään +G –R ja +R –G. Kaksitoimiset värireseptori-
solut erottavat päävärit toisistaan siten, että niiden hermokanavaan lähettämän signaa-
lin taajuus vaihtelee silmän eteen levittäytyvän värikentän mukaan. Harmaa, musta tai 
valkoinen eivät vaikuta värireseptoreiden toimintaan, vaan neutraalit pinnat saavat re-
septorit tuottamaan signaalia pohjataajuudella, josta poikkeamat havaitaan väreinä. +B 
–Y -solut lähettävät signaalia pohjataajuutta korkeammalla taajuudella, kun silmän edes-
sä on sininen värikenttä ja pohjataajuutta pienemmällä taajuudella vastauksena keltai-
seen väriin. +Y –B -solut tekevät saman kääntäen: ne reagoivat keltaiseen pohjataajuutta 
korkeammalla ja siniseen pohjataajuutta matalammalla signaalifrekvenssillä. +G –R ja 
+R –G -solut toimivat vastaavasti tuottaakseen keskushermostolle informaatiota punai-
sesta ja vihreästä väristä. Fokaalinen sininen havaitaan, kun sinikeltaisen reseptorisolut 
signaloivat sinistä ja punavihreä-solut lähettävät pohjataajuutta. Sama toimintameka-
nismi pätee kaikkien neljän puhtaan päävärin havaitsemisessa: joko sinikeltaisen tai pu-
navihreän reseptorit lähettävät pohjataajuutta samalla kun toiseen väriyhdistelmään 
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erikoistuneet solut lähettävät pohjataajuudesta poikkeavaa signaalia. Välivärit havaitaan 
pääväreihin erikoistuneiden reseptoreiden vuorovaikutuksen tuloksena. Violetti on sini-
sen ja punaisen yhdistelmä ja tulosta sinikeltaisen ja punavihreän reseptoreiden samanai-
kaisesta toiminnasta, jossa edelliset lähettävät sinistä edustavaa signaalia ja jälkimmäiset 
punaista. Turkoosi väri havaitaan, kun sinikeltaiset solut lähettävät sinistä ilmaisevaa ja 
punavihreät vihreää signaalia. (Lakoff 1987, 26–27.)    

Kirkkauteen reagoivia soluja on niitäkin kahdenlaisia: valoherkkiä ja pimeäherk-
kiä. Puhdas musta, valkoinen ja harmaa havaitaan, kun sinikelta- ja punavihreä-solut lä-
hettävät pohjataajuutta ja keskushermosto jää vaille väri-informaatiota. Puhdas musta 
havaitaan, kun pimeäherkät solut signaloivat maksimitaajuudella ja valoherkät solut 
pienimmällä taajuudella. Puhdas valkoinen syntyy solujen päinvastaisesta toiminnasta. 
(Lakoff 1987, 27.)  

Näiden neurofysiologisten tutkimustulosten pohjalta Kay ja McDaniel (1978) selit-
tivät Kay ja Berlinin (1969) ja Roschin (1973) empiiris-kokeelliset havainnot fokaalisis-
ta väreistä. He tulkitsivat, että fokaaliset värit vastaavat värejä, jotka neurofysiologisesti 
syntyvät värireseptoreiden toiminnan tuloksena. Esimerkiksi fokaalinen sininen on si-
ninen, johon näköaisti vastaa +B –Y ja +Y –B -solujen maksimaalisella reagoinnilla sa-
malla kun punavihreä -solujen signaaliarvo pysyy neutraalina. Väriasteiden ja välivärien 
ymmärtämiseksi Kay ja McDaniel (mts.) hyödynsivät sumeaa logiikkaa. Neurofysiologi-
sesti “puhdas” sininen sai arvon yksi, joka kuvasi sinisen fokaalisuutta. Mitä enemmän si-
nistä murretaan vihreällä tai punaisella tai ohennetaan valkoisella, sitä pienemmän arvon 
sen sinisyys saa ja sitä kauempana se on fokaalisesta sinisestä. Näin voidaan kaikille pää-
väreille luoda kuvaaja, jossa värisävyn fokaalisuus vaihtelee 0 ja 1:n välillä värin aallon-
pituuden funktiona (ks. Lakoff 1987, 27). Välivärit oranssi, violetti, vaaleanpunainen 
ja ruskea sekä harmaa syntyvät päävärien sekoituksena: oranssi syntyy aallonpituudella, 
jolla punaisen ja keltaisen värin fokaalisuuden kuvaajat leikkaavat fokaalisuuden arvolla 
0,5. Oranssi on siis yhtä kaukana sekä fokaalisesta punaisesta että fokaalisesta keltaises-
ta. Vastaavasti violetti voidaan määritellä sinisen ja punaisen leikkauspisteeseen, harmaa 
mustan ja valkoisen leikkauksena, vaaleanpunainen punaisen ja valkoisen ja ruskea mus-
tan ja keltaisen. 

Kayn ja McDanielin (1978) malli selittää hyvin fokaalisiin pääväreihin perustuvan 
värierottelun universaalisuuden. Mutta sekundaarianalyyseissa on kyseenalaistettu sen 
selityskyky fokaalisten välivärien osalta. MacLaury (1986, ref. Lakoff 1987, 29–30; ks. 
myös MacLaury 1997) tutki väli-amerikkalaisia yhteisöjä, joiden kielissä ei ollut terme-
jä fokaalisille väliväreille kuten violetille ja oranssille. MacLaury löysi tapauksia, joissa 



8 1 

A L A S TO N  Y H T E I S K U N TA

violetti sijoitettiin viileään kategoriaan, jonka primaarit fokaaliset värit ovat sininen ja 
vihreä sekä toisaalta tapauksia, joissa violetti on viileän ja punaisen rajalla, kuten sen Kay–
McDanielin teorian mukaan pitäisikin olla. Toinen väri, joka ei käyttäytynyt ennustetul-
la tavalla on ruskea: toisinaan se kategorisoitiin mustaksi, toisinaan taas keltaiseksi. Toisin 
sanoen, läntisissä kulttuureissa ruskeaksi kutsuttu värisävy sijoitettiin joissakin kielissä kä-
sitteelliseen kategoriaan, jonka keskusta oli puhtaassa keltaisessa ja toisissa kielissä kate-
goriaan, jonka keskuksena oli puhdas musta. Lisäksi MacLaury löysi kielenkäyttöä, jossa 
viileän värin kategoriaa edusti vain toinen sen kahdesta fokaalisesta väristä niin, että vas-
taukset parhaasta viileästä väristä keskittyivät vain siniseen tai vaihtoehtoisesti vihreään, 
sen sijaan että ne olisivat jakautuneet tasaisesti näiden välillä. (Lakoff 1987, 29–30.)  

Lakoff (1987, 30) tulkitsee MacLauryn havaintoja niin, että näköaistin värierottelu ei 
perustu pelkästään universaaleihin neurofysiologisiin ja kognitiivisiin prosesseihin vaan 
että selittämättömäksi jäävä vaihtelu on tulkittava kulttuuristen konventioiden muunte-
lusta johtuvaksi. MacLauryn löydöt ovat kiinnostavia, mutta toisaalta ne eivät ole risti-
riidassa Berlinin ja Kayn (1969) sekä Roschin (1973) fokaalisten värien teorian kanssa. 
MacLauryn tutkimat, eri kieliyhteisöjä edustavat ihmiset operoivat fokaalisilla väreillä, 
kuten Berlin – Kay:n ja Roschin tutkimustulosten perusteella oli ennustettavissa. Väri-
en luokittelu vaihteli yhteisöstä toiseen, mutta tätä Berlin – Kay ja Rosch eivät koskaan 
kieltäneetkään. Päinvastoin, se oli heidän tutkimustensa lähtökohta. Tarkennusta vaatisi 
lähinnä Kay – McDanielin (1978) teoria välivärien muodostumisesta, joka mallintaa vä-
rien kognitiivista prosessointia sumean logiikan avulla. 

Näköaistin värierottelun huomattava vakioisuus kulttuurista toiseen perustuu ym-
päristön ja ruumiin vuorovaikutuksen parametrien vakioisuudelle. Kulttuurista toiseen 
ihmisruumis ja sen ympäristö ovat rakenteeltaan riittävän yhdenmukaisia tuottaakseen 
yhtäläisten kokemusten rakenteen. Vaikka elinympäristöt vaihtelevat arktisista jäätiköis-
tä sademetsiin ja erämaista megapoliksiin, ruumis kohtaa niissä samat fysikaaliset vakiot 
ja voimat sekä geokemialliset prosessit: painovoiman perustasolla, johon hänen ruu-
miinsa varaa, tilalliset ulottuvuudet ruumiin ympärillä, näkösektorilla sijaitsevat fyysiset 
rakenteet ja luonnonmuodostelmat; lämpötilan vaihtelut, tuulen paineen ja sateen pisa-
roinnin; rakennusmuurien ja esineiden inertian, tekstuurin ja muodon, jotka ruumis tun-
tee ja jotka välittyvät subjektin tietoisuuteen hänen ruumiinsa kautta.  

Ruumiiseen ja kaikkiin materiaalisiin olioihin kohdistuva painovoima jäsentää maa-
ilman alhaalla ja ylhäällä olevaan: alhaalla on siellä minne esineet putoavat ja tasapainon-
sa menettäneet ruumiit kaatuvat. Ylhäällä on vastakkaisessa suunnassa, jota määrittää 
myös ruumiin pituus ja erityisesti silmien korkeus. Ylhäällä on siellä, minne nähdäkseen 
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on taivutettava niskaa ja annettava pään kallistua taaksepäin ja jonne ylettääkseen on 
kurotettava, tai vielä korkeammalla, siellä minne ei yletä. Alhaalla on silmänkorkeu-
den alapuolella, jonne nähdäkseen on päätä kumarrettava ja tarttuakseen taivutettava, 
köyristettävä selkäänsä ja polvistuen annettava ruumiinsa laskeutua. Etupuoli on se osa 
ruumistani, jonka kykenen näkemään – kasvojani lukuun ottamatta, ja edessäni olevia 
ovat ruumiit ja objektit, jotka voin nähdä kääntämättä katsettani ja kiertämättä päätäni 
tai vartaloani. Ihoni on ulkoisen ja sisäisen rajalla. Ruumiin aukkojen kautta ulkoisesta 
tulee sisäistä ja sisäisestä ulkoista, ja tälle vaihdolle rakentuu sisäisen ja ulkoisen välinen 
ero. Ruumiin motoriset toiminnot tuottavat muutoksia ruumiin ja ympäristön välises-
sä suhteessa ja tässä itseään liikuttavan organismin agenttisuuskokemuksessa on subjekti-
viteetin ja vaikuttamisen tunteen alkuperä (Vuorinen 1998, 14, 33). Nämä ruumiillisen 
kokemuksen ei-kielelliset rakenteet ovat yhteisiä kaikissa kulttuureissa eläville ihmisille 
ja siksi niiden varaan rakentuneet käsitteet ja käsitteiden väliset suhteet ovat luultavasti 
universaaleja ( Johnson 1987, ed. noj. Lakoff 1987, 267–268, 271–275; Lakoff – John-
son 1999, 555–556).  

Ruumiillinen subjekti vaeltaa tilassa, jossa hän kohtaa toisia ruumiita, materiaalisia 
objekteja ja luonnonrakenteita. Tilallisten rakenteiden brutaali faktuaalisuus on tekijä, 
joka subjektin on huomioitava, kun hän suunnittelee ruumiinsa käyntiä ja koreografiaa. 
Ruumis ei kulje alastomana. Esineet ja välineet, jotka ovat kiinnittyneet ruumiiseen, ka-
navoivat ja muuntavat niihin kytkeytyneen ruumiin motorisia liikkeitä toiminnaksi, joka 
muuttaa ruumiin ja sen ympäristön välistä suhdetta välineelle erityisellä tavalla. Ruumis 
nojautuu välineisiinsä, mutta joutuu samalla alistumaan, että välineet tukevat häntä ra-
kenteensa mukaisilla tavoilla, jotka ehdollistavat ruumista. Välineet tuottavat käyttäjä-
positioita ja tuottaessaan käyttäjiä ne tuottavat toimintaa (ks. Kalanti 2007, 207–208, 
213; 2001c, 59–60). Latour (1998, 107) menee vielä pidemmälle: hän väittää, että mate-
riaaliset rakenteet säilövät toimintaa. On katsottava tarkemmin ruumiin ja raudan, ruu-
miin ja betonin kohtaamisia.
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R u u m i s  j a  b e t o n i : 
l i h a n  j a  m a t e r i a n  t i l a l l i s u u s 

y h t e i s k u n t a t e o r i a n  p e r u s t a n a
Sosiaalisuus tapahtuu ajassa ja tilassa, jossa ruumiilliset subjektit kohtaavat toisensa yh-
dessä materiaalisten objektien kanssa. Siksi sosiaalisuus, tai tarkemmin, läsnäolo ja pois-
saolo, on eksplikoitava ajan ja tilan termein (Giddens 1984, 118).

Ruumiin ajallisuus ja tilallisuus on johdettavissa sen lihallisuudesta. Ruumis on jaka-
maton, samoin kuin muut elolliset olennot ja epäorgaaniset muodostelmat. Ruumiin ma-
teriaalisuudesta ja jakamattomuudesta seuraa, että ruumiilla on tilallinen volyymi samoin 
kuin materiaalisilla objekteilla. Siksi kaksi ihmistä ei voi olla samassa tila-avaruuden pis-
teessä samaan aikaan, kuten ei myöskään kaksi esinettä voi täyttää volyymillaan samaa 
tilaa samanaikaisesti. Ja kun tilallinen volyymi alkaa liukua, sen volyymi syrjäyttää toiset 
objektit tai tapahtuu törmäys, joka pysäyttää liikkeen. 

Ruumiin orgaanisesta ja psykofyysisestä rakenteesta seuraa, että subjekti kyke-
nee yleensä vain yhteen tehtävään kerrallaan. Jos tehtävän suorittaminen vaatii fyysis-
tä toimintaa (kuten se mielensisäistä prosessointia lukuun ottamatta aina vaatii), tällä 
toiminnalla on tilallinen ulottuvuutensa kuin myös ajallinen kestonsa. Liike tilassa on 
väistämättä myös liikettä ajassa, mutta ruumiin aika on rajallinen: ihmisenä oleminen on 
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sidottua ruumiiseen ja sen kuolevaisuuteen. Tästä syystä, jos ei muusta, yksilösubjektin 
aika on äärellinen. 

Ruumiin spatiaalisuudesta ja ajallisuudesta seuraavat rajoitukset ovat myös sosiaali-
sen toiminnan rajoituksia ja sellaisina ne muodostavat perustan sosiaaliselle järjestyksel-
le. Aika–tila-avaruuden rajoitukset ovat järjestystä tuottavia ja siksi Giddens (1984, 112) 
käsittelee niitä resursseina, kuten rakenteellisia rajoituksia yleensäkin. Giddens tulkitsee, 
että ruumiin ajallis-paikalliset sidokset tuottavat sosiaalisten toimijoiden päivittäisten 
liikkumisreittien rutiininomaisen toistuvuuden sekä solmukohdat, joissa yksilösubjek-
tien polut, trajektorit, risteävät aika–tilassa tuottaen vuorovaikutuksen mahdollisuuk-
sia (mt., 112, 116). 

Tila–aika-polkujen solmukohtia ruotsalainen maantieteilijä Torsten Hägerstrand 
kutsui asemiksi, sillä niissä liikkuvien ruumiiden liike hetkeksi pysähtyy (ks. Giddens 
1984, 112–113). Pysähdykset mahdollistavat sosiaalisten kontaktien muodostumisen, ja 
koska yksilölliset toimijat tietävät tämän, odotettavissa olevat sosiaaliset kohtaamiset tar-
joavat syyn saapua tila–aika-avaruuden asemille. Kaikki sosiaaliset tilanteet tai kohtaami-
set, kuten Erving Goffmann (1963) kasvokkaisen kanssakäymisen episodeja kutsui, eivät 
tapahdu institutionalisoiduissa tiloissa tai paikoissa, mutta kaikissa tapauksissa kohtaa-
misten näyttämö määrittää sosiaalisia tilanteita ja tarjoaa materiaalia, jonka avulla toimi-
jat tuottavat vuorovaikutuksen merkityksellisen sisällön. Sosiaalisen tapahtumisen paikat 
muodostavat vuorovaikutuksen konteksteja, jotka yhdistävät kasvokkaisen kanssakäymi-
sen intiimitkin piirteet sosiaalisen elämän institutionalisoituun järjestykseen. (Giddens 
1984, 119.) Sosiaalisen tapahtumisen paikat, joita Giddens kutsuu termillä locale, raken-
tuvat ruumiin ja sen liikkumis- ja kommunikaatiovälineiden suhteesta fyysisen ympäris-
tön ominaisuuksiin. Vaikka paikkoihin on yleensä mahdollista viitata ympäristön fyysistä 
rakennetta ja artefakteja kuvaavin termein, Giddens painottaa, että paikat eivät palaudu 
materiaalisiin rakenteisiin (mt., 118). Koti ei palaudu asuntoon, vaikka asunto fyysisenä 
rakennuksena on olennainen osa kotia. Vasta kun rakennettua tilaa käytetään inhimilli-
sessä toiminnassa kuin kotia, siitä voidaan puhua kotina. 

Fyysiset tilat ja ympäristöt, joissa sosiaaliset kohtaamiset tapahtuvat, vakauttavat so-
siaalisen vuorovaikutuksen tilanteita ja tilanteiden toistumisen kautta ylläpitävät sosiaa-
lisia instituutioita – vaikka ei olekaan selvää, missä määrin instituutioiden pysyvyys on 
sosiaalisen tapahtumisen fyysisten kehysten määräämää (Giddens 1984, 118). 

Sosiaalisten instituutioiden tukeutuminen materiaaliseen on ajatus, jota toistuu 
Bruno Latourin tuotannossa. Kun Giddens kirjoitti The Constitution of Society -teos-
taan 1980-luvun alussa, Bruno Latour oli yhdessä Steve Woolgarin kanssa jo julkaissut 
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vuonna 1979 etnografian Laboratory Life, joka tutki, miten laboratorion organisaatio 
konstruoi tieteellisiä tutkimustuloksia nojautumalla materiaalisiin välineisiin ja tilallisiin 
järjestelyihin, joilla tutkimuskohde eristettiin ja tehtiin havaittavaksi. Konstruoiminen 
Latourin terminologiassa on hyvin käytännöllistä ja materiaalista, se on käsityötä ja ra-
kentamista samaan tapaan kuin talon rakentaminen rakennustyömaalla (Latour 2005, 
88–89). Giddens ei kuitenkaan näytä tunteneen Latourin työtä, joka tuolloin olikin ra-
joittunut selvästi tieteentutkimukseen. 1980-luvun puolivälistä 1990-lopulle Latour laa-
jensi laboratoriometaforansa koko yhteiskuntaan kirjoittamalla bakteereista (1988b), 
automatisoidusta metrosta (1996) ja Pariisista (1998) sosiomateriaalisina kollektiiveina. 

Sosiaalinen tarvitsee materiaalisen tukea, sillä puhdasta sosiaalisuutta, sosiaalista it-
sessään ei ole. On vain kollektiiveja, jotka rakentuvat toisiinsa kutoutuneiden inhimillis-
ten ja ei-inhimillisten toimijoiden välisistä vuorovaikutussuhteista (Latour 1994, 46–47). 
Inhimillinen kanssakäyminen on liian epävakaata ja ohimenevää, jotta yhteiskunnalliset 
instituutiot voisivat rakentua pelkästään ihmisten välisten sopimusten varaan. Materia 
puolestaan on kestävää ja pysyvää, mutta myös muokattavissa ja muotoiltavissa. Latour 
(mt., 51, 53, 61) ajattelee, että materian mobilisoinnin avulla neuvoteltavuuden ja pysy-
vyyden välinen ristiriita ratkeaa. Sosiaalisessa kanssakäymisessä muotoutuvat paitsi in-
himilliset subjektit myös tilanteessa läsnä oleva materia, jota vuorovaikutus muokkaa ja 
johon kaivertuneena vuorovaikutus säilyy vielä kauan sen jälkeen, kun ihmisten välinen 
kanssakäyminen on päättynyt. “Objektit kuljettavat ajan läpi toimintaa, joka niihin on 
siirretty” (Latour 1998, 107). Objektit muuttuvat niin hitaasti, että ne kykenevät siirtä-
mään inhimillistä toimintaa sukupolvelta toiselle (Lehtonen 2000, 289; 2008, 140). 

Ajatus, että materiaaliset objektit kykenevät säilömään toimintaa tuottaakseen sitä 
aina uudestaan kohtaamisissa ruumiillisten subjektien kanssa, on kiinnostava, mutta 
Latourin ontologisten sitoumusten puitteissa vaikeasti ymmärrettävissä, kuten tämän 
tutkimuksen artikkelissa ‘Objektien performatiivisuudesta’ (Kalanti 2007) pyritään 
osoittamaan. Latourin raskaalle materialle myöntämä lujan pysyvyyden status muuttuvi-
en sosiaalisten suhteiden maailmassa on yllättävä, sillä Latourin relationaalisessa ontolo-
giassa mikään ei ole suhteiden ulkopuolella ja suhteisiin asettuminen puolestaan on aina 
tapahtuma, jossa suhteen osapuolet muuttuvat. Ja tämä koskee niin sosiaalisia kuin ma-
teriaalisiakin toimijoita. 

Toinen kysymys on, miten sosiaalinen vuorovaikutus voi kaivertua materiaaliseen 
niin että materiaalinen kykenee välittämään vuorovaikutuksen sosiaalisen voiman ajas-
sa ja tilassa. Yhtäältä on helppo kuvitella ihmisten välisiä kohtaamisia, joista jää mate-
riaalisia jälkiä ympäristöön, kuten organisoituja tuotantosuhteita ja tuotannon tapoja, 
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jotka kaivavat, murskaavat, jauhavat, katkaisevat ja kaatavat luonnonrakenteita; tai epä-
muodollisempia kokoontumisia, joiden jättämiä jälkiä sitten esimerkiksi siivoamalla ja 
korjaamalla yritetään poistaa. Mutta on myös helppo tarjota esimerkkejä sosiaalista tilan-
teista, joista ei jää muuta jälkeä kuin kengänjälki tai varpaiden painauma, joka katoaa sa-
teen myötä. 

Latourin sosiaalinen materialisoituu kaikenlaisissa dokumenteissa: pöytäkirjoissa 
ja muistioissa, luonnoksissa ja suunnitelmissa, kaavioissa ja tilastoissa (Lehtonen 2000, 
287–288). Byrokraattisesti organisoiduissa yhteisöissä ihmisten puheaktit muunnetaan 
teksteiksi, jotta ne voidaan tallentaa teknisin keinoin paperille, kovalevyille tai magneet-
tinauhoille. Ulkoisissa muisteissa sosiaaliset kohtaamiset ja niissä syntyneet suunnitel-
mat ja sopimukset säilyvät vielä kauan sen jälkeen kun kasvokkaiset kohtaamiset ovat 
päättyneet. Muistiteknologiat mahdollistavat sosiaalisten kohtaamisten välittymisen tu-
levaisuuden sosiaalisiin tilanteisiin olettaen, että vanhat kansiot löydetään ja tiedostot 
saadaan avattua. Latourille sosiaalisuus on näissä objektien tuottamissa ja ylläpitämissä 
välityksissä: sosiaalisuus on kuin viestikapula, joka kiertää objekteista ihmisiin ja ihmisis-
tä objekteihin ja samalla kytkee objektit ja ihmiset toisiinsa liittyviksi ketjuiksi (Latour – 
Hermant 1998, 35, 45; Lehtonen 2000, 288; 2008, 136).

Ulkoisen muistin materiaaliset alustat tukevat inhimillisen toimijan muistitietoa, 
joka sitoo aika–tilan jatkumoksi, jossa tietoisesti suunniteltu tulevaisuus kytkeytyy mie-
leen palautettuihin menneisyyden tapahtumiin. Mutta Anthony Giddensin strukturaa-
tion teoriassa muisti ei ole vain yksilösubjektin toimintakyvyn kannalta välttämättömän 
käytännöllisen tiedon ja diskursiivisen tietovarannon “säiliö”, vaan samalla myös insti-
tutionaalisen järjestyksen uusintamisen väline. (Giddens 1984, 261.) Yksilösubjektin 
tieto oman toimintansa tilanteisista ja yhteiskunnallisista ehdoista muodostaa Gidden-
sin ajattelussa perustan sosiaalisten järjestelmien olemassaololle. Tiedon tallentamisen 
teknologiat kirjoittamisesta painamiseen ja sähkömagneettisiin tiedonvälitysmuotoihin 
etäännyttävät vastaanottajansa vuorovaikutuksen välittömästä kontekstista ja erottavat 
läsnäolon tilassa läsnäolosta ajassa (mt., 203). Tämä tekee muistiteknologioista vallan ja 
hallinnan välineitä, kun valta ymmärretään kykynä toimintaan, joka aikaansaa muutok-
sia yli ajallisten ja tilallisten rajoitusten (mt., 14–16, 257, 258). Sosiaalisten järjestelmien 
hallinnan näkökulmasta tiedon tallentamisen teknologioiden kehittyminen mahdollis-
taa vallan ulottamisen yhä laajemmalle aika–tilan-avaruudessa. Yhtäällä tämä tekee mah-
dolliseksi yksilösubjektien yhä täydellisemmän kontrolloinnin hallintoalamaisina, jotka 
kuitenkin samoihin teknologioihin nojautuen kykenevät laajentamaan omaa tiedon ja 
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toiminnan piiriään ja tunkeutumaan sosiaalisen järjestelmän uusintamisen ehtoihin (mt., 
91). 

Tiedon tallennuksen välineet sitovat yhteen hallinnan resurssit, joita ovat yhtääl-
tä materiaaliset resurssit, infrastruktuuri ja tuotantoteknologiat, toisaalta hallinnolli-
set resurssit, joilla ihmisten toimintaa ohjataan. Vallan materiaaliset ja hallinnolliset 
resurs sit eivät ole lukkoon lyötyjä vaan vaihtelevat yhteiskuntamuodosta toiseen. His-
toriallisesti kommunikaatioteknologioiden muutokset ovat mahdollistaneet sosiaalisen 
aika–tilan muutokset ja spatiaalisten konfiguraatioiden muotoutumisen, joista tunne-
tuin lienee kaupunki. (Giddens 1984, 258, 260–262.) Giddens ehdottaa, että kirjoitus-
taito oli kaupungin syntymisen edellytys, joka mahdollisti ihmisten elämää hallitsevien 
instituutioiden keskittymisen kaupunginmuurien sisäpuolelle ja hallintovallan ulottami-
sen ympäröivälle maaseudulle. Traditionaalinen kaupunki oli valtasäiliö, joka alkoi ha-
jota vasta modernin teollisuuskapitalismin ja sen tuottamien liikennejärjestelmien ja 
sähköisten kommunikaatioteknologioiden myötä. (mt., 262.)

Giddens ja Latour huolehtivat samasta kysymyksestä, mikä liittää ajallisesti ja maan-
tieteellisesti etäisiä kasvokkaisia kohtaamisia, sosiaalisia tilanteita ja toimintaepisodeja 
toisiinsa niin, että kohtaamiset voivat vaikuttaa toisiinsa yli ajallisten ja tilallisten etäisyyk-
sien. Mikä on se mediumi, jonka välityksellä niin eilispäivän kuin sitä paljon kaukaisem-
man menneisyyden tapahtumat ovat yhä läsnä ja vaikuttavat toiminnan muotoutumiseen 
tässä hetkessä, jossa samanaikaisesti tapahtuu lukemattomia sosiaalisilta muodoiltaan 
vaihtelevia kohtaamisia, jotka jokin välittävä mekanismi kytkee toisiinsa vaikuttavien ta-
pahtumien systeemiseksi verkostoksi yli tilallisten etäisyyksien? 

Giddensin vastaus on teknis-materiaalinen infrastruktuuri ja sen rinnalla vaikuttavat 
hallinnan käskyvaltasuhteisiin perustuvat resurssit, jotka Giddensin mukaan ovat yhtä 
lailla infrastruktuurinomaisia kuin ympäristöön sopeutumisen teknologiset välineet ja 
aineelliset resurssit. Hallinnan auktoritatiiviset resurssit mahdollistavat aika–tilan pol-
kujen ja alueiden muodostamisen samoin kuin ihmisten välisen koordinoidun yhteistyön 
organisoinnin. (Giddens 1984, 258, 260–261.) Materiaaliset ja auktoritatiiviset resurs-
sit ylläpitävät yhteiskunnan jatkuvuutta ajassa ja tilassa tuottamalla sosiaalisia suhteita 
yhä uudelleen tavalla, joka saa ne näyttäytymään ihmisen toiminnasta riippumattomina 
ikuisina ja kaikkialla läsnä olevina rakenteina (ks. mt., 259, 261). Hallinnan resurssit te-
kevät tämän säilömällä materiaa ja informaatiota. Esimerkkeinä materiaalisten resurssien 
säilömisestä Giddens mainitsee ruoan varastoinnin ja jakelun. Auktoritatiivisia resursse-
ja säilötään muisteissa, sekä inhimillisissä että teknisissä. Ulkoisen muistin tekniikoista 
ensimmäinen oli kirjoitus, ja myöhemmin kirjoitusta on säilötty vaihteleville teknisille 
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alustoille. Ja lopulta Giddens antaa ymmärtää, että myös kaupunki on hallinnan resurssi-
en säiliö (mt., 259, 261–262). Rakennetun ympäristön jatkuvuus ajassa ja pysyvyys tilassa 
vakauttaa sosiaalisia kohtaamisia niin, että ne voivat institutionalisoitua sosiaaliseksi jär-
jestelmäksi. Yksilötoimijat hyödyntävät rutiininomaisesti fyysisten rakenteiden tilallista 
organisaatiota kohtaamispaikkoina, joissa heidän aika–tilan polkunsa leikkaavat toisiaan 
tuottaen toimintaa, joka käyttää hyväkseen paikan ominaisuuksia materiaalisesti ja sym-
bolisesti kanssakäymisen merkityksellisenä sisältönä (ks. Giddens 1984, 119). Tämän 
tarkemmin Giddens ei Constitution of Society -teoksessaan keskustele siitä, miten ti-
lalliset rakenteet ja materiaaliset objektit osallistuvat sosiaalisten suhteiden ja toiminnan 
tuottamiseen – eikä Giddens myöhemmässä tuotannossaan ole toistaiseksi palannut asi-
aan. Bruno Latour on kysymyksessä suoraviivaisempi: materiaaliset objektit säilövät toi-
mintaa. 

M a t e r i a a l i s e t  v ä l i n e e t  t o i m i n n a n 
t u o t t a j i n a 
Latourin (1994, 51, 53) mukaan sosiaaliset suhteet säilyvät yli ajallisten ja tilallisten etäi-
syyksien vain materiaalisen tuella. Kuten Giddens, hän näkee muistin ulkoistamisen ma-
teriaalisissa teknologioissa “väliaineen”, joka säilöö ja kuljettaa menneisyydessä ja toisaalla 
tapahtuneen tässä ajassa ja paikassa tapahtuvan toiminnan ehdoksi. Mutta Latourin väite 
materiaalisesta sosiaalisen rakennusaineena ei koske vain puheen ja kirjoituksen alustoja, 
vaan kaikkea aineellista, joka on sosiaalistettu inhimillisen kulttuurin palvelukseen. 

Tunnettu on Latourin esimerkki hidastustöyssystä, “nukkuvasta poliisimiehestä”, 
kuten sitä leikillisesti englanniksi kutsutaan. Mutta Latour on vakavissaan: hidastuses-
te on todella saanut poliisin ominaisuuksia samalla kun poliisin ominaisuuksista on tul-
lut betonitöyssyjä (Latour 1994, 38–41). Latour ei tarkoita, että betoninen hidastuseste 
olisi poliisi tai edes muistuttaisi poliisin roolissa toimivaa ihmistä, vaan että osa poliisin 
läsnäolosta ja toiminnasta on delegoitavissa konkreettisille objekteille. Sama pätee myös 
kääntäen: jos ihmisten toimintaa voidaan luovuttaa objekteille, myös objektien toimin-
taa voidaan delegoida ihmisille. 

Latour (1994, 40) ajattelee materiaalisia välineitä ja tekniikoita jähmettyneenä työnä. 
Hidastustöyssyn työpanosta voi mitata inhimillisellä työllä, jonka se syrjäyttää: poliisin 
näkyvää nopeusvalvontaa ei tarvita hidastekaduilla ja vapautunut työpanos voidaan siir-
tää toisaalle tai toisiin tehtäviin. Kun halutaan tietää, mitä ei-inhimillinen toimija tekee, 
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on ajateltava, mitä ihmisten täytyisi tehdä, jos kyseinen ei-inhimillinen toimija ei olisi 
paikalla (Latour 1988, 299). Latourin “materiaalisessa semiotiikassa” objektin funktio 
määrittyy suhteessa toimijoihin, jotka voisivat sen korvata, kuten semiotiikassa merkin 
arvo määrittyy paradigmaattisessa suhteessa merkkeihin, jotka voisivat ottaa sen paikan 
lauseessa. 

Jos objektit säilövät toimintaa, on kysyttävä, miten toiminta voidaan siirtää objek-
teihin. Latourin vastaus on insinööritaito. Teknisiä välineitä ja järjestelmiä suunnitelles-
saan insinöörit tuottavat merkityksiä, mutta heidän ilmaisurekisterinsä ei ole kielellinen 
diskurssi vaan materian maailma, joka ei ole yhtenäinen jatkumo vaan koostuu loput-
tomasti vaihtelevista ja vaihtoehtoisista materiaaleista ja niiden seoksista, kerrostetuista 
laminaateista ja liitoksista, konstruktioista, koneistoista ja systeemeistä sekä niiden dyna-
miikasta. Tekniikka artikuloi muotoamalla aineellisia objekteja, mutta se ilmaisee myös 
materian substanssilla, aineella joka on valittu työstettäväksi ja muovattavaksi (ks. Latour 
1994, 38, 39). 

Tekniikat eivät ole vain materiaa, sillä insinöörityö ei työstä vain materiaalisia raken-
teita vaan materian ja ihmisen kosketuspintaa sekä ihmisten välisiä suhteita, joita välit-
tämään tekniikka asettuu. Insinööri on siksi aina myös sosiaali-insinööri, jonka tekniset 
suunnitelmat sisältävät oletuksia ihmisistä ja heidän toiminnastaan. Teknisissä välineissä 
materialisoituu toimintajärjestelmä, johon väline on suunniteltu sopimaan ja jota se ma-
teriaalisella läsnäolollaan ja toiminnallaan tuottaa ja uusintaa. 

Latourin mukaan toimintaohjelma kirjautuu tai kaivertuu materiaalisen rakenteen 
kielelle, mutta Latour ei tee analyyttista eroa materiaa kaivertavan toiminnan ja jo muo-
toonsa puristettua materiaalia käyttävän toiminnan välillä, joka välineillään kaivertaa 
ympäristöään. Vähemmän kryptisesti sanottuna, Latour ei vaivaudu pohtimaan toimin-
nan suunnittelun ja toiminnan välistä suhdetta – ei myöskään toiminnan suunnittelun 
välineiden suhdetta välineisiin, joita toiminnan suunnittelu tuottaa. Esimerkiksi sähkö-
lieden teknisessä rakenteessa voisi ehkä sanoa materialisoituvan kuumentamisen funktion 
sekä kuumentamisen johdannaisten, paistamisen ja keittämisen. Sähkölieden suunnitte-
lu ei kuitenkaan tapahdu kuumentamalla, eikä liesi valmistu keittämällä. Objektin suun-
nittelu sisältää oletuksia ja uskomuksia ympäristöistä ja vuorovaikutussuhteista, joihin 
materiaalisesti itsenäinen lopputuote joutuu; ja vaikka nykyaikaisilla mallintamis- ja 
simulointimenetelmillä tämä oletusarvoinen ympäristö on mahdollista havainnollistaa ja 
suunniteltavan tuotteen käyttäytymistä voidaan virtuaalisessa maailmassa testata ennen 
kuin tuote saa materiaalisen olomuodon, toiminnan mallintaminen ja mallinnettu 



9 2 

R U U M I S  J A  R A U TA

toiminta ovat kuitenkin hyvin erilaista toimintaa kuin lihallisen ruumiin ja esineellisen 
objektin materiaalinen vuorovaikutus. 

Suunnittelun usein tiedostamattomat tai itsestään selvinä annetut arvostukset ja ole-
tukset maailmasta ja maailmaan vaikuttamisen mekanismeista muodostavat suunnittelun 
politiikan. Hidastustöyssy on välineellinen keino toteuttaa politiikkaa, jonka tavoittee-
na on hidastaa liikennevirran nopeutta. Muita vaihtoehtoisia keinoja ovat esimerkiksi 
ajoradan kaventaminen, automaattinen nopeusvalvonta tai poliisin näkyvään läsnäoloon 
perustava valvonta. Nämä keinot ovat toistensa vaihtoehtoja vain suhteessa annettuun 
tavoitefunktioon ja vain liikenteen järjestelmässä. Hidastustöyssyn vaikuttavuus välit-
tyy varsin erilaisen mekanismin kautta kuin univormuun pukeutuneen järjestysvallan 
virkamiehen, mutta se ei ole ongelma: liikennejärjestelmässä, jonka säätelyperiaatteena 
on nopeuden minimointi, virkamies ja asvaltoitu betonikumpu voivat korvata toisen-
sa. Missään muussa kontekstissa tämä käännös inhimillisen toimijan roolista betonikum-
muksi ei olisi mahdollinen. 

Liikennepolitiikan voi Latouria seuraten sanoa kiteytyvän tai kivettyvän materiaali-
sissa rakenteissa, joilla liikennevirtoja ohjaillaan. Siksi poliittis-hallinnollinen suunnit-
telukoneisto voi vetäytyä työnsä tehtyään, sillä sen politiikkaa toteuttavat nyt kaduille 
nousseet hidastusesteet, joiden rakentamisen myötä liikenteen hallinta levittäytyy aika–
tilassa yhtä laajalle kuin betoniesteitä rakennetaan ja yhtä pysyvästi kuin betoni vain kes-
tää murentumatta raskaiden ajoneuvojen telien tuottamia iskuja. 

Teknis-materiaalisten rakenteiden kautta valta välittyy ajallis-paikallisia vuorovai-
kutustapahtumia sääteleväksi kontekstiksi. Lainsäätäjien, virkamiesten ja insinöörien ei 
tarvitse olla läsnä, sillä heitä edustavat tekniset delegaatit, jotka rakentuvat betonista, me-
talleista, komposiiteista ja mikropiireistä. Toisaalta, miten he ehtisivätkään kaikkialle? 
Mutta ennen kaikkea, miten heidän läsnäolonsa mitenkään voisi korvata niitä teknisiä 
rakenteita, joissa heidän toimintasuunnitelmansa materialisoituvat, jotka toimeenpane-
vat heidän politiikkansa ja välittävät sen jokapäiväisten tapahtumien ja kohtaamisten ma-
teriaalisiksi ehdoiksi?

Teknisten järjestelmien toiminta ei jäljittele ruumiillisten ihmisten toimintatapo-
ja. Siksi aina kun ruumiillista tai kognitiivista työtä siirretään teknisille välineille, ta-
pahtuu käännös, joka muuttaa toiminnan proseduuria ja sen suhdetta ympäristöönsä: 
ei ole yllättävää, jos uusia teknisiä menettelytapoja seuraavat yllättävät ei-tarkoitetut vai-
kutukset, jotka saattavat systeemisesti kertautua ja takaisinkytkennän kautta palautua 
toiminnan muuttuneina ehtoina ja ympäristöinä. Sellaisia ovat uutta teknologiaa seu-
raavat uudentyyppiset onnettomuudet, ympäristön kuormittuminen ja kuluminen sekä 
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sosiaalis–taloudelliset kriisit. Tämä sopii hyvin Latourin ajatteluun, sillä toimijaverkko-
teoria rakentuu muutoksen käsitteelle: toiminta on muutosta, jonka tuloksena kaikki 
toiminnan osapuolet ja toiminnan ympäristö muuttuvat. Samalla Latour haluaa kuiten-
kin pitää kiinni yleisen symmetrian periaatteesta, jonka mukaan ihmisiä ja esineitä tulisi 
käsitellä samoin termein ilman että ihmisiä ja heidän intentioitaan tai motiivejaan pi-
dettäisiin toiminnan ensisijaisina lähteinä esineellisiin objekteihin verrattuna. Latourin 
mukaan toiminta on tulosta inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden liittoutumises-
ta, jossa ihmiset ja esineet voivat vaihtaa paikkojaan ja ominaisuuksiaan tasavertaisesti. 
Ihmiset ja objektit eivät kuitenkaan ole niin tasa-arvoisia toimijoita kuin yleisen sym-
metrian periaate olettaa. Ei-inhimillisten toimijoiden monilukuinen ja monimuotoinen 
joukko on useilla toiminnan aloilla jo kauan sitten ylittänyt ihmisruumiin rajallisuuden 
ja esitellyt kykyjä, jotka ovat ihmisorganismille tuntemattomia. 

Ihmisten ja teknisten välineiden yhteenliittymät tuottavat välineitä, joiden kanssa ih-
miset eivät mitenkään kykene kilpailemaan. Inhimillisten toimijoiden kognitiivinen ja 
ruumiillinen työ on suunnitellut ja muovannut teknisiä delegaatteja, joita niiden suun-
nittelijat itse eivät voi korvata. Insinööri ei omalla ruumiillaan voi korvata hidastusestet-
tä. Hän voisi ehkä huitoa ja heilutella autoilijoille, rynnätä ajoradalle ja asettua asvaltille 
makaamaan, mutta kovin pysyvää liikennevirran hidastinta hänen ruumiistaan ei tulisi. 
Ja vaikka insinööri ja teollinen muotoilija ovat suunnitelleet sähkölieden, eivät he miten-
kään voi asettua sähkölieden paikalle. Insinöörillä ei voi paistaa munia – ei edes kuu-
mana käyvällä insinöörillä. Mutta myös käänteinen pitää paikkansa: liesi ei voi korvata 
sen suunnitelleita insinöörejä ja muotoilijoita. Tekniset välineet eivät kykene suunnitte-
lemaan toinen toisiaan. Vaikka teknisillä välineillä on erikoistuneita kykyjä, niiden te-
koälyn toiminta- ja oppimiskyky on parhaimmillaankin ihmiseen verrattuna alkeellista 
ja rajoittunutta. Siksi tekniset delegaatit tarvitsevat säännöllisesti inhimillistä avustajaa 
ja huoltajaa “taluttamaan” niitä työnsä ääreen. Ihmisten ja esineiden kykyjen erilaisuus 
ja erojen toisiaan täydentävä komplementaarisuus saattaa vaikuttaa itsestäänselvyydeltä, 
mutta toimijaverkkoteoria vastustaa kaikkia annettuja olioiden välisiä kategorisia eroja. 
Latour nojautuu filosofiaan, joka ei sisällä ennakko-oletuksia siitä, millaisista olioista 
maailma rakentuu. On vain voimia ja koetteluja voimien välissä suhteissa, joissa muo-
toutuvat toimijat, aktantit, saavat hahmonsa ja ominaisuutensa. Ihmiset ja esineet sen 
enempää kuin niitä kuvaavat käsitteelliset kategoriatkaan eivät ole olemassa itsenäisinä 
ja toisistaan riippumattomina vaan ainoastaan keskinäisten suhteidensa verkoston tuot-
tamina ja vakauttamina. Mitä aktantit ovat, riippuu suhteista, joihin ne ovat asettuneet. 
Kun aktanttien väliset suhteet toiminnassa muuttuvat, myös aktantit muuttuvat. Siten 
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toimijaverkkoteorian filosofiset taustaoletukset mahdollistavat sen, että ihmiset ja esineet 
voivat vaihtaa ominaisuuksiaan toiminnan järjestelmissä. Mutta kuten artikkelissa ‘Ob-
jektiivien performatiivisuudesta’ (Kalanti 2007, 212–213) todetaan, vaikka inhimillistä 
toimintaa voidaan siirtää materiaalisille olioille, teknisillä välineillä on runsaasti ominai-
suuksia, joita alaston ihminen ei voi ottaa suorittaakseen. Toisaalta tekniset delegaatit 
eivät kykene lisääntymään ilman ihmisiä, jotka toimivat teknisten välineiden “sukupuoli-
eliminä”, joiden kautta ei-inhimilliset oliot monistuvat, muotoutuvat ja kehittyvät, kuten 
Marshall McLuhan hänelle ominaisella huumorillaan asian aikanaan ilmaisi. 

Jos teknisillä välineillä onkin toiminnallisia kykyjä tai ainakin toimintafunktioita, ky-
symykseksi jää, miten vastuu toiminnan tuottamisesta jakautuu objektien ja inhimillis-
ten subjektien välillä. Mikä on materiaalisten rakenteiden osa ruumiillisten subjektien 
toiminnan ja vuorovaikutuksen tuottamisessa? Giddens oletti, että sosiaalinen vuoro-
vaikutus rutiininomaisesti hyödyntää kanssakäymisen materiaalisia puitteita toiminnan 
konstituoimisessa mutta ei analysoinut tarkemmin, miten materiaalinen välittyy toimin-
naksi. Latourin kanta on, että sosiaalinen järjestys on mahdollinen vain tukeutumal-
la materiaaliseen, joka säilöö ja säilyttää inhimillisen vuorovaikutuksen ja siten alustaa 
tulevaa toimintaa. Latouria on mahdollista tulkita niin kuin ‘Objektien performatiivi-
suudesta’ -artikkelissa (Kalanti 2007, 207–208) on tehty, että toiminnan proseduuri ma-
terialisoituu teknisten välineiden rakenteessa ja että välineet responsiivisuutensa kautta 
ohjaavat käyttäjäänsä. Giddensin ja Latourin kannalta ongelmallista on, että suuri osa in-
himillisestä vuorovaikutuksesta tapahtuu ilman raskasta välineistöä vain kevyesti ympä-
ristöönsä kytkeytyneenä. Inhimillinen toiminta ja vuorovaikutus tapahtuu aina jossakin 
ajassa ja tilassa, ja tila on aina myös materiaalinen tila, alusta jolla ruumiit seisovat tai le-
päävät, pintoja jotka rajaavat visuaalista tilaa ja kanavoivat vartaloiden kulkua. Subjek-
tien ruumiit ovat usein vaatteiden verhoamia, ja materiaalisen ja ilmaisullisen aineksensa 
ansiosta päällä olevat vaatteet ovat yhtä lailla toiminnan esteitä kuin toiminnan mahdol-
listajiakin. Mutta tämän massiivisemmin materiaalisen ei tarvitse olla läsnä, jotta sosi-
aalinen kohtaaminen voi tapahtua. Usein kasvokkaisista kohtaamisista ei myöskään jää 
mitään tapahtumalle ulkoista jälkeä materiaaliseen ympäristöönsä: kun keskusteluja ei 
tallenneta eikä dokumentoida ulkoisille muistialustoille, puhe ei säily tilassa, jossa se on 
lausuttu. Ruumiit ovat pehmeämpiä kuin materiaalit, joista kaupungit rakentuvat. Siksi 
niiden kohtaamisesta ei aiheudu näkyvää pintojen kulumista, ei välttämättä roskiakaan. 
Asvalttiin ei jää edes jalanjälkiä, joiden jättämät painaumat luonnonympäristössä katoa-
vat ajan kuluessa. 
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Vaikka modernissa yhteiskunnassa kasvokkaisen kanssakäymisen suunnittelussa ja 
koordinoinnissa tavanomaisesti hyödynnetäänkin kommunikaation ja liikenteen tekno-
logioita, itse kohtaamiset ovat mahdollisia ilman, että vuorovaikutustilanne hyödyntää 
mitään teknisiä välineitä, joiden kautta yhteiskunta olisi läsnä tai joiden avulla sosiaali-
nen tilanne kaivertaisi tai muuraisi itsensä osaksi yhteiskunnan materiaalista konstruk-
tiota. Tämä on ongelma erityisesti Latourille, jolla ei ole teoriaa subjektista. Giddensin 
konseptiossa on mahdollista, että kohtaaminen tallentuu toimijoiden muistijäljissä ja on 
käytössä tulevien toimintaepisodien resurssina. Materiaalinen tila, jossa kohtaaminen ta-
pahtui, voi samalla tavoin säilyä orgaanisessa muistissa mentaalisena representaationa, 
joka määrittää jo tapahtunutta sosiaalista episodia. Sillä ainoa materiaalinen rakenne, 
joka ihmisten välisissä kohtaamisissa aina välttämättä on läsnä, on arkkitehtuuri, kau-
pungin tai luonnon. Siksi seuraavassa tarkastellaan lähemmin, mikä on rakennettujen ti-
lojen ja niissä liikkuvien ruumiiden toiminnallinen suhde. 

L i i k k u v a  r u u m i s  a r k k i t e h t o n i s e s s a 
t i l a s s a
Zaha Hadid kuvaa rakennuksiaan kivettyneenä liikkeenä (Zaha Hadid Architects 2004a, 
2004b). Maiseman suorat linjat ja urat syntyvät liikkeestä, ovat liikkeen jättämiä jälkiä 
ja näiden linjojen jatkeiksi ja solmukohdiksi Zaha Hadid suunnittelee rakennuksensa. 
Hänen “dekonstruktiivisen” ja “mahdottoman” arkkitehtuurinsa ensimmäinen toteutu-
nut rakennus oli Vitran huonekalutehtaan paloasema Weil am Rheinissa, Baselin suur-
kaupunkialueen Saksan puoleisella vyöhykkeellä vuonna 1993. 

Tehdasalueen portilta, Frank Gehryn suunnitteleman pyörteisen näyttelypaviljon-
gin kulmalta, johtaa leveä suora tie valkoisten laajojen teollisuushallien välistä alueen 
toiseen reunaan, kulmaukseen, jossa paloasema sijaitsee. Sisääntulokatoksen pitkä te-
rävä kärki työntyy lähestyvää katsojaa kohti. Teräväkärkisen puolisuunnikkaan muoto 
toistuu rakennuksen kadunsuuntaisissa, lineaarisissa, kerrostuvana sarjana hyökkäävissä 
seinäpinnoissa, jotka näyttävät liukuvan toistensa ohi. Zaha Hadidin mukaan rakennus 
ilmaisee jännitystä valmiudessa olemisen ja purkautuvan toiminnan välillä (Zaha Hadid 
Architects 2004a).  

Teräväsärmäiset betoniseinämät, joiden väliin jäävää tyhjyyttä rakennuksessa tapah-
tuva toiminta täyttää, kanavoivat liikettä. Seinämät ja niitä puhkovat aukot muodosta-
vat tilallisen syntaksin, joka määrää, mistä tilasta on yhteys toiseen tilaan ja siksi missä 
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järjestyksessä tilojen läpi voi kulkea. Kaarevalla käytävällä toisella seinällä ovat varuste-
kaapit, vastakkaisella seinällä suihkut kallistetuin liukuovin. Käytävä johtaa suoraan sen 
toisessa päässä olevaan autohalliin. Punaisten paloautojen etenemisurat on kaiverrettu 
asvalttiin. Samoin palomiesten ritualisoidut harjoitukset kaivertuvat maanpintaan ruu-
miiden koreografioiden notaatioina. Rakennuksen välipohjan nuolimaisista aukoista sä-
teilevän valon linjat ohjaavat palomiesten “välttämättä täsmällisiä ja nopeita liikkeitä” 
(Zaha Hadid Architects 2004a) läpi rakennuksen.

Weil am Rheinin kunnallinen paloasema toimi Zaha Hadidin piirtämässä rakennuk-
sessa kahden vuoden ajan. Suihkuista on edelleen suora yhteys autohalliin, mutta hallissa 
ei enää ole autoja. Käytävät ovat tyhjentyneet varusteiden painamin askelin juoksevis-
ta palomiehistä. Tilalle ovat tulleet turistit. Kesäaikana viidesti päivässä matkailijaryhmä 
kävelytetään rakennukseen. Turistit kävelevät samoja käytäviä kuin palomiehet, nouse-
vat portaat toiseen kerrokseen, jossa sijaitsi kanttiini ja jonka kalusteet ja kattovalaisimet 
ovat edelleen paikallaan. Tila-arkkitehtuurin ja pitkien loistevaloputkien yhdensuuntai-
sesta poikkeutetut akselit luovat illuusion usean pakopisteen perspektiivistä: aivan kuin 
panoraama olisi pirstottu useisiin kuviin, joilla kullakin on hieman toisista poikkeava pa-
kopisteensä. Kanttiinin materiaalinen rakenne ja tilallinen organisaatio on koskematon. 
Onko kanttiini siis edelleen olemassa, vaikka kukaan ei ole syömässä?    

Autohallin pitkälle ja korkealle takaseinälle on ripustettu tuolinäyttely. Seinän peit-
tävä, lattiasta kattoon ulottuva hyllykkö kannattelee 50 tuolia designin historiasta. Vas-
takkaisen seinän edustalle on järjestetty paikat katsojille. Tähän päättyy turistikierros 
Vitran paloasemalla, oppaan selostukseen Vitran maineikkaiden muotoilutuotteiden 
historiasta. 

Paloasema on muuttunut tuolimuseoksi, ilman että mikään rakennuksen materiaa-
lissa rakenteissa tai niiden muodoissa olisi muuttunut. Tähän voisi huomauttaa, että pa-
loasema ei kuitenkaan ole muuttunut kovin luontevaksi museoksi. Autohallin näyttelyä 
lukuun ottamatta asema on edelleen tyhjillään ilman että sinne olisi onnistuttu sovitta-
maan muutakaan toimintaa. Rakennuksen tyhjilleen jäämisen voisi tulkita merkiksi siitä, 
että rakennus materiaalisella rakenteellaan vastustaa kaikkea muuta toimintaa kuin sitä, 
joka kaiverrettiin rakennuksen muotoihin jo suunnitteluvaiheessa. 

Kuitenkin tärkein syy siihen, miksi Vitran paloasema on lähes tyhjillään, on luulta-
vimmin sama kuin miksi paloasema lopetti toimintansa paloasemana. Rakennuksen si-
jainti Vitran tehdasalueen sisällä, alueen reunalla usean sadan metrin päässä tehdasalueen 
pääportista, on ongelmallinen minkä tahansa muun kuin tehtaan valmistusprosesseihin 
kytkeytyvän toiminnan kannalta. Itse rakennus ei ole niin erikoistunut, etteikö siihen 
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voisi sijoittua muukin työorganisaatio kuin palokunta. Se saattaisi hyvinkin käydä vaik-
ka yksityiskodista, onhan rakennuksessa saniteettitilat, keittiö ruokailutiloineen sekä au-
totalli, joka tosin on omakotitalon autotalliksi poikkeuksellisen tilava. Toimistokäytössä 
paloasemalle voisi kuvitella sijoittuvan avokonttorin ja autohalliin varaston. Tuolimuse-
on näyttelyn olisi joka tapauksessa voinut sijoittaa autohallin lattialle seinälle ripustami-
sen sijaan, jos olisi pidetty tärkeänä, että tuolit voi nähdä lähietäisyydeltä niiden ympäri 
kiertäen. Katon rajaan asetetut tuolit voi nähdä vain etäältä ja vain yhdestä suunnasta. 

Jos rakennus ei määrää toimintaa, voisi ajatella, vähemmän determinoivasti, että ra-
kennus alustaa toiminnan. Mutta Vitran paloaseman käytävillä astelevista turisteista ei 
tule palomiehiä, vaikka he kävelevät samoja käytäviä kuin palomiehet heitä ennen. Ti-
lanne ei muuttuisi, vaikka palomiesten varusteet olisivat paikoillaan varustekaapeissa ja 
sammutusautot lähtövalmiina autohallissa. Ja vaikka turistikierrokseen kuuluisi palomie-
hen varusteiden päälle pukeminen, kypärän päähän paneminen ja paloautoon istuminen, 
ei Vitran teollisuusalueella olisi vieläkään palokuntaa. Ja vaikka edelleen oletettaisiin, 
että Vitran paloasema olisi jälleen kytketty Weil am Rheinin palo- ja pelastusviranomais-
organisaation hälytysjärjestelmään, summerit alkaisivat soida hälytyskäskyn merkiksi 
ja autohallin ovet avautuisivat automaattisesti, olisi epävarmaa, saisivatko paloautoihin 
palo puvuissa istutetut turistit paloautoja käyntiin, mutta ennen kaikkea, ymmärtäisivät-
kö he tehtäväkseen lähteä pelastusajoon. Palomiehenä palopaikalle syöksyminenhän ei 
kuulu turistin sosiaaliseen rooliin, ei vaikka turistilla olisi päällään palomiehen varus-
teet. 

Satunnaisista paikalle kerääntyneistä paloasemaan tutustumaan tulevista ihmisistä 
muodostunut turistiryhmä ei ole ryhmä käsitteen sosiaalipsykologisessa merkityksessä, 
paremminkin turistit muodostavat lauman tai goffmanilaisen kerääntymän. Paloase-
malla liikkuminen, palomiehen varusteiden päälle pukeminen ja paloautoon istuminen 
ei tuota samaan tilaan kerääntyneistä ihmisistä organisaatiota, joka kykenisi lähtemään 
sammuttamaan tulipaloja. Palomiehen roolivarusteiden lisäksi palomiehen roolin me-
nestyksellinen suorittaminen vaatisi varusteiden ja sammutusvälineiden käytön koulu-
tusta ja harjoitusta, organisaation rakenteen, työnjaon ja menettelytapojen tuntemista 
– luultavasti myös rooleissa toimivien itseymmärrystä siitä, mitä ja miksi he ovat palolai-
toksella tekemässä. 

Varusteita ja välineitä voi oppia käyttämään myös ilman kokeneen käyttäjän opas-
tusta kokeilemalla miten väline käyttäytyy, kun sen eri osiin kohdistaa ruumiinvoimia 
erilaisista suunnista vaihtelevissa ympäristöissä (ks. Kalanti 2007, 219). Mutta tämä yrit-
tämisen ja erehtymisen kautta oppiminen on usein hidasta ja riskialtista ja saattaa johtaa 
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menettelytapoihin, jotka eivät hyödynnä välinettä tarkoituksenmukaisimmalla ja tehok-
kaimmalla tavalla. Stressaavassa hätätilanteessa oppiminen voi tosin käydä nopeastikin. 
Joukko paikalle sattuneita saattaa kyetä itseorganisoitumaan ryhmäksi ja hyödyntämään 
ryhmänsä jäsenten vaihtelevia kykyjä. Ja jos heillä vielä on käsillä tarkoituksenmukaisia 
varusteita ja välineitä, he toimivat näiden objektien kanssa tehokkaammin kuin ilman 
niitä. Savusukeltajan varusteisiin pukeutuminen ei tee kansalaisesta ammattimaista sa-
vusukeltajaa, mutta savusukeltajan varusteissa hänen on mahdollista toimia pelastajana 
huomattavasti tehokkaammin kuin ilman varusteita, jos hänellä on mahdollisuus ja mo-
tivaatio toimia. Ja kun savusukeltajan varusteissa hänen mahdollisuutensa toimia on dra-
maattisesti parempi kuin ilman varusteita, todennäköisyys että hän myös toimii, on sekin 
vastaavasti suurempi. Moottoripalon sammuttamisessa kansalaisella rantashortseissa ja 
T-paidassa ei ole paljon mahdollisuuksia. Mutta jos hänellä T-paidan lisäksi on myös jau-
hesammutin, jonka sokka on saatu irti, hän on jo ratkaisevasti toimintakykyisempi.

Sammutusvälineet ovat toimintakykyisen palomiehistön välttämätön vaikkakaan ei 
riittävä ehto, mutta kuuluuko rakennus näihin välttämättömiin välineisiin?

Paloasema voisi toimia myös spatiaalisesti hajautuneena. Palomiehet säilyttäisivät 
henkilökohtaisia varusteita kotonaan ja sammutusvälineistöä autoissa. Paloautot pysä-
köitäisiin niiden kuljettajien kotikaduille. Miehistö lähtisi palopaikalle kukin kotoaan. 
Tämä edellyttää hälytysten ohjautumista miehistön henkilökohtaisiin, mukana kulje-
tettaviin päätelaitteisiin ja miehistön jäsenten välistä kommunikaatiojärjestelmää, mutta 
käytännöllisesti katsoen kaikki kansalaiset jo elävät sellaisiin järjestelmiin kytkettyä elä-
mää. Järjestelyllä, jossa paloasema on hajautettu miehistön koteihin, on toki hankaluu-
tensa: jos miehistön jäsenet eivät asu aivan toistensa naapurustossa, heidän matkansa 
hälytyspaikalle ovat erimittaisia ja he saapuvat paikalle matkan keston mukaisessa jär-
jestyksessä yksi kerrallaan. Paloasemarakennuksen puuttuessa kaluston huoltoon tarvit-
tavat tilat on vuokrattava huolto kerrallaan samoin kuin miehistön harjoitustilat. Näistä 
vaikeuksista huolimatta palokunnan olisi teknisesti mahdollista toimia, ainakin väliai-
kaisesti, ilman omaa rakennusta. Paloasema on asiallisesti ottaen miehistötiloilla laajen-
nettu autohalli, ja sammutuspaikalle pääsyn kannalta auto on olennaisempi väline kuin 
halli. Auto säilyy ajokunnossa ilman autotalliakin, mutta tyhjällä autotallilla ei ajeta pit-
källekään. Tämä ei ole tulkintakysymys. Miten tahansa autosta ja autotallista puhutaan-
kin, auto ja autotalli eivät toiminnallisesti korvaa toisiaan. Mikään tulkinta ei käynnistä 
tyhjää tallia, repäise sitä irti paikaltaan ja saata sitä liikkeeseen.
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Kielen sisällä on mahdollista attribuoida puheen kohteelle fiktiivisiä ominaisuuksia. 
Toinen asia on, onko näin tuotettu kielellinen konstruktio mielekäs, sillä puhunta sinän-
sä ei muuta materiaalista maailmaa eikä tuota objekteille uusia intrinsisiä ominaisuuk-
sia. Kielellisten konstruktioiden ontologia on erilainen kuin materiaalisten rakenteiden, 
ja nämä kaksi ontologista maailmaa ovat vuorovaikutuksessa vain materiaa muokkaavien 
käytäntöjen kautta. Materiaalisten käytäntöjen väline on ruumis ja teknologian kehityk-
sen myötä kaikki välineet, joihin ruumis kiinnittyy ja joita ruumis tämän fyysisen sidok-
sen kautta ohjaa. 

Välineet ovat toiminnan kannalta keskeisempiä kuin rakennetut tilat, sillä välineet 
ovat erikoistuneempia toiminnan instrumentteja kuin rakennukset. Rakennusten suhde 
niiden tiloissa tapahtuvaan toimintaan on sumea. Siksi on mahdollista, että rukoushuone 
muuttuu diskoksi, ilman että rakennus muuttuu. Mutta kun rukoushuone ei kuitenkaan 
ole disko, jonkin on täytynyt muuttua. Jos se ei ole rakennus, mikä se on? Lyhyesti sanot-
tuna, rukoushuone muuttuu diskoksi, kun rukoilun välineet on vaihdettu diskoamisen 
välineisiin. Kun kirkkokansan penkit poistetaan ja alttarin paikalle asennetaan baaritiski, 
rukoushuone on muuttunut yökerhotyyppiseksi ravintolaksi.  

Luther-kirkko Helsingin keskustassa Runeberginkadulla oli ennen vuoden 1995 
meikkaustaan Cafe Barockiksi kokenut historiansa aikana paljon raskaampia rakenteel-
lisia muutoksia ilman, että sen käyttötarkoitus oli muuttunut. Theodor von Höijer oli 
suunnitellut Helsingfors Lutherska Evangeliföreningille rakennuksen, joka valmistui 
vuonna 1879. Rakennusta laajennettiin K. A. Wreden suunnittelemalla kaksikerroksi-
sella uusgoottilaisella rukoushuoneella vuonna 1894. Rukoushuone muuttui Luther-kir-
koksi 1931, kun Hilding Ekelundin suunnitelma uusi rakennuksen sisäkuoren rakenteet 
funktionalistisen esteettisen ohjelman mukaisiksi. Sisääntulojulkisivun uusgoottilaiset 
aiheet jäivät ennalleen. Seurakuntatoiminta kirkossa hiipui 1960-luvulta lähtien ja ra-
kennus jäi lopulta tyhjilleen. Kirkon purkamista jo suunniteltiin, kunnes Museovirasto, 
Rakennustaiteen seuran vaatimuksesta, suojeli kirkkosalin ja julkisivun 1980-luvun puo-
livälissä. (Salmela 2004, C3.) 

Kirkkosalin ja ravintolasalin isomorfisuus keksittiin Elannon ravintolatoimes-
sa, jossa kirkkosalille kehitettiin uusi toiminnallinen käsikirjoitus. Salin penkkirivistöt 
poistamalla syntyi 650-paikkainen ravintola. Alttarin paikalle rakennettiin baaritiski ja 
sen eteen tila tanssilattialle. Kirkon kellariin, joka tarinan mukaan on joskus toiminut 
ruumishuoneena, asennettiin ravintolasalia palveleva keittiö. (Salmela 2004, C3.) Kun 
kirkkosali lopuksi sisustettiin ruokailupöydillä ja tuoleilla, teknisesti kirkko oli valmis toi-
mimaan ravintolana. Mutta kiinnostavaa kyllä, näiden materiaalisten muutosten lisäksi 
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turvauduttiin vielä ilmaisullisiin keinoihin. Kirkolliset symbolit poistettiin, olkoonkin, 
että luterilaisessa funkkis-kirkossa ne muutoinkin ovat askeettisen niukat. Lehtereiden 
kaidemuurit maalattiin freskoin ja valkoinen tynnyriholvikatto sai taivaansinisen väri-
tyksen (mt., C3). 

Sittemmin ravintosalin pöydät on kannettu pois ja tanssijat ovat vallanneet entisen 
kirkkosalin. Alttariseinällä riippuu jättiscreeni ja saarnastuolin paikalle on nostettu tans-
sihäkki. Baaritiski on siirretty urkuparvelle ja lehtereiden väliin ripustettu verkko, joka 
suojaa kirkkosalin lattialla tanssivia lehtereiltä lentäviltä laseilta ja pulloilta. Laservalo-
suihkut ja välkkyvät kuvaruudut viimeistelevät vaikutelman. Kellarin keittiössä, nykyi-
sessä hevirock-baarissa, on palattu ruumishuonetunnelmiin: seinämuureilla roikkuvat 
läpivalaistut röntgenvalokuvat ihmisruumiin luurangosta. (Salmela 2004, C3.) 

Jos fyysiset, tilalliset rakenteet säilövät toimintaa, niiden pitäisi vastustaa mitä tahan-
sa muuta toimintaa. Luther-kirkon tapauksessa suurimman esteen kirkkosalin käyttötar-
koituksen muutokselle asettivat – ei rakennusarkkitehtuuri vaan sellaiset puolikiinteät 
(Hall 1966) elementit kuin kirkonpenkit. Kirkonpenkkien inertia on pääteltävissä siitä, 
että ne oli poistettava ennen kuin ravintolatoiminta oli mahdollista aloittaa.  

Mutta miten kirkonpenkkien materiaalinen rakenne esti ravintola-aterioinnin? Kiin-
teissä istuinpenkeissä on pysty selkänoja, johon kiinnittyy kapea pöytätaso, jota taaem-
man penkkirivin istuja voi käyttää laskutasona. Penkit on järjestetty peräkkäisiin riveihin 
niin, että taaemmalla penkkirivillä istuvan polvet ovat lähes kiinni edellisen penkkiri-
vin selkänojassa. Pöytätaso on suunniteltu virsikirjan mitoille ja on siksi syvyyssuunnas-
sa verrattain kapea, mutta riittävä kannattelemaan lautasta ja ruokailuvälineitä. Suurempi 
ongelma on, että monesti virsikirjan laskutaso on kallistettu. Tällöin virsikirjan lattialle 
liukumisen estää matala lista, joka pitäisi myös lautasen paikoillaan, mutta painovoiman 
vaikutusta lautasella oleviin ruoka-aineksiin se ei estäisi. Kaltevalta lautaselta ruoka valui-
si ruokailijan syliin. Jos ruoka olisi solidia materiaalia, se pysyisi lautasen muodostamassa 
koverassa altaassa, kuten lautanen pysyy kallistetun tason ja korotetun reunan muodos-
tamassa altaassa. Mutta ruoka harvoin on kivikovaa. Nestemäisten aineiden tasopinta 
pyrkii asettumaan aina vaakasuoraan. Siksi altaan kallistaminen saa nesteen lopulta ryöp-
sähtämään reunojen yli. Myös kiinteissä ruoissa on tavallisesti nestettä, joka saa ne liuku-
maan kaltevalla pinnalla. Siksi kaikissa kulttuureissa nestemäiset ruoat tarjotaan pienistä 
altaista, joita tilanteesta ja altaan materiaalista ja muodosta riippuen kutsutaan juomala-
seiksi, kupeiksi, kulhoiksi tai syviksi lautasiksi.

Luther-kirkossa virsikirjatasot näyttävät olleen vaakasuoria, päätellen valokuvista, 
jotka otettiin kirkon interiööristä ennen ravintolasaliksi muuttamista. Siltä osin penkkien 
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pöytätasot eivät eroa pöytätasoista yleensä. Miten kirkonpenkit määräävät ruumiillisten 
subjektien toimintaa? On tarkasteltava kirkonpenkkien tilallista syntaksia.

Rakenne, jolla kirkonpenkeissä pöytätaso ja penkki on sidottu kiinteästi toisiinsa, on 
sama kuin Helsingin yliopiston historiallisen päärakennuksen luentosalien sanankuule-
mispaikoilla. Pöydän ja penkin kiinnitetty etäisyys toistui myös vanhoissa kansakoulujen 
pulpeteissa. Tällaisessa järjestelyssä penkkiin voi säädyllisesti asettautua vain astumalla 
penkin ja pöytätason väliin penkkien päistä. Jos istuinpenkit ovat monen metrin mit-
taisia, kuten ne tällaisessa järjestelyssä perinteisesti ovat olleet, penkkeihin on astutta-
va jonossa niin, että ensimmäinen istuu penkin käytävänpuoleisesta päästä katsottuna 
kauimmaiselle reunapaikalle. Tämä siksi, että ihmisruumiiden on vaikea mahtua ohitta-
maan toisiaan penkin ja pöydän välisessä tilassa, joka on mitoitettu istuvaa kehoa varten. 
Istuva ihminen tukkii penkin etureunan ja pöytätason välisen kapea tilan. Jos hän nou-
see seisomaan, hänen jalkansa tukkivat sen samoin. Sen takia elokuvateattereihin kehitet-
tiin myöhemmin ylösnousevat istuimet, jotka sallivat pystyyn nousevan ihmisen vetäytyä 
lähemmäs selkänojaa ja vapauttaa käytävätilan, jota pitkin samalle riville asettuvat katso-
jat voivat kulkea.  

Laskutason irrottaminen edellisen penkkirivin selkänojasta niin, että näiden väliin 
syntyy käytävä, mahdollistaisi esineiden jakelun pöydille ja aterioitaessa tarjoiluvaunut 
ja tarjoilijat pääsisivät kulkemaan sekä pöytätasojen editse että penkeissä istuvien sel-
känojien takaa. Silti tämäkään penkkien tilallinen organisaatio ei helpottaisi itse pitkiin 
penkkeihin istumista. Penkkeihin järjestyminen edellyttäisi peräkkäin tulevien ihmisten 
alasistumista tulojärjestyksen mukaiselle paikalle ja poistumista tulojärjestykseen nähden 
käännetyssä järjestyksessä niin, että viimeisenä istunut nousee poistuakseen ensimmäise-
nä. Sellaisena se olisi mahdollinen sosiaalisissa laitoksissa, joiden tapahtumat toistuvat 
säännöllisesti ja rituaalinomaisen kaavamaisesti ennakoidun ajankohdin. Seurakuntame-
not ovat tällaisia mutta myös totaalisten laitosten päivittäin toistuvat ja kollektiivisesti 
sitovat rutiinit. Armeijan alokasjoukko-osaston marssi ruokailuun on esimerkki norma-
tiivisen kurinalaistamisen tuottamasta kollektiivisesta apparaatista, jossa ei ole sijaa yksi-
löllisille impulsseille. Koska joukko-osasto asettuu pöydän ääreen jonomuodostelmassa, 
istuutuu samanaikaisesti, aloittaa ruokailun samanaikaisesti ja myös lopettaa ja nousee 
poistuakseen samanaikaisesti, osasto voisi ongelmitta ruokailla kirkonpenkeillä. 

Sen sijaan yksilöllisten aikataulujen ja henkilökohtaisten mielijohteiden mukaan tu-
levat ja menevät ruokailijat eivät sovi kirkon pitkänpenkin ääreen ruokailemaan toistensa 
vieressä. Joko he alituisesti häiritsisivät toistensa ateriointia yrittäessään ohittaa toisten-
sa ruumiita päästäkseen vapaalle paikalle tai paikaltaan pois tai loikkisivat kiinteiden 
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selkänojien ja pöytien yli paikalleen – kuten opiskelijat luentosaleissa. Ratkaisu ongel-
maan on pitkien penkkien katkaiseminen lyhyemmiksi, vaikka vain yhden tai kahden 
ihmisen istuttaviksi. Tällöin on jo päädytty lähelle nykyaikaista ravintolasisustusta. Pöy-
tään pääseminen ei enää edellytä kollektiivista toimintaa, joka pakottaa jokaisen subjek-
tin sovittamaan ruumiinsa tilalliseen asemaan, joka määräytyy läsnä olevien ruumiiden 
asemasta sekä vielä poissa olevien mutta mahdollisesti saapuvien kehojen kulkureitistä 
tyhjiksi jääneille paikoille. 

Materiaaliset rakenteet organisoivat tilaa ja kanavoivat ruumiiden kulkua. Kirkon-
penkkien organisaatio pakottaa ruokailijat jonoon ja vaikuttaa tanssivien juhlijoiden 
vartaloiden koreografiaan, ei ainoastaan rajoittamalla ruumiiden liikeratoja, vaan myös 
tuottamalla koreografiaan vertikaalisen elementin. 

Jos ruumis kykenee liikuttamaan itseään tilassa, se kykenee myös tanssimaan. Mutta 
ruumista ympäröivän tyhjän tilan dimensioista riippuu, kuinka laajoja liikesarjoja ruumis 
voi tehdä kohtaamatta omaa materiaalisuuttaan tilaa rajaavan elementin materiaalisuu-
dessa. Kirkkosalissa tanssi olisi mahdollista keskikäytävällä ja alttarin edustalla. Kirkon-
penkkien väliin jäävä ahdas tila sallii vain sivuttaisaskeleet, mutta yläruumiin kiertämistä 
se ei rajoita. Keskikäytävällä laajakaartoiset liikkeet törmäävät penkkirivien päätyihin. 
Koreografia on joko sovitettava käytävän leveyteen tai hyväksyttävä, että liikesarjan 
ulottaminen penkkirivistöjen puolelle muuttaa koreografiaa. Oletusarvoisesti tanssiko-
reografiat suunnitellaan tasaiselle lattia-alustalle. Tasalattialle suunnitellun tanssin esit-
täminen penkkirivistön keskellä pakottaa tanssijan kuitenkin vertikaaliseen liikkeeseen, 
vaikka sitä ei koreografian notaatiossa olisikaan kuvattu. Myös askelsarjat tanssija joutuu 
sovittamaan penkkirivien topologiaan. 

Tanssiessaan penkeillä tanssija joutuu loikkimaan istuimelta toiselle yli penkkien sel-
kämysten. Jos penkkien selkänojat ovat niin korkeat ja virsikirjatason takia niin syvät, että 
tanssija ei kykene lattiaan varaten nostamaan jalkaansa selkänojan yli, hän joutuu joko 
välttämään astumista lattialle penkkirivien välissä tai tekemään selkänojan yli kierähtä-
misestä, hyppäämisestä tai kiipeämisestä osan tanssin koreografiaa. 

Penkkien korkeus, istuinten syvyys ja etäisyys toisistaan säätelevät niillä tanssimi-
sen askellusta, johon tanssin koreografia on sovitettava, jos tarkoitus on, että koreografia 
on penkeillä tanssittava. Muussa tapauksessa koreografia ei tanssiperformanssissa toteu-
du tai tanssija vahingoittaa itseään, mikä sekin tarkoittaa, että koreografia ei tule läpi-
tanssituksi. Mutta koska tanssi kirkonpenkeillä vertikaalisine esteineen ja vertikaalisine 
pudotuksineen ei ole vaaratonta edes akrobaattisesti ruumiinsa hallitsevalle tanssijalle, 
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on ymmärrettävää, että kun Luther-kirkkoon rakennettu ravintolasali muutettiin yöker-
hoksi, kirkonpenkit pysyivät edelleen poissa. 

Näyttää siltä, että mikä tahansa sali tai halli sopii ravintolaksi. Suomessa ravintoloi-
ta on perustettu kirkon lisäksi pankkisaliin, satamamakasiiniin, ruutivarastoon ja vilja-
myllyyn. Tämä on mahdollista vain siksi, että rakennettu tila ei määrää tilassa tapahtuvaa 
toimintaa. Avoin hallitila, jota kantavat rakenteet eivät lävistä, rajoittaa sinne samanaikai-
sesti mahtuvien vartaloiden ja toiminnan välineiden, siis kalusteiden ja tuotantovälinei-
den, spatiaalisia dimensioita, volyymia ja lukumäärää. Tila muodostaa kolmiulotteisen 
tapahtumakentän, jonka rajojen sisälle inhimillisten ja koneellisten toimijoiden ja toi-
minnan vaatiman liikkeen on sovittauduttava, tai tilaa kehystäviä rakenteita on puretta-
va. 

Tyhjän tilan mittasuhteista riippuu tilaan astuvan vartalon etäisyys tilaa rajoittavista 
ja siksi tilaa tuottavista pinnoista. Lattian keskellä seisovan kehon etäisyys seinistä ja ka-
tosta määräytyy tilan spesifeistä mittasuhteista. Kuinka kauas vastakkaisesta seinästä ha-
vainnoiva ruumis voi peräytyä ja kuinka laajasäteisiä trajektoreita, kulkuratoja, ruumis 
voi liikkeellään lattian tasopintaan “piirtää”, riippuu samoin tilan mittasuhteista ja muo-
dosta. Tilaa rajaavien pintojen aukkojen sijainnista riippuu, miltä seinältä ihmiset pää-
sevät sisälle tilaan ja poistumaan sieltä. Sisäänkäynnin asema määrittelee suunnan, mistä 
tilaa lähestytään. Koska katseen asema on sidottu ruumiin asemaan, ruumiin lähestymis-
suunta on sama kuin katseen suunta. Oviaukkoa lähestyvä katsoja näkee aukon kehystä-
män osan tilan lattiaa ja vastakkaista seinämää. Lähemmäksi edettäessä oviaukon rajaama 
näkymäsektori laajenee ja paljastaa yhä suuremman osan tilan sisäpinnoista. Näkymäsek-
torin rajat vetäytyvät taaksepäin kohti suorakaiteenmuotoisen tilan kulmia kunnes ovi-
aukon läpi astuttua aukon kehykset eivät enää rajaa näkösektoria. Katseelle näyttäytyvät 
seinäpinnat samalla peittävät kääntöpuolensa ja niiden taakse kätkeytyvät tilat. 

Tilaa organisoivat rakenteet ohjaavat ruumiin kulkua ja siksi myös katseelle tilasta 
toiseen avautuvia näkymiä. Tämän enempää ei symboliikasta ja ilmaisevasta substans-
sista riisuttu tila määrää ruumiin toimintaa. Mutta juuri siksi arkkitehtuurin taide on 
mahdollista: koska tilan muoto ei määrää sisälleen sulkemien ruumiiden toimintaa, toi-
minta voidaan kehystää mitä vaihtelevimmilla arkkitehtonisilla muodoilla, kuten Zaha 
Hadidin työt osoittavat. 

Ruumis on tilan rakenteisiin kosketuksissa vain jalkapohjillaan ja kämmenellään 
ovenkahvaan tarttuessaan. Poikkeuksiakin on, kuten Peter Zumthorin Therme Vals 
Graubündenissa, moderni versio roomalaisesta kylpylästä, jonka altaiden ja seinämuuri-
en gneissi on suunniteltu koskettamaan alastonta kosteaa ihoa, joka sitä vasten painautuu. 
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Mutta muulloin harvoin syleilemme seiniä. Siksi seuraavat artikkelit kertovat välineistä, 
jotka mobilisoivat koko ruumiimme ja jotka kommunikoivat kanssamme sisäisaistiem-
me kautta. Sitä voi kutsua sensuaaliseksi tiedoksi tai vain “perstuntumaksi”, ja siinä ulkoi-
nen tulee sisällemme. 
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