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Tämä Pro gradu �tutkielma käsittelee Krakovan kaupungin teknomusiikkiin pohjautuvaa 
kaupunkikulttuurin osasta � Krakovan teknoheimoa. Antropologisella kenttätyömetodilla 
kerätyn aineiston pohjalta olen pyrkinyt selittämään kaupunkikulttuurin toimintaa 
nykyaikaisessa kulttuuriteollisuuden ja postfordistisen kapitalismin määrittämässä 
kaupungissa. Kaupungissa, joka on vuoden 1989 jälkeen, Puolan sosialistisen 
järjestelmän romahdettua, ajautunut jälleen mukaan globaalin kapitalismin pyörteisiin. 
Kapitalismin saapumisen myötä kaupunki ja sen elämä ovat saamassa lisääntyvissä 
määrin vahvistuvasta urbanisoitumisesta ja postmodernin kiistellystä epookista kertovia 
tunnusmerkkejä.

Näistä tunnusmerkeistä selvin on Michel Maffesolin tunnistama ilmiö kaupunkielämän 
heimottumisesta. Postmodernien kaupunkikulttuurien leimaamissa kaupungeissa 
ihmisten yhteisöllisyys on muodostunut eri lähtökohdista kuin perinteisissä 
naapurustoihin pohjautuvissa kaupungeissa. Heimottuneissa yhteiskunnissa 
yhteisöllisyys muodostuu kuluttamisen ja ekstaattisen yhdessäolon kautta. Krakovassa 
on selviä merkkejä siitä, että kaupunkiheimot ovat korvaamassa perinteisen katoliseen 
kirkkoon pohjautuvan yhteisön. 

Yksi kaupunkiheimoista on teknomusiikkiin � elektroniseen tanssimusiikkin � pohjaava 
kaupunkikulttuuri. Krakovan teknoheimo on globaalin teknokulttuurin ja paikallisen tilan 
ehdoilla toimiva yhteisö. Sen olemassaolo perustuu toisaalta tiettyjen, dominoivien 
henkilöiden haluun ansaita elantonsa teknomusiikin kautta ja toisaalta heimon jäsenten 
tarpeesta kokea yhteisöllisyyttä muiden samanlaisen maun omaavien henkilöiden 
kanssa.

Teknomusiikin ja �heimon tarina on alkanut vasta 1980- luvun puolen välin paikkeilla 
Lontoosta, mutta kuitenkin alle 20 vuodessa se on levittäytynyt lähes koko maapallon 
alueelle. Nopea levittäytymistahti kertoo omaa tarinaansa nykyisen kulttuuriteollisuuden 
voimasta. Sen kyvystä omaksua uusien, mielenkiintoisten kulttuurien tavat, symbolit ja 
asenteet ja tehdä niistä kulutushyödykkeitä. Tämä on selvästi nähtävissä myös 
Krakovan teknoheimon elämässä. Kaupungissa on toisaalta nähtävissä teknoheimon 
taso, jossa harrastuneisuus ja aito innostus musiikkia ja tanssimista kohtaan on 
määräävässä asemassa, mutta myös kulttuurikoneisto, joka yrittää markkinoida 
teknoheimon elämäntavan helposti omaksuttavia osia mahdollisimman laajalle yleisölle.

Teknoheimon kautta puolalaisen yhteiskunnnan muutos kohti urbaanimpaa ja 
globalisoituneempaa maailmaa on selvästi nähtävissä. Se on ollut yksi niistä monista 
silloista, joita pitkin kapitalismin leimaamaa kaupunkikulttuuria on rakennettu entiseen 
sosialismin saarakkeeseen.   
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Säilytyspaikka � Förvaringställe
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        Taulukko 1. Teknomusiikin sanastoa. (Inkinen & Salmi 1994: 290-2) 
Bailut, Bileet. Paremmin kontekstiin sopivia synonyymeja juhla-sanalle. 
Biisi. Rock-kielestä lainattu sana, jolla tarkoitetaan teknomusiikin kappaletta. 
BPM. Beats Per Minute, biittiä minuutissa. Nopeusyksikkö, jolla tekno luokitellaan eri 
nopeusryhmiin. Yleensä noin 130-170 BPM, mutta jopa 200:n raja on rikottu. 
Chill out. Termi, jolla viitataan rentoutumiseen. Usein teknobailuissa on oma 
rauhoittumisalueensa, jossa voi hetken chillailla � ottaa rauhallisesti. 
DJ.  Perinteisen tarkoituksensa mukaan levynkääntäjä, �tiskijukka�. Teknon kontekstissa 
kuitenkin todellinen live-artisti, teknokulttuurin voimahahmo. 
Ekstaasi.  Teknokulttuurin huume, joka teknomusiikin alkuaikoina, jolloin se oli erittäin 
yleisesti käytetty, avitti teknomusiikin standardien muodostumista sellaisiksi kuin ne nyt ovat. 
Vielä edelleenkin tekno- ja klubikulttuurin huume, mutta on osittain korvaantunut muilla 
päihtymiskeinoilla tai selvin päin olemisella. 
Flaijeri. Mainoslappu, jolla tiedotetaan tulevista teknotapahtumista.
Klubbailu. Nykyajan teknokulttuurin edustajan ajanviettotapa. Käydä eri klubeilla 
bailaamassa. 
Klubi. Teknokulttuurin yökerho. Tila, joka useimmissa kaupungeissa muodostaa 
teknokulttuurin tärkeimmät paikat.. 
MC. Master of Ceremony.Riimittelijä, joka huutelee mikrofoniin tunnelman kohottamiseksi tai 
tarinaa kertoakseen. Olennainen osa erityisesti hip hop �kulttuuria, mutta toimii ajoittain myös 
teknon kontekstissa. 
Miksaus. Äänimateriaalin yhdisteleminen. Miksaajana toimii usein DJ. Teknomusiikki on 
korostuneesti miksausorientoitunutta, koska uusien biisien perustana on useimmiten 
uudelleenkierrätetty ja �jalostettu materiaali. 
Rave. Teknokulttuurin massatapahtuma, joka saattaa kerätä jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä, 
mutta pienempikin käy. Teknon alkuaikoina suosittuja rave- paikkoja olivat varastot ja 
tehdashallit, mutta teknokulttuurin tultua osaksi kaupunkien viihdykekoneistoa, on ravet 
järjestetty useimmiten jäähalleissa, konserttisaleissa tms. tarpeeksi isoissa tiloissa. 
Setti. Esitys. Esimerkiksi DJ:n illan esiintymisestä voidaan käyttää sanaa setti. 
Single. Teknomusiikin perinteinen julkaisuformaatti. 
Skene. Nimitys, jota teknoheimolaiset käyttävät omasta toimintaympäristöstään ja 
tapahtumista.
Strobo. Stroboskooppi. Kiivaasti vilkkuva valolaite, joka jaksottaa teknobailujen aikaa ja tilaa. 
Viiltävän valkoinen valo, joka muuttaa ajan ikään kuin ykkösiksi ja nolliksi. Pimeäksi ja 
valoksi. 
Sämple, Sämpläys. Digitaalisen teknologian mahdollistama minkä tahansa äänimateriaalin 
lainaaminen. Musiikin teon leikkaa ja liimaa �menetelmä. 
Tekno. Käyttämäni, ja Suomessa yleisesti käytetty, sateenvarjotermi elektronisen 
tanssimusiikin � konemusiikin � koko kirjolle. Sana, joka parhaiten määrittää 
konemusiikkikulttuuria. Erotuksena sanasta techno, joka on tämän työn kontekstissa eräs 
teknomusiikin alalajeista.  
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1. JOHDANTO 

1.1 Alkusanat 

Joka voi editoida menneisyyttä, hallitsee tulevaisuutta.  

(Benjamin 2003:255) 

Kaupunki ja kaupunkikulttuuri ovat muodostuneet lukemattomista erilaisista palasista, jotka 

kietoutuvat toisiinsa kaupungin fyysisten ja toiminnallisten rakenteiden määräämissä rajoissa. 

Osa kaupunkielämän ilmiöistä sijoittuu täysin toiminnallisten rakenteiden hyväksymiin rajoihin - 

esimerkiksi työssäkäynti ja asuminen - kun taas osa ikään kuin elää rakenteiden raoissa, toimien 

rakenteille merkityksettömien asioiden ja tilojen parissa. Jotkin ilmiöt yrittävät taasen sijoittua 

täysin rakenteiden ulkopuolelle, kuten esimerkiksi rikolliset. Tarkastelemalla ja kuvaamalla 

sisältäpäin näitä kaupungin elämän palasia, on kaupungin rakenteisiin mahdollista päästä käsiksi 

konkreettisten esimerkkien kautta. Tällaiseen tarkasteluun on olemassa maantieteen ja muiden 

yhteiskuntatieteiden piirissä hyväksytty ja sopiva metodi: etnografinen tutkimusmetodi. 

Etnografista metodia voi käyttää maantieteenkin sisällä tiedon hankintaan. Tällä metodilla 

päästään pääosin käsiksi vain pieneen osaan kaupunkilaisista, mutta se riittää kaupungin 

struktuureihin tutustumiseen. Etnografisen metodin valitsin oman maantieteellisen tutkimukseni 

lähtökohdaksi ja oikeastaan näen sen ainoana mahdollisena metodina oman tutkimusongelmani 

selvittelemiseksi suomalaisista lähtökohdista käsin. 

Idea tämän tutkimuksen tekemiseen syntyi pitkähkön mietiskelyn tuloksena. Koska olen lukenut 

sosiaaliantropologiaa sivuaineenani, tahdoin soveltaa sen tutkimusmenetelmiä ja teorioita 

maantieteelliseen tutkimukseen. Tavoitteenani oli antropologisia metodeja hyödyntävän 

kenttätyön suorittaminen tutkielmaani varten. Opiskelun alkuaikoina kuvittelin kohteen löytyvän 

eksoottisilta kaukomailta, mystisestä orientista. Vuosien vieriessä löysinkin yllättäen oman 

orienttini aivan kotomaamme Suomen lähettyviltä, Venäjältä ja muista entisistä sosialistisista 

Euroopan maista. Kiinnostukseni herätessä oli näiden maiden poliittisten ja taloudellisten 

vallanvaihdosten ajasta kulunut jo lähemmäs kymmenen vuotta. Kuitenkin maat olivat edelleen 

ilmapiiriltään varsin erilaisia verrattuna läntisiin naapureihinsa, sillä kommunistisen 

yksipuoluejärjestelmän jättämät jäljet olivat juurtuneet varsin syvään. Turistimatkoillani 

ruostuneen rautaesiripun takaisiin maihin ihastuin ennen kaikkea Slovakian vuoristoihin, sekä 
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puolalaiseen Krakovan kaupunkiin, joka lumosi minut historiaa ja esteettistä kauneutta 

henkivällä ilmapiirillään. Päätin jo tällöin 1990-luvun lopulla tehdä myös graduni jostain itäiseen 

Eurooppaan liittyvästä aiheesta - mielellään Krakovasta. Ainoastaan aihe puuttui. Myöhemmin 

se löytyi musiikkia sivuavasta ilmiöstä. 

Olen jo pidemmän aikaa ollut kiinnostunut musiikista, mutta en oikeastaan koskaan ennen 

opiskeluja ajatellut, että musiikin ja maantieteen voisi yhdistää samaan tutkimukseen 

mielekkäällä tavalla. Tällainen mahdollisuus kuitenkin nousi opiskeluaikana esiin ja mietin, että 

miksen minäkin tekisi tutkimustani jostain musiikkiin liittyvästä ilmiöstä. Eräällä - itse asiassa 

ensimmäisellä - matkallani Krakovasta Slovakiaan tapasin junassa hyvin mielenkiintoisen 

persoonan, jonka kanssa ajauduin aikamme kuluksi keskusteluun musiikista. Musiikkihan on 

hyvä small talkin aihe. Keskustelukumppanini osoittautui henkilöksi, joka hankki elantonsa 

harrastuksensa � teknomusiikin � kautta. Nuori mies, joka kutsui itseään Jamaliksi (hänen koko 

pseudonyyminsä ollessa Jamal Acid Groover), toimi Krakovassa DJ:nä (taulukko 1). Siis 

henkilönä, joka lyhyesti ilmaisten soittaa äänilevyjä erilaisissa juhlatilaisuuksissa ihmisille 

tarkoituksenaan luoda mahdollisimman hyvä tunnelma. Teknomusiikin kontekstissa DJ ei 

kuitenkaan pelkästään soita musiikkia äänilevyiltä, vaan hän yhdistelee levyjen ääniä toisiinsa 

luoden samalla uutta, usein ainutkertaista, musiikkia. DJ on teknomusiikin kontekstissa 

muusikko, henkilö, jonka voi rinnastaa rock-yhtyeeseen lavalla tai vaikkapa klassisen musiikin 

kapellimestariin orkesterinsa kanssa. Hän tuo ja osittain luo musiikin kuuntelijoiden korviin. 

Lyhyt tapaaminen Jamalin kanssa johti omat ajatukseni teknomusiikkiin yleensäkin. Olin 

törmännyt tähän kulttuuriin vuosien mittaan useita kertoja mitä erilaisimmissa tilanteissa ja 

ympäristöissä, kuten varmasti jokainen nykyajan kaupunkiympäristössä liikkuva kulkija. Olin 

tavannut ihmisiä, jotka kuuntelivat käsittämätöntä � mutta jollain tavalla hyvin kiinnostavaa � 

elektronista äänimassaa. Olin osunut muutamana taiteiden yönä Helsingin puistoihin, joissa 

telttoihin oli rakennettu yksinkertaisilla koristeilla, valoilla ja ennen kaikkea hypnoottisella 

konemusiikilla hyvin omaleimaisia tiloja. Ryhdyin pohtimaan, että tuollaiset tilat olisivatkin itse 

asiassa mitä kiinnostavimpia maantieteellisen tutkimuksen kohteita. Innostuin ja huomasin, että 

itäinen Eurooppa saattaisi olla varsin hedelmällinen teknomusiikin tutkimuskohde. Onhan 

sosialismin aikaansaama estetiikka erittäin rujoa modernin aikakauden betonitaidetta, joka 

omasta mielestäni henkii teknomusiikin estetiikkakäsitettä. Kun Jamal vielä mainitsi olleensa 

soittamassa musiikkiaan muun muassa Krimin niemimaalla hylätyssä ydinvoimalassa 
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järjestetyssä teknotapahtumassa, olin aiheeni valinnut. Saattaisin löytää Puolan Krakovasta mitä 

mielenkiintoisimpia tiloja. 

Tehdessäni alkuperäistä tutkimussuunnitelmaa oli mielessäni muotoutunut krakovalaisen 

teknomusiikkikulttuurin epämääräinen hahmo. Kuvittelin, että kaupungissa ja sen lähistöllä 

järjestettäisiin silloin tällöin suurempia teknotilaisuuksia jossain lukuisista talouselämän 

rakenteiden muutoksissa tyhjäksi jääneissä teollisuuskomplekseissa. Kuvittelin, että kulttuuri 

olisi edelleen hyvin epäkaupallinen � sillä nuorilla ihmisillä ei ole Puolassa kovinkaan paljoa 

rahaa käytettävänä. Samoin ajattelin kapitalististen rakenteiden olevan vielä sen verran nuoria ja 

jäsentymättömiä, että tietynlainen tee-se-itse �henki olisi edelleen voimissaan myös 

kaupunkikulttuurien toiminnassa, eikä muodin ja kulttuurin kiertorytmi olisi vielä niin nopeaa. 

Halusin selvittää kuinka teknokulttuuri ottaisi tilan haltuunsa, millaisiin paikkoihin toiminta 

keskittyisi, sekä kuinka kulttuuri suhtautuisi muihin kaupunkikulttuureihin ja olisiko niiden 

välillä havaittavissa eroja? 

Olin erittäin kiinnostunut kuulemaan, mistä tulevat vaikutteet krakovalaiseen tekno-musiikkiin ja 

onko puolalaisesta tilasta suodattunut siihen jotain omaleimaista tai ainutkertaista, joka haastaisi 

globaalin todellisuuden? Miten globaali tila muodostuisi paikkaan?  Halusin myös saada selville, 

oliko teknomusiikki saanut jollain lailla etuoikeutetun aseman Krakovassa, olihan teknokulttuuri 

rautaesiripun repeytyessä ollut länsimaissa eritäin keskeisessä asemassa verrattuna muihin 

nuoremman kaupunkisukupolven musiikillisiin kulttuureihin. Punk oli jo kuollut, eikä 

grungekaan ollut vielä lyönyt itseään täysin läpi. Pohjimmaisena ajatuksena oli tutkia millaisen 

kuvan kaupungin rakentumisesta ja yhteiskuntajärjestelmän muutoksesta saisi tutustumalla 

kaupunkitilaan yksittäisen kaupunkikulttuurin palasen kautta. Mitä aiheesta sitten todellisuudessa 

selvisi Puolan Krakovassa vuosituhannen jo vaihduttua seuraavaan? 

1.2. Kaupunkitutkimuksen kehitys maantieteen piirissä 

Yhteiskuntatieteiden piirissä kaupunkitutkimuksen voi väittää saaneen varsinaisesti alkunsa 

1920- luvun Chicagosta, sillä Robert Parkin johtama Chicagon koulukunta nosti 

kaupunkitutkimuksen uudelle tasolle. He käsittelivät teorioita urbaanin merkityksestä niin 

ihmisten käyttäytymiselle kuin yhteiskunnan toiminnalla ja järjestykselle kaupunkinsa 

kontekstissa (Hannerz 1980: 23-5 ; Knox 1995: 160-1). Urbaanin käsite on määritelty hyvin 
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nimenomaan Chicagon aikoina. Robert Park kirjoitti 1920-luvulla kirjassaan The City (1967: 1-

4, 13-46) urbanismin ja urbaanin tuomasta muutoksesta � siitä kuinka työvoiman erikoistuminen 

ja lisääntyneet kontaktit erilaisten ihmisryhmien välillä tuhoavat vanhemmantyyppisen, suvulle 

ja lokaalisuudelle perustuvan sosiaalisen organisaation. Park huomasi, että urbaanit sosiaaliset 

suhteet ovat häilyviä - kaupungissa on tarpeeksi ihmisiä ylläpitämään toisistaan eroavia 

elämäntyylejä ja tarpeeksi vapautta, jotta eri ryhmien ei tarvitse suuremmin olla huolissaan 

toisten suhtautumisesta tekemisiinsä. 

Chicagon koulukunnan hengessä myös maantieteen kaupunkitutkimus keskittyi erilaisten 

kaupunkimallien rakenteluun sekä kaupunkien kvantitatiiviseen tutkimukseen esimerkiksi 

kuuluisan vyöhykemallin hengessä. Maantieteilijän roolina oli kuvailla yhteiskunnan spatiaalista 

organisaatiota kvantitatiivisilla suureilla. Tätä kutsutaan ensimmäiseksi tutkimustraditioksi tai -

paradigmaksi kulttuurimaantieteellisessä kaupunkitutkimuksessa. Toiseksi traditioksi kutsutaan 

1960-luvulla - uusien tuulien puhaltaessa maantieteilijöiden positivistiseen maailmaan - 

kehittynyttä behavioralistista paradigmaa. Pääpaino tässä tutkimustavassa on ihmisten 

aktiviteettien ja päätöksentekoprosessien tutkimisella, perusoletusten tullessa pääasiassa 

sosiaalipsykologiasta ja fenomenologisesta filosofiasta. (Knox 1995: 2) 

Kolmas paradigma kehittyi myös 1960-luvulla. Sitä kutsutaan strukturalistiseksi 

lähestymistavaksi. Ideana on tutkia, miten ylhäältäpäin eri yhteiskunnallisista organisaatioista tai 

instituutioista annetut yksilön käyttäytymistä koskevat rajoitukset toimivat. Innoitusta haetaan 

(muista) yhteiskuntatieteistä ja kaikkein vaikutusvaltaisin teoria on ollut marxilainen teoria. 

Neljättä traditiota kutsutaan poststrukturalistiseksi teoriaksi. Se on erilaisuuden ja 

epämääräisyyden hyväksyvä teoria. Sen pohjana on metarakenteiden � kuten talous � 

hyväksyminen, mutta siten että niihin vaikuttaa ihmisten käyttäytyminenkin, toisin kuin jäykän 

strukturalistisen teorian mukaan (Knox 1995: 2). Poststrukturalismin kanssa osittain 

samansuuntainen, mutta entistä hajaantuneempi tutkimusparadigma on postmoderni. 

Postmodernin vaikutuksesta urbaani maantiede on alkanut todella laajentamaan aihepiiriään ja 

kokenut kulttuurisen käännöksen (Vuolteenaho 2002: 237). 

Vaikka uudempi tutkimus käsitteleekin paljon kulttuuria, ei se kuitenkaan unohda vaikuttavia 

rakenteita. Länsimaista yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä kuvailtaessa ei voi olla alleviivaamatta 

kapitalismin prosessien ymmärtämisen tärkeyttä. Siksipä marxilaisella traditiolla on 

postmodernissa tutkimuksessa hyvin tärkeä asema, sillä Marxin asemaa kapitalismin logiikan 
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alkuperäisenä tulkitsijana on vaikea ohittaa. Marxin lisäksi kapitalismin varhaisia ja 

menestyneitä tulkitsijoita on toki ollut muitakin. Kuuluisan protestanttisen etiikan 1800-luvulla 

lanseerannut Max Weber on yksi heistä. Hänen mukaansa kapitalismin käsitteeseen kulminoitui 

länsimaisen kulttuurin erityislaatu (Töttö 1991: 118). Weber linkitti kapitalismin jo alkuaikoina 

myöskin kaupunkitilaan. Hän kirjoitti Tötön (1991:121) mukaan, että vain länsimainen historia 

on tuottanut kaupungin erityisine kansalaisuuksineen ja sen seurauksena syntyneen porvariston 

erityisenä yhteiskuntaluokkana - kaupungin tuottamat kulttuurihedelmät ovat verrattomat! Marx 

ei koskaan sitonut talousoppiaan tilaan Weberin lailla, eikä hän maininnut mitään kaupungin 

erityisasemasta sosiaalisessa kehityksessä. Sen aika marxilaisessa teoriassa tuli vasta 

myöhemmin � maantieteen piirissä idean lanseerasi ennen kaikkea David Harvey 1970 -luvulla. 

Myöhemmin Harvey (1985a: 251) kirjoitti samoista ideoista teoksessaan `Consciousness and the 

Urban Experience´, tilan filosofi Henri Lefebvreä mukaillen: 

`Kapitalismi on säilynyt 20. vuosisadalle ainoastaan tilan tuottamisen kautta ja tuo tila on ollut korostuneesti entistä 

urbanisoituneempaa.´ 

1.3 Uudemman kaupunkitutkimuksen pohja - postmodernismin salat 

Teoksessaan Social Justice and the City (1973) Harvey käsittelee kaupunkia ja ihmisten 

oikeutusta kaupunkitilaan. Innoituksensa hän on saanut erityisesti Karl Marxilta ja ranskalaiselta 

tilan filosofilta Henri Lefebvreltä. Harveyn mukaan maailman ymmärtäminen vaatii ensinnäkin 

kapitalismin ymmärtämistä, koska se on vallitseva talousjärjestelmä. Hänen mukaansa 

tuotannosta syntyvän taloudellisen ylijäämän kierron ymmärtäminen on itse asiassa yhteiskunnan 

toiminnan ymmärtämistä (Harvey 1973: 216-217).  Harvey huomaa kapitalismin itsensä 

uudistavan voiman jo varhaisessa teoksessaan. Hänen mukaansa kapitalismi muovaa sisäisiä 

elementtejä ja suhteitaan niin, että kapitalismi tuottaa itsensä uudelleen ja uudelleen eteenpäin 

menevänä systeeminä (Harvey 1973: 289). 

David Harveyn ja erityisesti hänen innoittajansa Henri Lefebvren vaikutus marxilaisuuden 

kiinnittäjänä tilaan ja erityisesti kaupunkitilaan on ollut kiistatta hyvin tärkeänä pohjana 

myöhemmälle keskustelulle. He näkevät kaiken kaupungeissa tapahtuvan ihmistoiminnan olevan 

kapitalistisen tuotantotavan ja sen logiikan alleviivaamaa. Harvey (1985a: 252) kutsuu ilmiötä 

tietoisuuden urbanisoitumiseksi, joka on nähtävissä kaikkien tapahtumien ytimessä. 

Kaupungeissa havainnoidut yhteiskunnalliset ilmiöt ovat hänen mukaansa ainoastaan 
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tietoisuuden urbanisoitumisen ja kapitalismin logiikan pintaheijastumia. Tietoisuuden 

urbanisoituminen on kaupungin kontekstissa tärkein poliittinen voima.  

Siksi Harveyn mukaan on parempi keskittyä analysoimaan toimijoita nimenomaan tietoisuuden 

urbanisoitumisen, strukturalistisen näkökannan kautta. Harveyn teorian kriitikot (esimerkiksi 

Katznelson 1992: 130 ; Knox 1995: 102 ; Dear 2000: 70) näkevät juuri hänen strukturalistisen 

näkemyksensä kuitenkin olevan teorian pahin kompastuskivi, koska teoriassa ei ole tilaa 

humanistisen näkökannan keskeisimmälle perustalle, yksittäisille toimijoille. Harveyn teokset 

eivät hänen itsensä mukaan edusta postmodernia suuntausta, sillä hän on erittäin kriittinen koko 

käsitettä kohtaan. Kuitenkin hän on ollut erittäin ansiokas kommentoidessaan teoksissaan 

monien tutkijoiden postmoderniksi kutsuman ilmiön sisältöä ja nostanut esiin uusia näkökulmia, 

joita postmoderneiksi tunnustautuvat tutkijat ovat mielellään käyttäneet ja kommentoineet. 

Miten sitten suhtautua postmodernin käsitteeseen? Michael Dearin (2000: 43) mukaan 

postmoderni sulkee sisäänsä hyvin monenlaisia lähestymistapoja maailmaan �  postmodernismi 

ei ole metakertomus perinteisellä tavalla. Se ei ole uudenlainen kaiken kattava teoria. 

Puhtaimmillaan Dear (2000: 43) näkee postmodernismin olevan tarkoituksellisen relativistinen 

kaikkiin tietämisen tapoihin nähden � se on näkemykseltään pysyvän hegemonian vastainen. 

Postmodernin voi ymmärtää joko hyvin strukturalistisesta tai vaihtoehtoisesti hyvin 

toimijakeskeisestä, jopa kaoottisesta, näkökulmasta. Täten postmodernin erilaisia tulkintatapoja 

on lähestulkoon loputtomasti. Useimmiten kuitenkin postmoderni tulkitaan molempia 

elementtejä sisältäväksi. Hyvänä esimerkkinä tästä käy italialaisen maantieteilijän Dematteisin 

(2001: 124) kirjoitus hänen valaistessaan omaa maailmankäsitystään: 

`Esimoderni maantiede yrittää löytää paikallista tietoa puhtaimmillaan. Hypermoderni maantiede toisaalta pitää 

maailmaa meluna ilman merkityksellisyyttä. Metaforinen maantiede eli toiselta nimeltään monimutkaisuuden 

maantiede näkee maailman � globaalin � lokaalin monimuotoisina ilmentyminä. Lokaaliin monimuotoisuuteen voi 

liittää globaaleja määrittäjiä,  jolloin lopputulos on aina hieman erilainen.´ 

Yksittäisillä, paikallisilla, toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa ympäröivään tilaan, mutta vain 

rakenteiden määrittelemissä rajoissa. Toisaalta aina toiminta ei rakenteiden määrittelemien 

rajojen sisälle mahdu � rajat on tehty rikottaviksi. 
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Mikä postmoderni sitten oikein on? Harvey (1989: 7) kirjoittaa postmodernikriittisessä 

teoksessaan `The Condition of Postmodernity´: 

`Kukaan ei oikein pysty sanomaan mikä postmoderni oikeastaan onkaan, paitsi että sillä tarkoitetaan jonkinlaista 

reaktiota moderniin tai siitä poislähtemistä. Koska modernismi- käsitekin on hyvin sekava, tarkoittaa tämä 

epäilemättä postmoderninkin olevan sitä.´ 

Edward Soja (2001: 37) kommentoi postmodernia tekstissään `Exploring the Postmetropolis´ 

seuraavasti: 

`Postmodernismi saattaa olla olemassa tai sitten ei [...] Asian laita riippuu näkökulmasta [...] Jotkut tutkijat näkevät 

sen täysin uutena lähestymistapana � toiset ainoastaan hieman parannettuna versiona vanhoista tutkimustraditioista 

[...] Molemmat näkökannat ovat monella tavalla oikeassa.´ 

Postmoderni on ennemmin esteettisyyden kuin eettisyyden huomioimista, fiktion ja merkkien 

asettamista faktan ja asioiden edelle (Harvey 1989: 102). Postmodernin olemuksesta on vaikeata 

sanoa mitään lopullista ja varmaa, mutta ainakin on (melko) varmaa, että terminä se on hyvin 

arvolatautunut. Postmoderni- termi taitaa itsessään olla voimakkain kaikista postmodernin 

tiedeyhteisön käsittelemistä symboleista.  

Jos ei kuitenkaan keskity väittelyyn postmoderni- termin sisällöstä, näyttäisi postmodernin 

keskustelun perimmäisenä tarkoituksena olevan modernin aikakaudella huomioimatta jääneiden 

asioiden ja näkökulmien esille nostaminen. Senhän jo itse termikin kertoo � modernin jälkeinen. 

Kukaan ei oikein osaa sanoa, milloin siirtymä modernista postmoderniin on tapahtunut. Muutos 

on ollut vaiheittainen, joten ei ole olemassa yhtä selvää hetkeä, jolloin paradigma tai maailma 

olisi muuttunut. Maailmassa on edelleen paikkoja ja tiedeyhteisössä diskursseja, jotka ovat 

ennemminkin modernin kuin postmodernin leimaamia. Postmoderniin uskovien tutkijoiden 

ohjenuorana on ollut tieteen kehittäminen pois moderneista kaavoistaan ottamalla mukaan 

aiemmasta poikkeavia näkökulmia. Postmoderni onkin kiistatta tuonut kaikkien 

yhteiskuntatieteiden retoriikkaan uusia mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi tila- ja 

globalisaatiokäsitteet, toiseuden pohtimisen, sekä valta- ja symbolirakenteiden, kapitalismin ja 

elämän estetisoitumisen, huomioonottamisen. Postmoderni on lisännyt eri tieteenalojen metodien 

ja teorioiden yhdistelemistä toisiinsa (Dear 2001: 24). Dear (2000: 4-5) kirjoittaa postmodernista 

seuraavasti valottaen sen pohjaa ja sisältöä tarkemmin: 
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`Postmoderni on monimutkainen käsite. Mutta sille on olemassa läpinäkyvä geneologia, jos sen on valmis 

tunnustamaan; yhteneväinen perinne uusmarxismista ja strukturalismista 1960- luvulta yhdistyneenä post-

strukturalismin nousuun ja myöhemmin postmodernin keksimiseen. Postmodernia voi ajatella kolmelta kantilta: 1. 

omaleimaisena kulttuuristen ja tyylillisten toimintojen sarjana; 2. edellä mainittujen toimintojen summana, jota voi 

pitää uuden kapitalistisen aikakauden kulttuurisena kokonaisuutena (eli siis aikakautena); 3. Filosofisena ja 

metodologisena keskusteluna, jota voi pitää vastakkaisena valistuksen projektille, joka asettaa etusijalle yhden tavan 

nähdä maailma.´ 

Dearin (2000: 33-6) mukaan postmodernismi tyylinä syntyi kirjallisuuskritiikin parissa 1960- ja 

1970 -luvuilla. Postmodernit kulttuuriset aatteet levisivät kirjallisuudesta muihin taiteen 

muotoihin. Varhaisten postmodernistien tarkoituksena oli avata modernin esiin nostamien 

asioiden runsaus ja rikkaus, joita aikakausi väsymättä tuotti. Aikakaudeksi ajateltuna 

postmodernin voi nähdä muutoksen aikana, jonkinlaisena radikaalina katkoksena vanhoihin 

ideoihin. Toisenlainen tapa hahmottaa postmodernin epookkia on nähdä se radikaalina 

katkoksena vanhaan, materiaaliseen maailmaan. Jos postmodernia käsittelee metodologian 

puolelta, on se filosofialtaan kulttuuri, joka ei etsi kaiken perustavaa pohjaa. Tällaisen filosofian 

ihannetila olisi keskustelu, josta ketään ei suljettaisi pois ja jossa kenelläkään ei olisi 

etuoikeutettua asemaa. Voisi sanoa, että postmodernin filosofin tarkoituksena on ainoastaan pitää 

keskustelu käynnissä. Postmodernin filosofia ja ajattelu nousivat kirjallisuuden parista, 

lingvistisestä perinteestä, jonka mukaan kieli on keskeisessä asemassa ajattelussamme ja sitä 

kautta ymmärtämisessä. Dekonstruktionismiin pohjaten huomattiin, että kieli asettaa rajoitteita 

ajatteluumme.

Itse näkisin postmodernin maailman ja keskustelun kehittyneen maantieteen kontekstissa � ja 

muutenkin � pisteeseen, jossa kommentoidaan ennen kaikkea globalisaation eri prosesseja. 

Vaikkei näin suoraan sanottaisikaan, ovat useimmat postmodernin hengessä käsitellyt ilmiöt siitä 

johtuvia. Globalisaationkin käsite on postmodernin hengen mukaisesti hyvin kiistelty ja 

monimutkainen. Jameson (1991: 5) kirjoittaa globalisaation olevan amerikkalaisen sotilaallisen 

ja taloudellisen dominoinnin ilmentymä koko maailman mittakaavassa. Juuri tästä lauseesta 

löytyy yhteinen nimittäjä koko globalisaatiokeskustelulle � kapitalismi ja sen levittäytyminen 

maapallolla alueille, joilla se ei ole aikaisemmin ollut määräävässä asemassa, sekä sen mukanaan 

tuomat muutokset. 

Steven Flusty (2001: 130-1) määrittelee globalisaation seuraavasti: 
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`Globalisaatio on yhden talousjärjestelmän tunkeutumista kaikkialle. Kapitalismin tunkeutuminen antaa voimaa 

vierekkäiselle ilmiölle, maailmanlaajuiselle kulutustarvikefetisismille [...] Tästä seuraa globaali hyödyketeollisuus, 

antaen tilaa sellaisille ilmiöille kuten MTV, joka perustuu merkityksen antamiseen ainoastaan 

markkinointitarkoituksella.´ 

Edward Soja (2001: 40) puolestaan kirjoittaa näin: 

`Globalisaatio on postmoderneista ilmiöistä ilmeisin ja tutkimussuuntana kaikkein vaikutusvaltaisin. Globalisaatio 

on sidoksissa keskusteluun informaatioaikakaudesta ja verkostoitumisesta. Globalisaatio- keskustelua jopa pidetään 

moderni- postmoderni dikotomian syrjäyttäjänä. Globalisaation voi laajasti selittää tila-aika akselien tiivistymisellä 

ja kasvavalla tietoisuudella koko maailman yhtenäisyydestä.´ 

Dematteis (2001: 123-4) tiivistää omasta mielestäni oivasti, sen mistä on kysymys. 

`Maailman voi nähdä horisontaalisina suhteina, joilla tarkoitetaan virtuaalisia verkostoja ja niiden toimintaa, sekä 

vertikaalisina suhteina, joilla tarkoitetaan paikallisten yhteiskuntien suhdetta hallitsemaansa alueeseen. Maantieteen 

voi nähdä joko pelkästään horisontaalisina suhteina, jolloin maailman toiminta nähdään täysin paikasta irrotettuna 

tai sitten vertikaalisina suhteina, jolloin kaikesta muodostuu paikkaan sidottua. Maantiede voi olla toisaalta kaikkea 

näiden kahden ääripään välillä. Jos pitää molemmat näkökulmat, voi maailman nähdä monimutkaisena systeeminä 

kaikessa kukassaan.´

Globalisaation ja postmodernin määrittelemiseen voi siis ottaa käyttöön hyvinkin erilaista 

retoriikkaa lähestymistavasta riippuen, mutta pohjimmiltaan kaikki puhuvat samasta asiasta: 

Kapitalismin leviämisestä maapallolla ja sen mukana kylkiäisenä levittäytyvästä 

massakulttuurista. Voimistuneen globalisaation vaikutuksesta maapallon eri osien välinen 

vuorovaikutus onkin kasvanut käsittämättömiin mittoihin. Esimerkiksi joka päivä maapallon 

valuuttamarkkinoilla liikkuu rahaa noin triljoona (miljoona kertaa miljoona) dollaria, joka 

päällekkäin aseteltuina sadan dollarin seteleinä olisi lähemmäs 200 kilometrin korkuinen nippu 

(Giddens 1999: 10). 

Monet tutkijat ovat yrittäneet eritellä globalisaation toimintatapoja ja prosesseja. Arjun 

Appadurai (1990: 6-17, 19-21) on kehittänyt teorian viidestä maisemasta (scapes), ylikansallisen 

kulttuurin ilmentymästä, jotka muokkaavat, toisaalta eristävät ja toisaalta yhdistävät maailman 

eri alueita. Hänen mukaansa paikka merkitsee entistä vähemmän ja viisi maisematyyppiä 

etnomaisema, teknomaisema, finanssimaisema, mediamaisema ja ideamaisema merkitsevät 

entistä enemmän. Maisemilla hän tarkoittaa monimutkaisia ihmisten, teknologian, rahan, 
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politiikan ja median voimia, joita myöten tieto ja vaikutukset liikkuvat salaman nopeasti 

esiintyen joka paikassa lähes samanaikaisesti.  

Muun muassa David Harvey (1989: 147,240) ja Cindi Katz (2001: 94-5) ovat kirjoittaneet 

samansuuntaisista ajatuksista Appadurain kanssa: Globalisaation voimistuessa alueet ja 

keskukset eri puolilla maailmaa näyttävät lähestyvän toisiaan kiinnittyen samoihin globaaleihin 

verkostoihin. Tällöin niillä näyttää olevan enemmän tekemistä fyysisesti kaukaisten kuin 

lähialueiden kanssa. Toisaalta monet paikat näyttävät eristäytyvän tästä prosessista lähes täysin. 

Epätasainen kehitys ja kapitalismin rakenne ja harjoittaminen tuottaa spatialisaatiota, joka vetää 

tiettyjä alueita tiukemmin globaaliin verkkoon kun taas työntää niitä alueita, joilla ei ole 

rahallista merkitystä, entistä kauemmaksi. Kun alue nivoutuu osaksi kapitalismin valtaa, sen 

relatiivinen etäisyys naapurialueisiin kasvaa ja alue saattaa jopa hypätä useissa tapauksissa 

paikallisten rakenteiden, kuten valtion, yli. Ilmiö on postmodernin maantieteen havaitsemaa tilan 

uudelleenjärjestymistä, jota kutsutaan kutistumis-kasvuksi (compression- expansion) tai aika-tila 

�tiivistymiseksi (time- space compression). Tuloksena on erilaistumisen kaupunkeja, joita ovat 

esimerkiksi teollisuuden tai rahamaailman pääomaan yhteyksiä omaavat paikat.  

Arjun Appadurain globaalien maisemien verkostossa maailman tapahtumat heijastuvat 

kaupunkeihin ja kaupunkien tapahtumat koko maailmaan. Edward Sojan (2001: 38-41) mukaan 

globaalin ja lokaalin yhtenäisyys on johtanut urbaanin ja urbanisoitumisen leviämiseen, kuten 

myös jokaisen kaupunkiseudun globalisoitumiseen ainakin jollain mittapuulla mitattuna. 

Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana kaupungit ovat kokeneet eriasteista 

globalisoitumista. Miten voimakasta ja millaista, negatiivista vaiko positiivista, tämä on ollut, 

riippuu täysin tapauksesta. Kaikissa kaupungeissa on modernia ja postmodernia sekaisin. 

Globalisaatioon liittyy globaalien ilmiöiden leviäminen ympäriinsä, mutta toisaalta usein myös 

paikallisen identiteetin vahvistuminen. Paradoksaalisesti yhtenäisen kulttuurin, samanlaisten 

tuotteiden ja prosessien leviäminen ympäri maailmaa on luonut itse asiassa hyvinkin 

heterogeenistä kaupunkitilaa ja tämä kaupunkielämän erilaistuminen on tullut postmodernin 

urbanisaation tunnusmerkiksi. Kaupunkien heterogeenisyys näkyy kaikessa; arkkitehtuurissa, 

yhteiskunnallisessa organisoitumisessa, kaupunkipolitiikassa, ruokailemisessa, vaatteissa, 

musiikissa, ostoksilla käynnissä, siis jokapäiväisessä elämässä.  

Kaupungit ja elämä yleensäkin ovat siten globalisaatiosta johtuen kokeneet viime aikoina 

aikamoisen mullistuksen. Globalisaatiosta johtuvat prosessit ja ilmiöt eivät kuitenkaan ole niin 
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uusia kuin usein väitetään � onhan maailmassa aina ollut vuorovaikutusta esimerkiksi eri 

mannerten välillä. Postmodernin myötä nämä prosessit ovat kuitenkin tulleet etusijalle 

tapahtumien tulkinnassa. Toki kiistatta globalisaatio on oikeasti voimistunutkin - erityisesti 

joukkoviestinnän kehittyessä on globaalin kulttuurin rakentuminen ollut entistä nopeampaa. 

1.4 Tila 

Lähes kaiken nykyisen yhteiskuntatieteellisen kirjoittelun voi katsoa liittyvän saumattomasti 

maantieteeseenkin, sillä tila-käsite otetaan nykyisin huomioon entistä tarkemmin jokaisella 

yhteiskuntatieteiden alalla. Miksi tila sitten on niin olennainen käsite maantieteen kannalta? 

Väitän, että tila on se termi ja käsite, joka maantieteestä nimenomaan tekee maantiedettä. 

Opiskelutaipaleeni aikana pidin aina maantiedettä oppiaineena, joka toimii hyvänä (ja syvänä), 

suurena lautasena, jolle voi kasata tieteiden noutopöydästä hyviä metodeja ja teorioita kasapäin. 

Meille opetettiin jo alusta alkaen ymmärtämään asioita laajasti ja sitomaan ne kontekstiin. Mutta 

maantieteellisiä teorioita ei mielestäni kyetty sitomaan millään yläkäsitteellä perustellusti 

toisiinsa. Kaikki teoriat ajelehtivat toisistaan häiritsevästi hieman irrallaan. Ajattelin, ettei 

maantieteellä ollut mitään omaa, että se on ainoastaan muiden tieteiden summa. Sitten kuitenkin 

törmäsin aiemminkin ohimennen mainittuun käsitteeseen tila, joka tuntui ratkaisevan nämä 

ongelmat maantieteen olemuksesta. Tila sitoo saumattomasti yhteen muuten erillään leijailevat 

yhteiskunnalliset teoriat. Se pitää sisällään niin historian prosessit ja nykyisyyden tapahtumat, 

kuin �todellisuuden� ja subjektiivisesti koetun maailman, sulkematta ulkopuolelleen edes 

itsestään tehtyjä representaatioita ja tulkintoja (Lefebvre 1991). 

Omasta näkökulmastani katsoen tila on siten lyhyesti ilmaistuna yleistermi maantieteelliselle 

tavalle tarkastella maailmaa. Se on siis käsitteenä samankaltainen kuin vaikkapa historia. Harvey 

(1973: 13) kirjoittaa: 

`Täytyy olla mahdollista muodostaa selvä käsitys tilasta, jos haluamme ymmärtää urbaaneja ilmiöitä ja yhteiskuntaa 

yleensä.´ 

Kuinka muodostaa tuo selvä käsitys tilasta? Tilan mysteerin selvittämiseen on olemassa avain - 

tilaa on tarkasteltava eri suunnilta. Ajatellaan tässä vaikkapa kaupunkitilaa. Kaupunki on 

ihmisten tuottamaa (rakentamaa) tilaa, mutta samalla se myös tuottaa ihmisiä � kaupungin 

fyysinen rakenne vaikuttaa ihmisten ajatuksiin � kuten Harvey näkee teoriassaan tietoisuuden 
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urbanisoitumisesta. Lefebvre (1991) on sanonut, että on olemassa niin konkreettinen tila, 

abstrakti tila kuin kuviteltu tilakin. Eli toisin sanoen kaupunkitila on konkreettisesti olemassa, 

mutta siitä tehdään representaatioita, jotka joko ovat fyysisesti olemassa (abstrakti tila) � niin 

kuin kartat ja muut kuvat � tai sitten eivät ole fyysisesti olemassa (kuvitteellinen tila) � eli 

vaikkapa mielenmaisemat. Kaupunkitila samoin pitää sisässään kaupungin historian niin 

fyysisesti kuin kuviteltunakin, kuten myös kaupungissa oleskelevien yhteiskunnalliset suhteet ja 

verkostot. Kaupunkitilaa tarkastelemalla voi havaita tämän kaiken. Ajattelu toimii toisinkin päin 

� historia pitää sisällään kaupunkitilan ja sen muutokset, kuten myös yhteiskunnalliset suhteet. Ja 

toisaalta taas yhteiskunnalliset suhteet tapahtuvat kaupunkitilassa, kietoen samalla kaupungin ja 

sen historian sisäänsä. Tila on siis historian ja yhteiskunnallisten suhteiden �manifestaatio�, 

mutta toisaalta se myös luo sekä historiaa että yhteiskuntaa niin fyysisessä kuin 

representaatioidenkin tilassa. Tila ei siis ole koskaan lepotilassa - se on jatkuvassa muutoksen 

tilassa.

Edellisessä kappaleessa käsiteltyä, jo Lefebvren kehittämää tilan, historian ja yhteiskunnallisten 

suhteiden kolminaisuusoppia Edward Soja (1996) käsittelee termillään `thirdspace´ - kolmas tila. 

Se on hänen sanojensa mukaan postmodernin kauden lisä yleiseen yhteiskunnalliseen 

keskusteluun. Yhteiskuntaa ei voida enää tarkastella vain historiallisesta ja yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta, vaan mukaan on otettava myös tila. Kun kolmatta tilaa tarkastelee sosiaalisena 

tilana, pitää se sisällään tilalliset käytännöt: havaitun, uusinnetun ja eletyn tilan Lefebvren (1991: 

30-64) ajatuksia mukaillen. Sen filosofisena perusideana on ajatus siitä, että kaikkea ei voi 

ymmärtää pelkästään vastakkainasettelujen pohjalta. Lefebvren (1991: 30-64) mukaan 

tapahtumien tulkinnan kannalta tuotantotavan muutos on teoreettiselta kannalta kaikkein tärkein 

�momentti�. Myös Harvey käsittelee tilaa ennen kaikkea Lefevbren filosofiaan pohjautuen, joten 

jo muutaman esimerkin kautta näemme, että Lefebvren kolminaisuusoppi tilan olemuksesta on 

hyvin selkeästi ollut luomassa filosofisen pohjan uudemmalle kaupunkimaantieteelle ja tätä 

kautta koko postmodernin tilallisuudelle.

1.5. Kapitalismin fyysinen ulottuvuus 

Kuinka kaupunkitila sitten muodostuu kapitalistisessa kaupungissa? Minkälaisia ovat prosessit ja 

toisaalta keitä ovat henkilöt, jotka kaupunkeja muokkaavat ja rakentavat? On ilmeistä, että 

nimenomaan kapitalismi ja globalisaatio muokkaavat ja yhtenäistävät maailmaa ja kaupunkeja, 
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mutta kuinka?  Harvey (1985b: 13-4) selittää kapitalistisen maailman alueella 

kaupungistumisprosessin johtuvan tuotannosta syntyvän pääoman kasaantumisella tilaan. 

Kapitalistisessa systeemissä tämän pääoman tarkoituksena on synnyttää lisää pääomaa, sen on 

siis oltava tuottavaa. Kaupungistuminen on taloudellisessa mielessä tarkasteltuna materiaalisen, 

fysikaalisen infrastruktuurin luomista tuotannolle, vaihdolle ja kulutukselle � toisin sanoen 

pääoman kierrolle. Avain kapitalistisen kaupungin ymmärtämiseksi löytyy hänen mielestään 

kaupunkiympäristön � kaupunkitilan � tuottamiseen tähtäävien prosessien selvittämisestä.  

Knox (1995: 113,226) puolestaan väittää, että vaikka kaikkein yleisimmällä tasolla kaupunkien 

maisema voidaan nähdä heijastumana vallitsevasta ideologiasta, ei silti ole perusteltua sanoa 

kaupunkien rakentumisen olevan pelkästään tarjonnan ja tarpeen leimaama prosessi. Huomioon 

on otettava kaikki aika� ja paikkariippuvaiset muuttujat ja eri toimijat, kuten poliitikot, 

kuluttajat, suunnittelijat, maanomistajat ja investoijat. Tässä Knox on täysin oikeassa, mutta 

toisaalta Harveyn teoria nostaa esiin prosessin perimmäisen logiikan, niin kuin Harveyn 

teorioiden tarkoituskin lienee. 

Harvey ja Knox puhuvat kapitalistisen kaupungin rakentumisesta makrotasolla. Samanlainen 

tarkastelutapa toimii myös mikrotasolla kaupungin asukkaiden ja eri toimijoiden muokatessa 

kapitalismin valmistamaa suurta kaupunkitilaa omiin tarkoitusperiinsä sopivaksi. Asukkaat 

toimivat kapitalismin asettamassa yhteiskunnallisessa viitekehyksessä esimerkiksi perustaessaan 

uusia yrityksiä: koirien kauneushoitolaitoksia, konsulttifirmoja, postimerkkimyymälöitä tai 

vaikkapa oman aihepiirini mukaisesti baareja, pubeja tai yökerhoja. Kaupunki on vallitsevan 

taloussysteemin ja yhteiskuntajärjestelmän heijastuma, sillä esimerkiksi globalisaation 

prosesseista sivussa oleva sosialistinen kaupunki näyttää ja on hyvin erilainen verrattuna 

mainoksia ja kauppoja täynnä olevaan kapitalistiseen kaupunkikeskukseen. Taloussysteemi siis 

asettaa varsin huomattavat rajat kaupungin rakentumiselle varsinkin mikrotasolla � makrotasolla 

suunnittelu on useimmiten ammattilaisten hallussa. Suunnittelijat ammentavat suurilta osin 

yhtenevästä suunnittelun historiasta taloussysteemistä riippumatta. 

Tällä hetkellä kapitalistisen maailman kaupungit elävät postfordistisessa maailmassa. 

Maailmassa, jossa fordismin ajan massatuotannosta on siirrytty erikoistuneempaan tuotantoon, 

jossa tuotantosarjat eivät ole enää niin suuria, vaan tuotteita on jatkuvasti uudistettava. Samalla 

kaupunkilaisten elämä on muuttunut entistä häilyvämmäksi markkinakoneistojen liittäessä uusia 



19

merkityksiä vanhoihin ja sekoittelemalla viestejä luodessaan uusille hyödykkeilleen merkitystä ja 

tarvetta. Mitä tästä seuraa Harveyn (1989: 285-6) mukaan? 

`Mitä on seurannut kapitalismin kiertokulun nopeutumisesta (speed- up of turnover times)? Ensinnäkin tyylien, 

tuotteiden, ideoiden, ideologioiden ja arvojen haavoittuvaisuus [...] Hyödykkeiden tuottamisessa tämä on ennen 

kaikkea lisännyt heti, kaikki, tässä ja nyt -efektiä ja kertakäyttöisyyttä.´ 

Siirtymä postfordismiin tarkoittaa tuotteisiin liittyvien imagollisten seikkojen ja mielikuvien 

vaikutuksen kasvua. Siirtymä on tapahtunut, koska lopulta massatuotannon aikaansaama 

tuotteiden arvo ei ollut enää tarpeeksi korkea pitääkseen yllä kapitalismin logiikan vaatimaa 

jatkuvaa kasvua. Uudet innovaatiot ja kommunikaatiomenetelmät ovat saaneet kapitalistiset 

toimijat toimimaan entistä nopeammin ja samalla tehneet maailman tilan hyvin pieneksi. 

Maailman toiselta laidalta toiselle voi siirtää valtavan määrän tietoa sekunnin murto-osissa. 

Rahan siirteleminen paikasta toiseen maailman tapahtumiin reagoiden on tullut tuottavammaksi 

kuin perinteinen tuotteiden valmistaminen.

Fredric Jameson (1998: 161) kirjoittaa tästä: 

`Finanssikapitalismi on luonut rahallisia olioita, jotka eivät enää nykyisin tarvitse tuotantoa eivätkä kulutusta 

leikkiinsä. Lopulta nämä oliot ovat kuin kyberavaruudessa, toimien oman sisäisen aineenvaihduntansa kautta, 

pyörittäen arvoa ilman mitään viittauksia aiempiin tyyleihin. ´ 

Juuri tämä häilyvyyden logiikka ja kapitalismin tunkeutuminen kaikkialle ovat mielestäni 

saaneet aikaan tarpeen uudistaa ja nopeuttaa tuotantoa. Jos näin ei tee, finanssikapitalismi vie 

pohjan toiminnalta nopeasti pois. Pääoma vaatii jatkuvaa innovaatiota. Tunkeutuessaan uusille 

alueille kapitalismi levittää samalla logiikkaansa, joka on Jamesonin (1998: 38) mukaan 

seuraavanlainen: 

`Kapitalismin logiikka on hajottava ja atomistinen. Individualistinen - anti-yhteiskunta mieluummin kuin 

yhteiskunta - jonka systemaattinen rakenne tai jopa sen itsensä uusimistekniikat ovat mysteerejä.´ 

Kylkiäisenä kapitalismi tuo siis individualismin ja perinteistä yhteisöä hajottavan logiikan. Tämä 

johtuu siitä, että sillä on tarjota jokaiselle jotakin. Kapitalismissa kaikki voivat pelata omaan 

pussiin ja tehdä mitä haluavat � ainakin periaatteessa. Hajottava logiikka ja ylikansallinen 
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markkinakoneisto yhdessä saavat aikaiseksi tilanteen, jossa suurten kaupunkien asukkaat ovat 

erilaisten viestien ristitulessa. Kuten David Harvey (1989: 60-1) kirjoittaa: 

`Postmodernismia on ennakoitu ja vahvistettu metropolien kulttuureissa viimeisen kahdenkymmenen vuoden 

aikana; erityisesti elektronisissa medioissa kuten elokuvissa, tv:ssä, levytysstudioilla ja levysoittimilla, muodissa ja 

kaikissa niissä kuvissa, äänissä ja erilaisissa historioissa, joita päivittäin miksataan ja skrätsätään yhteen suurella 

kuvaruudulla, joka on nykyaikainen kaupunki.´ 

1.6. Oman tutkimukseni metodologia, käsitteet ja tutkimuskysymykset 

Kuinka tutkimukseni liittyy sitten ennen kaikkea globalisaatioon ja kapitalismiin? Pohjimmiltaan 

kyse on kapitalismin leviämisestä. Kuinka kapitalistinen järjestelmä on imaissut mukaansa niin 

anarkistisen, tosin pohjimmiltaan liberalistis- thatcherilaisen, teknomusiikkikulttuurin kuin 

Krakovan sosialistisen kaupunginkin? Toisena kantavana kapitalismia tutkivana seikkana on 

selvittää, kuinka kapitalismin uusi tuleminen Krakovan kaupunkiin on muuttanut kaupunkitilaa? 

Ja sen perusteella tarkastella millaisena ilmiönä väitettyä entisten sosialististen maiden muutosta

kohti markkinataloutta voidaan Krakovan tapauksessa pitää.

Krakovan muutokseen saumattomasti liittyen tutkimuksessani tärkeänä teemana on myös 

kaupunkikulttuuri, ennen kaikkea kaupunkielämän jäsentyminen, jossa erilaiset kulttuurit ja 

heimot luovat hyvin heterogeenisen kaupunkitilan toimiessaan vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa. Globaali ja lokaali -käsitteet näyttelevät erittäin tärkeää osaa tässä osassa tutkimusta. 

Millaista on yhteisöllisyys, joka nykyaikaisessa kaupungissa muodostuu ja miten se eroaa 

perinteisestä puolalaisesta, katolisen kirkon jäsentämästä todellisuudesta? 

Ideaan tutkia krakovalaista teknomusiikkia liittyi ajan kuluessa painotuksia eri puolilta, mutta 

alkuperäinen tutkimusidea pysyi alleviivaavana tekijänä koko tutkimusprosessin ajan. Keräämäni 

kenttätutkimusaineisto ei päästänyt minua kovinkaan syvälle yksittäisten teknoharrastajien 

mielenmaisemiin ja maailmaan vaan ennemminkin antoi kuvan teknomusiikkimaailman tilasta 

suhteessa muuhun kaupunkiin ja ympäröivään todellisuuteen � niin kuin alkuperäisenäkin ideana 

oli. Joten kenttätutkimusosuuden jälkeen huomioni kiinnittyi ennen kaikkea teorioihin, jotka 

sopivat omiin havaintoihini. Ennen kenttätutkimusta saatoin vain arvailla, mitkä teoriat työhön 

lopulta sopisivat. 
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Kenttätutkimuksen suoritin antropologian opeista ammentaen. Antropologia on humanistinen 

ja/tai yhteiskunnallinen tiede, jossa voidaan tutkia perusteellisesti erilaisia yhteis- tai 

yhdyskuntia, niiden sosiaalisia suhteita sekä sosiaalisten suhteiden logiikkaa suhteessa toisiinsa 

ja ympäristöön (Eskola & Suoranta 1999: 104). Se on kätevä tapa saada tietoa asioista, joita ei 

vielä ole tutkittu ja kirjattu ylös. Filosofialtaan antropologia pohjautuu fenomenologiaan, 

hermeneutiikkaan, etnometodologiaan ja kielentutkimuksen perinteeseen (Donovan 1988: 190). 

Antropologia institutionalisoitui tieteen piirissä 1880� luvulla. Ensimmäinen professuuri 

perustettiin Oxfordiin Edward B. Tylorin toimesta. 1800� luvun lopun ja 1900� luvun alun 

aikana antropologiassa kehkeytyi kolme keskeistä tutkimustraditiota. Brittiläinen traditio pyrki 

luokittelemaan kulttuurit erilaisiin lokeroihin. Se piti ympäristöä ja ihmisen omien tarpeidensa 

tyydyttämiseen tähtäävää toimintaa kulttuurin kehitystä keskeisimmin määräävinä tekijöinä. 

Ranskalainen traditio pohjautui pitkälti samoihin ideoihin, mutta piti ihmisen myötätuntoa � 

ystävyyttä ja sääliä � tärkeänä yhteiskuntaa muokkaavana tekijänä. Briteiltä tämä pointti oli 

päässyt unohtumaan. Amerikkalainen traditio puolestaan keskittyi alussa ennen kaikkea kielen 

analysointiin ja sitä kautta erilaisten symbolien tulkintaan. Amerikkalainen traditio siis on 

perinteisesti ollut enemmän kulttuurisiin representaatioihin keskittyvää, eurooppalaisten 

traditioiden pohtiessa yhteiskunnallisten suhteiden syntyä, kehitystä ja merkitystä. Seuraavan 

sadan vuoden aikana näiden kolmen tradition pohjilta syntyneet koulukunnat ovat lainanneet 

teorioita toisiltaan ja nykyisin eri puolilla harrastetut antropologiset tutkimustavat ovat melko 

lähellä toisiaan. (Hylland 1995: 3-13) 

Kaupunkien tutkimuksen teoreettiset perinteet juontavat antropologiassakin juurensa Chicagon 

koulukunnasta, aivan kuten maantieteessä. Teematkin olivat samoja � kaupunkiekologiaa ja 

muita vastaavia asioita. Seuraava askel kaupunkien antropologisessa tutkimuksessa olivat 

slummeja käsittelevät yhdyskuntatutkimukset 1950- luvulta lähtien. Tämän jälkeen alettiin 

kiinnittää huomiota myös suunnittelun etnografiseen tutkimiseen muun muassa Brasilian uuden 

pääkaupungin, Brasilin, tapauksessa. Seuraava tärkeä askel otettiin 1980- luvulla, kun alettiin 

tutkia kaupunkien poliittis-ekonomista kenttää. Tällöin kiinnitettiin huomiota kaupunkilaisten 

elämään vaikuttaviin rakenteisiin. Viimeisin vaihe on ollut representaatioiden kaupunki - 

kaupunki, jonka lähettämiä viestejä pyritään tulkitsemaan tekstinä. Antropologian anti 

globalisaatiokeskustelulle on ollut keskittää huomio ylikansallisiin seikkoihin puhuttaessa niin 

muuttoliikkeestä kuin kulttuurin tekemisestä, unohtamatta huomion kääntämistä kulttuurisen 

ympäristön muutoksen tutkimiseen. (Hannerz 1980: 23-30 ; Low 1999: 2-4, 22)
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Yleisesti ottaen etnografisia tutkielmia kaupungeista on tehty hyvin vähän. Kaupunki on 

ennemminkin nähty häiriönä, jossa ei ole helposti löydettävissä olevia �puhtaita� yhteisöjä. Jos 

tutkimusta onkin kaupungissa tehty, on se nähty ainoastaan näyttämönä tai maisemana, ei itse 

tutkimuskohteena tai edes problematisoituna ilmiönä (Amit-Talai & Lustiger-Thaler 1994: 121). 

Omassa tutkimuksessani tarkastelun kohteena on ollut ennemminkin teknomusiikki� yhteisön 

kaupunkitila, kuin sen toimijat yksilöinä tai yhteisönä. Tässä mielessä olen liikkunut 

antropologisessa mielessä hieman kartoittamattomalla maaperällä. 

Antropologian tärkeimmät tutkimustavat ovat osallistuva havainnointi ja erilailla jäsennellyt 

haastattelut. Useimmiten haastattelut ovat erittäin vapaamuotoisia ja ehkäpä niitä luonnehtii 

parhaiten sana keskustelu. Myös eri tavalla strukturoituja haastatteluja käytetään. Muita tärkeitä 

tutkimustapoja ovat valokuvaus, painettuun sanaan tutustuminen, sekä erikokoisten esineiden 

tarkastelu ja kerääminen, jos se on mahdollista. Tarkoituksena on siis saada kentältä erilaisia 

objekteja, sekä fyysisiä että abstrakteja, ja konstruoida lopulta näiden objektien pohjalta 

tiedeyhteisön ymmärtämä selitys tutkittavasta asiasta (Siikala 1999). Näkemyksestä tulee 

metodin mukaisesti hyvinkin subjektiivinen kokonaisuus, koskapa objektit suodattuvat 

ensimmäisenä tutkijan oman mielen lävitse. Kaikille objekteille muodostuu oma merkityksensä 

vasta tutkijan päässä, ja koska jokainen meistä ajattelee asiat hieman erilailla, on tuloksena hyvin 

subjektiivinen näkemys asiasta. Tutkimus kuitenkin selitetään ja arvostellaan 

yhteiskuntatieteiden asettamien normien mukaisesti. Omasta mielestäni antropologia monella 

tavalla vastaa taiteilijoiden maailmankuvaa. Taiteilijakin kerää kokemastaan maailmasta 

objekteja ja asettaa ne mieleiseensä järjestykseen taiteen normien mukaisesti. Tässä työssä 

kuvituksena olevat italialaisen Paolo Durandetton maalaukset (kuva 1) ovat hänen käsityksensä 

teknomusiikista ja sen tiloista, kun taas teksti on minun käsitykseni, tosin suppealta alalta. 

Kuva 1. Acquarello Ravesito. Akvarellimaalaus teknoraveista Pohjois-  
Italiassa. Painettu taiteilijan luvalla. Paolo Durandetto 2001. 
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Etnografisen kenttätyömetodin työläänä puolena on kaikkien kerättyjen objektien muistiin 

paneminen. Tämä vaatii huolellisesti tehtynä useiden tuntien päivittäisen työn. Kaikki 

keskustelut on merkittävä ylös mahdollisimman tarkasti, kuten myös kaikki päivän tapahtumat. 

Tarkkuus on ihanne johon pyritään, mutta luonnollisesti jokaisessa tutkimuksessa ei ole tähän 

resursseja eikä aina tarvettakaan. 

Kenttätyön on perusteltua kestää niin pitkään, että tarpeellinen määrä tietoa on saatu kerättyä. 

Käytännössähän harvoin, jos koskaan, tällainen suunniteltu suunnittelemattomuus on 

mahdollista. Antropologiassa kenttätutkimus saattaa kestää mitä tahansa muutamista viikoista 

useisiin vuosiin tutkimuskohteesta riippuen. Kuitenkin monet antropologit painottavat, että 

kenttätutkimuksen keston tulisi olla vähintään jotakuinkin kolmen kuukauden mittainen, koska 

metodin tärkeänä kriteerinä on ainakin alun perin ollut pitkäaikainen ruumiillinen läsnäolo 

tutkittavien joukossa. Pisimmälle kestolle ei ole mitään ylärajaa � tietenkin voitaisiin sanoa, että 

mitä pidempi kesto niin sen tarkempi kuva tutkittavasta yhteisöstä muodostuu. (Wolcott 1995: 

106-111)

Antropologisen tutkimuksen kaikkein hankalin ominaisuus liittyy tutkijaan itseensä ja hänen 

asemaansa tutkittavien keskuudessa. Ensinnäkin kuinka tutkijan on mahdollista saada oikeaa 

informaatiota yhteiskunnasta, jonka suhteen hän on täysin ulkopuolinen henkilö? Kaikki 

tutkittavat suhtautuvat tutkijaan eri lailla kuin he suhtautuvat henkilöön omasta yhteisöstään. 

Siksipä tutkijalle ei välttämättä ole mahdollisuutta saada �oikeaa sisäpiirin� näkökulmaa ja tietoa 

tutkittavasta aiheesta.  Ansa on kuitenkin mahdollista välttää pitkäaikaisella läsnäololla sekä 

ymmärtämällä kyseisen ongelman syyt ja seuraukset ja reagoimalla siihen mahdollisuuksien 

mukaan. Juuri tästä ongelmasta johtuu antropologisen tutkimuksen painottama pitkäkestoinen 

kenttätutkimus. Kaikkeen saatuun informaatioon on suhtauduttava varauksella, ennen kuin on 

saanut rakennettua itselleen jonkinlaisen perspektiivin asioihin. Muut perustavat ongelmat 

liittyvät lähinnä eettisiin seikkoihin. Esimerkiksi kuinka paljon tutkijan on hyväksyttävää ohjailla 

keskustelua ja tapahtumia haluamaansa suuntaan, vain saadakseen jotain tietoa, jota ei ehkä 

haluttaisikaan kertoa? 

Tutkijan on pyrittävä muistamaan asioihin liittyvät valta- aspektit. Tutkittavan on usein vaikea 

käsittää, miksi tutkimusta tehdään. Lisäksi tutkijan on pohdittava, kuinka paljon hän voi 

valehdella tutkimustaan edistääkseen � aina ei nimittäin ole perusteltua kertoa tutkimuksen 

kohteelle olevansa itse asiassa tutkimassa jotain. Akateemisten piirien ulkopuolella tällaisiin 
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henkilöihin suhtaudutaan usein hyvin varauksellisesti. Onkin helpompaa usein naamioitua 

vaikkapa tavalliseksi turistiksi, mutta onko se eettisesti oikein? 

1.7. Kenttätyöni 

Oman etnografisen kenttätyöni pääjakson suoritin Puolassa Krakovan (kuva 2) kaupungissa 

7.10.- 23.12.2001. Ajanjakso ulottui siten aivan keskieurooppalaisen kesän loppuhenkäyksistä 

puolalaiseen sydäntalveen. Tästä ajasta asuin ensin yksityismajoituksessa lähellä Krakovan 

keskustaa pari yötä ja sitten hostelli Expressissä laitakaupungilla lähes viikon, ennen kuin 

onnistuin löytämään itselleni mukavan kokoisen ja halvan yksiön läheltä keskustaa Salwatorin 

kaupunginosasta. Yhdestätoista kenttätutkimusviikosta vietin suurimman osan Krakovassa. Tein 

ainoastaan kaksi viikonloppumatkaa koko aikana � ensimmäisen Zakopaneen vuorten keskelle ja 

toisen Brnoon Etelä- Tshekinmaalle. Lisäksi vietin yhden yön Lodzin kaupungissa Puolan 

keskiosissa, sekä tein useita matkoja Krakovan ympäristöön � erityisesti Katowicen kaupunkiin 

80 kilometrin päähän - sekä Krakovan laitakaupungille. 

Kuva 2. Puolan suurimpia kaupunkeja. Kuva tekijän. 
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Vieraaseen kaupunkiin, Krakovaan, muuttaminen � vaikka olinhan siellä toki aiemminkin 

nopeasti vieraillut - ja siellä asioiden järjestely meni ehkä hieman kivuttomammin kuin etukäteen 

ajattelin. Vanhoissa kunnon osoita ja maksa -tyyppisissä kaupoissakaan käynti ei pienen 

alkuhapuilun jälkeen ollut kovin vaivalloista. Asunnon hankkiminen olisikin ollut jo hieman 

vaikeampaa � tai ainakin huomattavan paljon kalliimpaa - postsosialistisessa hämärien 

sopimusten ja olemattomien asuntojen maailmassa ilman puolan kielentaitoista apua. Onnekseni 

tapasin heti alussa muutaman paikallisen asukin, jotka auttoivat minua käytännön ongelmissa. 

Valitettavasti näistä aivan lähimmiksi muodostuneista henkilöistä kukaan ei ollut kovinkaan 

kiinnostunut teknomusiikista. Heiltä kuitenkin sain korvaamatonta tietoa muusta 

populaarikulttuurista Puolassa. Kaikkien pienten käytännön ongelmien lisäksi en katso 

kielitaidottomuudestani olleen tutkimuksilleni korvaamatonta haittaa � toki se aiheutti jotakin 

pientä informaation välittämisen vaikeutta, varsinkin alussa, mutta toisaalta ihmiset olivat usein 

erittäin kiinnostuneita ja halukkaita puhumaan ulkomaalaisen kanssa englantia. Kielen 

harjoittaminen oli mieluisaa useimmille. 

Varsinaisen tutkimusongelman kimppuun kävin ensinnäkin selvittämällä missä voisin tavata 

teknosta innostuneita ihmisiä. Tämän kartoittaminen onnistui pääasiassa kahdella tavalla � 

puhumalla ihmisten kanssa ja katselemalla ympärilleni. Lisäksi alussa käytin hyväkseni myös 

matkaopastani, sekä krakovalaisia ravintoloita ja kulttuurielämää esitellyttä Krakow In Your 

Pocket -lehteä. Näiden tiedot ovat kuitenkin hyvin vajavaisia, ovathan ne suunnattuja Krakovaan 

matkustaville turisteille, joista useimmat ovat enemmän kiinnostuneita kaupungin 

ainutlaatuisesta historiasta ja tunnelmasta kuin teknosta. Myöhemmin huomasin, että erittäin 

kattava ja hyvä luettelo Krakovan yöelämänviettopaikoista löytyi City ja Aktivist nimisistä 

lehdistä. Ne ilmestyvät kuitenkin ainoastaan puolaksi, joten ihan alussa en olisi niistä mitään 

ymmärtänytkään. 

Teknomusiikkiin keskittyneiden klubien löytäminen onnistui kuitenkin lopulta helposti, ei niin 

yllättäen, yksinkertaisesti juttelemalla ihmisten kanssa sekä katselemalla ympärilleen 

kaupungilla. Lähes kaikki nuoret, joiden kanssa puhuin, tiesivät ainakin nimeltä yhden 

teknoklubin. Kaupungilla sähkökaappien ovista ja hylättyjen talojen seinistä löytyi runsain 

mitoin postereita kaupungin erilaisista kulttuuritapahtumista. Monet teknoklubitkin mainostivat 

itseään kyseisellä tavalla, joten postereiden läpikäyminen kannatti - sain tätä kautta tiedon 

monesta kiinnostavasta paikasta. Kun sitten löysin ensimmäisen teknoklubin ja juttelin siellä 
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ihmisten kanssa, löysin kaikki muutkin olennaiset paikat helposti. Ei tarvinnut kuin kysyä, mitä 

muita teknoklubeja kaupungissa ja/tai sen lähistöllä on?  

Selvitettyäni kaikkien klubien sijainnit oli tutkimuksen loppu varsin helppoa. Keskustelin 

ihmisten kanssa teknon historiasta ja luonteesta kaupungissa ja Puolassa yleensä. Kuuntelin 

musiikkia ja �haistelin klubien ilmapiiriä�. Pari kuukautta tutkimuksesta sitten kuluikin 

teknoklubeilla käydessä. Pyrin Krakovassa oloaikanani käymään mahdollisimman monella eri 

klubilla ja juttelemaan mahdollisimman monen erilaisen ihmisen kanssa saadakseni laajan 

käsityksen asioiden tilasta. En tyytynyt kuitenkaan pelkästään puhumaan teknosta innostuneiden 

ihmisten kanssa vaan monen muunkin alakulttuurin ja ihmistyypin edustajan kanssa. Pelkästään 

klubeilla juoksemalla en kerännyt kaikkia tekno- informanttejani. Eräässä vaiheessa kiinnitin 

yliopiston maantieteen laitoksen ilmoitustaululle lapun, jossa kerroin olevani halukas juttelemaan 

teknosta kiinnostuneiden, ja muidenkin, maantieteilijöiden kanssa. Ilmoitukseen vastasi noin 

puolentoista kuukauden aikana ainoastaan kaksi henkilöä. 

Myöhemmin olen käynyt Krakovassa keväällä 2002 kahteen eri otteeseen. Syksyn 2002 vietin 

tämän lisäksi Lublinin kaupungissa itäisessä Puolassa käyden Krakovassa melkein joka 

viikonloppu. Lisäksi keväällä 2003 vietin kaupungissa joitakin viikkoja. Asuin matkoillani 

krakovalaisten opiskelijoiden luona. Näillä myöhemmillä vierailuilla jatkoin ajoittain aiempaa 

tutkimusta vierailemalla teknoheimon tiloissa ja puhumalla heimolaisten kanssa. Myöhempien 

vierailujen ansiosta sain perspektiiviä kaupungissa tapahtuneisiin muutoksiin.  

Havaintoni kirjasin mahdollisuuksien mukaan ensin vihkoseen lyhyinä muistinvirkistäjinä, josta 

siirsin ne varsinaiseen tutkimuspäiväkirjaan, joka on varsin juhlallinen nimitys kahdelle 

peruskouluaikaiselle ruutukansivihkolle ja muutamalle A4 �kokoiselle paperille. En käyttänyt 

työskennellessäni teknisiä apuvälineitä, kuten nauhureita, koska klubiympäristössä nauhalle olisi 

tuskin tallentunut muuta kuin hälyääniä ja musiikkia. Tutkimuspäiväkirjaan pyrin kirjaamaan 

päivittäin ylös tapahtumia. Alkupuolella tapahtumat koskivat enemmänkin asunnon etsimistä, 

kaupassa käyntiä ja vastaavia aihepiirin ulkopuolisia seikkoja, kun taas myöhemmin kirjasin ylös 

ainoastaan teknoon liittyviä asioita, kun kaupunki oli jo käynyt tutuksi. 

Antropologisen tutkimuksen ihannetilaan, eli jokaisen keskustelun ja tapahtuman tarkkaan 

muistiin kirjaamiseen en useinkaan päässyt. Keskusteluja en kyennyt nauhoittamaan ja 

tapahtumapaikkojen kuvailu ja keskustelujen kirjaaminen vievät päivittäin tunteja. Aiheen 
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mukaisesti tutkimukseni ajoittui pääasiassa yöaikaan, joten usein päiväkirjan kirjoittaminen jäi 

seuraavan päivän puolelle yöunien jälkeen. Muistikuvat olivat jo ehtineet haaleta, jolloin 

muistiinpanot osoittivat tärkeytensä. Kirjasin ylös ainoastaan muutaman erittäin tärkeänä 

pitämäni keskustelunpätkän sanasta sanaan, muuten tyydyin kirjaamaan ylös käsitellyt aihepiirit, 

sekä sen, mitä niistä sanottiin, mutta en siis sanomisen tapaa.  

Edellä mainittu koski ennen kaikkea pääasiallista kenttätyöjaksoani syksyllä 2001. Myöhempinä 

jaksoina olin ennemminkin lomailemassa ja kirjasin ylös ainoastaan tutkimukseni  kannalta 

merkittävimpiä seikkoja. Kaiken kaikkiaan näiltä myöhemmiltä tutkimuskerroilta on varsin 

runsaasti tietoa varastoituna ennen kaikkea tutkijan päähän ja niihin on ainoastaan viittauksia 

muistiinpanoissa.  

Antropologisen tutkimustavan luonteesta johtuen vasta kenttätyöperiodin ja muistiinpanojen 

analysoinnin jälkeen päästään katsastamaan lopullisia, sopivia teorioita. Toki ennenkin 

kenttätyöperiodia on katsastettava teorioita alkuoletusten tekemistä varten ja näitä teorioita voi 

käyttää lopussa, jos ne osoittautuvat paikkansapitäväksi. Jos ne kaipaavat täydennystä tai 

osoittautuvat virheellisiksi faktojen valossa, on etsittävä uusia teorioita. Tässä työssä teorioista 

on löydetty suurin osa vasta kenttätyön jälkeen, käydessäni läpi keräämääni aineistoa ja sitä, mitä 

yhtäläisyyksiä erilaisten asioiden välillä oli löydettävissä ja millaisen kokonaiskuvan ne 

tutkitusta ilmiöstä antoivat. 

Kaikki tässä työssä esitetyt ilman viittauksia olevat tiedot Puolasta, teknomusiikista ja Krakovan 

teknoheimosta ovat peräisin näiltä kenttätyöperiodeiltani, perustuen joko omiin havaintoihini tai 

keskusteluun muiden henkilöiden kanssa. 
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2. KAUPUNKIKULTTUURI 

2.1 Kaupunkitila kulttuurisena ilmentymänä 

Kapitalistisessa yhteiskunnassa kaupunki on rakentunut muun muassa David Harveyn 

kuvaileman pääoman tilallisen kasaantumisen kautta. Sen ovat suunnitelleet ja rakentaneet 

aikansa ammattilaiset, joten lopputulos on aina ollut heidän subjektiivinen näkemyksensä 

kaupungista lainsäädännön asettamissa rajoissa. Samalla kaupungin mittakaava on pyritty 

rakentamaan ihmisille sopivaksi aikakauden näkemysten mukaan. Asukkaiden toimintaa 

määrittelee se, millaiseksi tila on muodostunut aikojen saatossa. Kaupunki on siten täysin 

�kultivoitu� ympäristö, jossa ihmiset toimivat omien kulttuuristen koodiensa, tapojensa, 

mukaisesti. He muokkaavat kaupunkitilaa omien tarkoitustensa mukaiseksi, mutta samalla tila 

muokkaa ihmisiä niin fyysiseen ympäristöön kuin muihin ihmisiin sopiviksi (Knox 1995: 3). 

Käynnissä on siis jatkuva kaksisuuntainen prosessi. Kaupunki on kulttuurin tuote, mutta toisaalta 

saman aikaisesti paikka, jossa kulttuuri tehdään ja vastaanotetaan (Borden et al 2000a: 3). 

Kaupungin rakenne on toisiaan seuraavien tuhoamisten ja luomisten seurausta � niin 

taloudellisessa mielessä kuin esimerkiksi sotien ja muiden katastrofien johdosta (Borden et al 

2000a: 2). Sen elämäntapa on kulttuurin ja Robert Parkin (1967) lanseeraaman termin, 

urbanismin, kyllästämää. Clarke ja kumppanit (1976: 10) saavat antaa vanhalla, mutta edelleen 

ajankohtaisella määritelmällänsä kulttuuri- sanalle sisällön: 

`Kulttuuri- sanalla viitataan erotettavissa oleviin kuvioihin, joita jokin ryhmä on kehittänyt ja samalla antanut 

ekspressiivisen muodon sosiaaliselle ja materiaaliselle elämälleen. Kulttuuri on se tie, muodot, joilla ryhmät 

käsittelevät sosiaalisen ja materiaalisen olemassaolonsa raaka-aineet.´ 

2.2. Urbaani elämäntapa 

Yleiselläkin tasolla, aivan jokapäiväisessä keskustelussa puhutaan urbaanista elämäntavasta ja 

kaupunkikulttuurista. Mitä ne sitten ovat? Lefebvre on kirjoittanut, että urbanismi ei ole 

pelkästään fyysinen rakenne, joka muodostuu spatiaaliselle logiikalle, vaan siihen on kiinnittynyt 

selvästi erotettavissa olevia ideologioita (Harvey 1973: 307). Nämä ideologiat ovat 

kaupunkikulttuurin tutkimisessa avainasemassa, joten niitä on tarkasteltava lähemmin. 
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Kaupunkia rakennettuna muotona ja urbaania elämänmuotona täytyy käsitellä erillään, koska 

todellisuudessa ne ovat toisistaan irrallisia käsitteitä (Harvey 1973: 307), vaikka onkin 

muistettava niiden välinen jatkuva vuorovaikutus. 

Urbanismi, ja sen muassaan tuoma uudenlainen yhteisöllisyys, perustuu urbaanin elämän 

mittakaavan muutokseen: Moderni urbaani elämäntapa � lähiöistyminen ja moottoritiet � ovat 

vieneet vanhan työ-koti suhteen kadotukseen. Samalla yhteisökin on hävinnyt kaupungeista, 

koska asumatilassa ei enää ole julkisia kokoontumispaikkoja. Täten kaupunkitila on saanut uusia 

merkityksiä vanhojen tilaan sidottujen suhteiden kadottua (Katznelson 1992: 290). Tämä on 

avannut tilaa uudenlaisille sosiaalisille ryhmittymille ja liikkeille, joita onkin muodostunut 

runsaasti nykyisenä individualistisuutta korostavana aikakautena. Nykyiselle ajattelulle on 

tyypillistä, että jokaisella näistä ryhmistä on oikeus puhua itsensä puolesta omalla äänellään. 

Näillä ryhmillä on myös oikeus tulla hyväksytyksi omilla ehdoillaan ja niillä on oikeus omaan 

lokeroonsa kaupunkitilassa (Harvey 1989: 48). Kaupunkien yhteisöllisyys onkin muotoutunut 

aivan eri lähtökohdista kuin perinteisen, pienimuotoisen, ruraalin yhteiskunnan. 

Kaupunkien, ainakin suurempien, asukkaat joutuvat tekemisiin täysin erilaisia kulttuureja ja 

ajattelutapoja edustavien henkilöiden kanssa. Kaupungit ovat täynnä ärsykkeitä, niin ihmisten 

välisen kanssakäymisen kuin vapaa-ajan vieton muodossa. Juuri nämä seikat ovat perustana 

Robert Parkin (1967) urbanismi- teesille. Kaupungissa joutuu tekemisiin odottamattoman kanssa. 

Odottamattoman, toiseuden, kohtaaminen saa aina havaitsijassa aikaan jonkinlaisen reaktion. 

Kaupungin voima piilee nimenomaan tässä mahdollisuudessa kääntää ihmisten katseet sen 

sisältämään erilaisuuteen (Knox 1995: 158). Erilaisuuden läsnä ollessa ihmisillä on mahdollisuus 

astua ulos itsestään. Tämä juuri tekee kaupungit niin stimuloiviksi kuin ne ovat. Samalla kuin 

huomaa erilaisuuden, tulevat näkemykset kaikista muistakin asioista joustavammiksi. Tällä 

tavoin kaupunkikulttuurit muodostuvat niin juokseviksi ja dynaamisiksi.  

Urbaanin toimintaa selittää Pierre Bourdieu (1986) varsin tyhjentävästi habituksen ja kulttuurisen 

pääoman käsitteillään. Bourdieu käy läpi koko yhteiskunnan makutottumukset marxilaisesta, 

luokkajakoisesta näkökulmasta, joka tekee kirjasta varsin vaikealukuisen. Bourdieun (1986: 

101,169) mukaan habitus kehittyy elämänolosuhteista; luokasta, rodusta, sukupuolisista suhteista 

sekä tilasta, jossa tämä kaikki tapahtuu. Mutta habitus on enemmän kuin näiden summa; se 

toimii alitajuisesti jokapäiväisten toimintojen, pukeutumisen, kielen ja kielellisten tuotosten 

käytön, sekä kulutustottumusten kautta (Bourdieu 1986: 77). Bourdieun mukaan jokainen 



30

erilaisen habituksen omaava ryhmä pyrkii ylläpitämään ja lisäämään habitustaan keräämällä lisää 

symbolista pääomaa: Kulutustuotteita ja palveluita, jotka parhaiten heijastelevat ryhmän makua 

ja tottumuksia. 

Jokaisen tällaisen ryhmän asema määrittyy suhteessa vallitsevaan (valta-)kulttuuriin. (Bourdieu 

1986: 77-96,169-179,469). Jotkut ryhmät ja henkilöt pääsevät osaksi valtakulttuuria ja sitä 

määrittelevää korkeaa kulttuuria, jotkut taas eivät (Bourdieu 1986: 480-1). Korkeaa kulttuuria ja 

sitä kautta kaupunkikulttuuria dominoivat tietyt, vahvat kulttuuripersoonat, jotka omilla 

valinnoillaan asettavat sen standardit. Samalla he tekevät korkeakulttuurin käsitteen 

häilyväiseksi, koska sen symbolinen arvo laskee suosion kasvaessa, kun useat keräävät 

samanlaista symbolista pääomaa (Bourdieu 1986: 56-8). Juuri tämä tekee symbolisesta 

pääomasta loistavan erilaisuuden mittarin. Mitä harvemmalla on samanlaisia arvoja, sitä 

arvokkaampaa on kyseinen symbolinen pääoma. Juuri siksi dominoivien kulttuuripersoonien on 

jatkuvasti pyrittävä originaalisuuteen elämäntavassaan ja materiaalisissa omistuksissaan (Knox 

1995: 224-5). Heidän ja kaikkien muiden vaikutusvallasta kiinnostuneiden on etsittävä jatkuvasti 

uutta saadakseen kulttuurista arvostusta ja sosiaalista pääomaa. 

Alisteiset ryhmät taasen yrittävät löytää ja oikeuttaa erilaisia elämäntyylejä, symboleja ja 

toimintoja saavuttaakseen arvostusta ja huomiota (Bourdieu 1986: 365-371). Nämä ryhmät usein 

kehittävät vastustuksen rituaaleja, sekä vastustuksen symboleja, joissa asioiden alkuperäinen 

tarkoitus on muutettu joksikin muuksi (Hebdige 1979: 2-3). Nämä vastustusmuodot tulevat 

näkyviksi kaupunkitilassa kulutuksen kautta (Bourdieu 1986: 99-101). Kaikki tämä osoittaa 

kulutuksen tärkeyttä yhteiskunnan sekä kaupungin koko skaalassa, jopa sen kulttuurisissakin 

toiminnoissa. Kulutus poistaa tunteen elämisestä vieraiden keskellä, sillä kuluttamalla voi 

saavuttaa yhteyden muihin ihmisiin. Kulutus ei ainoastaan tuota ja kierrätä tarkoituksia, vaan 

kutoo yhteen ja muuttaa erilaisia näkökulmia ja toimii kulttuuria ja tilaa luovana voimana (Sack 

1992: 102,128). Kulutus on spatiaalista. Vierekkäisten asioiden viestimät symbolit muuttuvat 

suhteessa toisiinsa, jolloin paikatkin muuttuvat hyödykkeiksi. Kuluttajan maailma ei koostu 

pelkästään paikoista, joissa ostokset suoritetaan, vaan ennen kaikkea ympäristöistä ja 

konteksteista, joita ostetuilla tuotteilla luodaan (Knox 1995: 224-5). 

Kaupungit ovat elämäntavaltaan täten täysin kulutuksen leimaamia. Kulutuksella voi ilmaista 

omia erojaan muista henkilöistä tajuamatta nimen omaan kuluttavansa. Kulutus on naamioitunut 

oman identiteetin etsimisen ja ilmaisemisen taakse. Täten kulttuurilla on yhteiskunnan ja 
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kaupungin kontekstissa hyvin tärkeä asema kapitalismin toimintaa ajatellen, sillä se naamioi 

näkymättömiin globaalin kapitalismin kasvot (Mitchell 2000:82). Tärkeää on ymmärtää, ettei 

kulttuuri synny itsestään, vaan sen määrittelevät tietyt tahot, kutsuttakoon heitä sitten vaikka 

dominoiviksi kulttuuripersooniksi Bourdieun mukaan tai kriittiseksi infrastruktuuriksi Zukinin 

(1991) mukaan. On hyvä huomata, että heillä on omat intressinsä määritellessään kulttuurin 

sellaiseksi kuin se on. Tästä näkökulmasta voi myös tarkastella, miten yleisö, tietyn kulttuurin 

kuluttaja on järjestäytynyt suhteessa kulttuuripersooniin (Mitchell 2000:88). 

2.3. Kaupungin kulttuurien jäsentämisestä 

Eräs tapa selittää kaupunkikulttuurin järjestymistä on alakulttuuriteoria. Teoria puhuu hyvin 

pitkälti samoista asioista kuin Bourdieu habitusta käsitellessä. Bourdieun symbolista pääomaa 

käyttelevät alisteiset kulttuurit on nimetty alakulttuureiksi. Clarke ja kumppanit (1976: 12) 

määrittelevät alakulttuurien suhdetta yhteiskuntaan seuraavasti: 

`Monimutkaisen yhteiskunnan dominoiva kulttuuri ei ole koskaan homogeeninen rakenne. Se on kerroksellinen ja 

heijastelee erilaisia etuja ja pitää sisällään erilaisia jälkiä menneisyydestä, kuten myös juuri esiin tulevia elementtejä 

nykyisyydestä. Alisteiset kulttuurit eivät aina ole konfliktissa sen kanssa. Ne voivat usein olla pitkiä aikoja olemassa 

yhtä aikaa sen kanssa, olla olemassa tiloissa ja raoissa, joita dominoivassa kulttuurissa on.´ 

Alakulttuuriteoriassa sosiaalinen todellisuus nähdään rakentuneen erillisistä, oman todellisuuden 

omaavista ryhmistä. Alakulttuurien täytyy näyttää tarpeeksi eroavaisia muotoja ja rakenteita, 

jotta ne erottuvat emokulttuuristaan ja toisaalta muista alakulttuureista. Clarken ja kumppaneiden 

(1976: 13) mukaan alakulttuurit ovat esimerkiksi luokkayhteiskuntaan verrattuna pienempiä, 

enemmän lokalisoituja ja erilaistuneita rakenteita, esiintyen yhden tai useamman suuremman 

kulttuurisen verkon sisällä. Näiden ryhmien identiteetti vahvistuu kaupunkitilassa vallitsevan 

kilpailun myötä. Uusia alakulttuureja syntyy jatkuvasti muun muassa maahanmuuttajien 

toimesta, sekä urbanisaatiosta johtuvasta erilaistumisesta. Tietyn alakulttuurin vaikutuspiirin 

ulkopuolella elävät ihmiset saattavat nähdä alakulttuurin tavat omituisina, mutta ryhmän jäsenille 

nämä tavat ovat jokapäiväisiä heidän normaaliin elämäänsä kuuluvia (Knox 1995:249). 

Aikojen saatossa kulttuureita on jaoteltu erilaisiin ryhmiin. Esimerkiksi Bourdieu on jaotellut 

kulttuurin kuluttamisen leimaamiin kategorioihin; alisteisiin kulttuureihin ja valtakulttuuriin ja 

Clarke ja kumppanit (1976) näkevät kaupungin erilaisina alakulttuureina ja dominoivana 
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kulttuurina. Toisaalta esimerkiksi Hannerzin (1980: 280) mukaan elämä monimutkaisessa 

kaupunkiyhteiskunnassa muodostuu suuremmasta joukosta eri tavalla määrittyviä kulttuureja 

(taulukko 2). 

Taulukko 2. Kaupunkikulttuurien kirjoa.  
(Hannerz 1980: 280) 

1. sukupolvinen kulttuuri, niinkuin nuorten 
    kulttuuri  
2. etninen kulttuuri  
3. työstä riippuva kulttuuri 
4. institutionaalinen kulttuuri 
5. luokkainen kulttuuri 
6. piilossa oleva kulttuuri (esimerkiksi 
    seksuaaliset kulttuurit)  
7. vastakulttuurit (esimerkiksi hipit) 

Mikään taulukointi tällä tavoin ei toki kerro koko totuutta ja muutenkin asetan kyseenalaiseksi, 

voiko kulttuurin eri muotoja taulukoida ja erotella toisistaan. Lienee selvää, etteivät eri 

kaupunkikulttuurit ole jyrkkärajaisia konstruktioita, joita voisi helposti määritellä. 

Konseptuaalisena kaupunkielämän erilaistumista käsittelevänä apuvälineenä tämä ajattelu on 

kuitenkin sinänsä puolustettavissa. Valtakulttuurin Hannerz (1980: 294) määrittelee 

seuraavanlaisesti:  

`Valtakulttuuri on sitä, kun suuri määrä ihmisiä on keskenään kohtuullisen avoimessa verkostossa, joka sotii vastaan 

ajatusta ihmisistä sulkeutuneena pieniin ryhmiin. Tämä kohtuullisen avoin verkosto on aika avokätinen uusien 

ideoiden levittämisessä. ´ 

Pidän tätä valtakulttuurin määritelmää oivana. Valtakulttuuri on se taso, jolla kulttuuria 

käsitellään, joko yksityisten ihmisten keskusteluissa tai sitten esimerkiksi 

joukkotiedotusvälineissä. Tällä tasolla määritellään se, mikä on yhteisölle yleisesti hyväksyttävää 

kulttuuria ja mikä taas ei ole. Yksittäistä valtakulttuuria ei ole olemassa, vaan se on 

subjektiivinen ja jatkuvasti muutoksessa oleva kokonaiskuva kulttuurista. Nykyaikaisessa 

kaupunkiyhteisössä juuri mikään ei ole vierasta, joten valtakulttuurin piiriin voidaan hyväksyä 

kovinkin erilaisia kulttuurisia muotoja. Vieraasta on tehty kuvan avulla tuttua ja  sosiaalinen tila 

onkin kokonaan kyllästetty kuvan kulttuurilla (culture of image) (Jameson 1998: 111). Näin 

valtakulttuurissa valta on nimenomaan kuvan ammattilaisilla ja niillä tahoilla, jotka hallitsevat 

diskurssia kulttuurista, siis joukkotiedotusvälineillä, niin lehdillä kuin televisuaalisella 

viestinnälläkin.
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Tiedotusvälineillä on taipumus aina etsiä uutta Bourdieun kulttuurisen pääoman teesien 

mukaisesti, ja näin ne helposti nostavat esiin aina yhden kulttuuripalasen kerrallaan irti 

kudelmasta ja tekevät sen tutuksi ihmisille. Tällä tavoin paikkaan sidotut kulttuurit saattavat 

siirtyä aika- tila leviämisen avulla omasta kontekstistaan irrotettuina ympäri globaalin tilan - joko 

kokonaisuudessaan tai irrallisina kulttuurisina normeina ja asenteina (Dear & Wolsch 1989: 6 ; 

Knox 1995: 219-220). Juuri tällä tavoin monet kaupunkikulttuurit, esimerkiksi nuorisokulttuurit 

ja populaarikulttuurit, ovat levinneet alkuperäisestä tilastaan muualle. Hyvänä esimerkkinä tästä 

ja jonkin asteisesta kategorisesta sekaannuksesta käyvät esimerkiksi hyvinvointivaltioiden 

gangstaräppärinuorukaiset, jotka käyttäytyvät vaikkapa Munkkiniemessä Skid Rown slummien 

koodien mukaisesti. 

Kulttuurinen piiri on hyvin fragmentoitunut, mutta toisaalta kulttuurin palaset ovat kaikille � 

ainakin joukkotiedotusta seuraaville � tuttuja jollakin tasolla. Valtakulttuurin määritteleminen on 

tässä fragmentoituneessa tilassa hyvin vaikeaa sillä se on, kuten jo mainitsin, jokaisen toimijan 

subjektiivinen konstruktio. Valtakulttuurin määrittäjäksi löytyy kuitenkin helposti Bourdieunkin 

mainitsema kuluttaminen. Harva osanen kulttuurisesta kentästä voi paeta kuluttamista. 

Ainoastaan tietyt vastakulttuurit ovat elämän osasia, jotka elävät kuluttamisen ja täten nykyisen 

valtakulttuurin ulkopuolella. Vain niiden ansiosta nykyinen valtakulttuuri on itse asiassa edes 

tullut näkyväksi. 

Urbaani kokemus välittyy ihmisille jokapäiväisen elämän ja kulutuksen kautta, mutta myös 

kaupungin representaatioiden ja katuelämän välittäminä (Borden et al 2000a: 2). Kaupungin 

erilaiset kulttuurit eroavat toisistaan erilaisten kulttuuristen koodien myötä. Ryhmät toimivat 

erilaisilla tavoilla esimerkiksi kielellisesti tai ulkonäköä muokkaamalla, joka onkin kaupungissa 

kaiketi kaikkein tehokkain tapa viestiä erilaisuutta. Kaupunki on tapahtuma, näytelmä, jossa 

jokaisella on jonkinlainen rooli, tai oikeastaan on parempi sanoa jonkinlaisia rooleja. Näitä 

rooleja korostetaan pukeutumalla roolin mukaisesti. Jos haluaa poiketa roolistaan, voi pukeutua 

eri lailla kuin normaalisti ja tekeytyä toiseksi. Onkin siis luonnollista, että eri nuorisokulttuurit ja 

muut erilaiset kaupunkikulttuurit ovatkin ottaneet erityisesti erilaiset symbolit ja ulkonäölliset 

keinot käyttöönsä kaupunkinäytelmässä - unohtamatta myöskään kielellisiä erottautumiskeinoja, 

kuten omien ilmaisujen ja eleiden käyttöä. Erottautumiskeinot ovat ennen kaikkea 

massatiedotuksen - massaviihteen ja kulttuuriteollisuuden kyllästämiä. Nämä instituutiot ovat 

tärkeimpiä kaupungin representaatioiden ja katuelämän luojia ja kommentoijia. Kaupunkielämä 
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on pähkinänkuoressa erilaisten kulttuurien verkosto, jonka palaset käyttävät kulttuuriteollisuuden 

tarjoamia välineitä erilaisin tavoin.  

Tähän liittyen kaupunkikulttuurit voi jaotella vapaa-ajan ja työn kulttuureihin. Suurin osa 

kaupunkikulttuureista näkyy ainoastaan vapaa-aikana, työelämään ja esimerkiksi opiskeluun 

niitä harvemmin sotketaan. Työelämä toimii erilaisessa maailmassa, kulttuurissa, joka usein 

perustuu erilaisille sosiaalisille suhteille � oman itsensä eri puolien osittaiselle kieltämiselle. 

Työ- ja yksityiselämän sekoittamista ei länsimaisessa, kapitalistisessa kulttuurissa katsota 

hyvällä, sillä työssä ihmisen rooli on erilainen. 

Kulttuuriteollisuus on nykyisin valtavaa. Se on voimistunut postmodernina kautena kapitalismin 

kulttuurisen käännöksen myötä viime vuosikymmeninä räjähdysmäisesti. Kulttuurin piiri on 

tullut osaksi kulutusyhteiskuntaa, joten kulttuuri ei enää rajoitu pelkästään omiin traditionaalisiin 

piireihinsä, vaan sitä kulutetaan koko elämisen kirjon aikana ostoksilla, ammatillisissa 

toiminnoissa, vapaa-ajassa ja tuotteiden kuluttamisessa (Jameson 1998: 111). Meillä on 

kaupungeissa elokuvateatterit, konserttisalit, museot, televisiot, kirjat, lehdet, jäähallit ja 

jalkapallostadionit vain joitakin mainitakseni. Kaikki nämä ovat jo vanhoja kulttuurisia tuotteita, 

mutta niiden markkinointiin ja viihdearvoon on panostettu viime vuosikymmeninä niin paljon, 

että niiden näkyvyys on ollut selvässä kasvussa. Kapitalistinen kaupunki voidaan nähdä 

laajennettuna versiona markkinoista. Tilana, joka tarjoaa ihmisille palveluja, ostettavaa ja 

hauskanpitoa (Lee 1994: 263-5). Tämä heijastuu myös ihmisten asenteisiin, koska tila vaikuttaa 

siihen miten ajatellaan. Onkin siis oikein sanoa, että suurin osa meistä on kuluttajia. Borden 

kumppaneineen (2000b: 93) kommentoivat omien ajatusteni mukaisesti kulttuuriteollisuuden ja 

kaupunkien suhdetta tyhjentävästi: 

`Kulttuuriteollisuuden merkitys kaupungeille on kolmitahoinen: 1. Suurin osa kulttuurista tuotetaan ja kulutetaan 

kaupungeissa jolloin se suorasti tai epäsuorasti viittaa kaupunkiin. 2. Ideat ja muistot kaupungeista välittyvät 

kulttuuriteollisuuden kautta muualle. 3. Kulttuuriteollisuus on usein kaupunkikehityksen olennainen osa [...] 

Vanhoja teollisuusrakennuksia muutetaan kulttuurisiin tarkoitusperiin sopiviksi, kuten vanha voimalaitos, joka 

muuttui Tate Galleryksi tai Dublinin Temple Barin alue.  

Kulttuuri muodostuu tietynlaisissa historiallisissa olosuhteissa ja täten hyväksyy tai hyljeksii tietynlaisia voiman tai 

arvojen osoituksia [...] Kapitalistisessa järjestelmässä kulttuuriteollisuus näyttelee tärkeää osaa ylijäämän (surplus 

value) tuottamisessa ja pääomaoperaatioiden (valheellisen) tasapainon ylläpitämisessä. Maailma nähdään nykyään 

suodattuneena kulttuuriteollisuuden suodattimien läpi.´  
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2.4. Kaupunkikulttuuria postmodernista vinkkelistä 

Erilaiset perinteisemmät tavat nähdä ja erotella kulttuurit toisistaan ovat ansiokkaita teorian 

kehittämisessä, mutta eivät päde enää sellaisenaan muuttuneessa, kulttuuriteollisuuden 

kyllästämässä maailmassa. Kulttuuriset produktiot ovat periaatteessa avoinna kaikille, eikä enää 

voi tehdä erotteluja perustuen puhtaasti luokkayhteiskunnalle. Tarvitaan jonkinlaisia uusia 

selitysmalleja kertomaan nykyajan joustavasta kaupunkikulttuurista, joka muuttuu nopeasti, ei 

perustu luokkayhteiskunnalle ja on kulttuuriteollisuuden kyllästämää. Teoriaa, joka ottaa 

huomioon Bourdieun symbolisen pääoman ja maun, kulttuuriteollisuuden ja kaupungin erilaisin 

perustein jäsentyneet kulttuuriset ryhmät. Kaupunkikulttuurin nykyisiä muotoja ei voi nähdä 

kovinkaan pysyvinä, eikä mustavalkoisina.  

Näkisin, että nykyään kaikesta kaupunkikulttuurista on olemassa kaksi versiota. On olemassa 

kaupallinen, pelkästään rahan tekoon tähtäävä, kapitalistinen taso ja toisaalta taso, jossa intohimo 

tekemistä kohtaan on vielä säilynyt ainakin jossain määrin. Elokuvissa on Hollywoodin 

massatuotanto, mutta myös useita pieniä elokuvan tekijöitä, jotka pohjaavat elokuvansa 

taiteellisiin arvoihin, samoin kuin kirjoissa on kustantajia, jotka tähtäävät mahdollisimman suurin 

sarjoihin, mutta myös erilaisista lähtökohdista toimivia kustantajia. Musiikissakin on pop-

musiikin taso, mutta myös paljon ei-kaupallisista lähtökohdista lähtevää musiikkia.

Uudenlaista, joustavaa näkökulmaa kaupunkikulttuureihin edustaa Michel Maffesolin 

hienostunut teoria uusheimoista. Maffesoli (1996: 16,42) tunnistaa urbanismin ja ihmisen 

yhteisöllisen kaipuun - lämpimyyden, kumppanuuden ja fysikaalisen kontaktin - uusien 

kaupunkiyhteisöjen perimmäisiksi syiksi. Kaupunkien kasvettua ja nielaistua maaseudun, ovat 

perinteiset yhteenkuuluvuuden mallit tuhoutuneet. Ihmisillä on kuitenkin edelleen tarve 

kokoontua suojelevan hahmon ympärille. Urbaanissa ympäristössä se on paikallisen 

suojelupyhimyksen sijaan guru, esimerkiksi jalkapallojoukkue tai julkisuuden henkilö, joka 

kerää ympärilleen yhteenkuuluvuutta kaipaavan yhteisön. Tällainen yhteisö löytää yhteytensä 

ennen kaikkea esteettisistä muodoista, siis Bourdieun mausta, saaden aikaan eettisen yhteyden. 

Yhteisön toimiessa, sen kollektiivisissa tapahtumissa, astutaan ulos itsestään (ex-stasis) 

ekstaasiin, ollaan yhdessä saman tunteen vallassa. Maffesolin (1996: 11-3) mukaan tunnelma- 

sanaa käytetään enemmän ja enemmän pienryhmien kuvaillessa suhdettaan ympäröivään tilaan � 

niin muihin henkilöihin kuin ympäristöönkin suhteutettuna. Tunnelmaan pohjautuen ihmiset 
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asettavat tavoitteekseen löytää niitä, jotka tuntevat ja ajattelevat niin kuin itse. Tällaisen 

yhteyden omaavasta yhteisöstä Maffesoli (1996: 19) puhuu nykyajan heimona. Se on yhteisö, 

joka jakaa samanlaiset sosiaaliset arvot ja ideaalit luoden samalla omanlaisensa tilan. 

Heimot eivät ole pysyviä ja niiden jäsenet ovat tilanteen mukaan osallisina muissakin heimoissa 

(Lustiger- Thaler 1994:20). Heimot ovat yhteisöjä vain ekstaattisen kokemuksen aikana, joten 

useimmiten ne kokevat olemassaolonsa ainoastaan toiminnassa (Lustiger- Thaler 1994: 22). 

Heimot ovat epävakaita ja häilyviä, sosiaalisten suhteiden muutosten leimaamia, ihmisten 

etsiessä tunnetta ja oikeaa tunnelmaa. Heimottumisen kylkiäisenä Maffesoli (1996: 64) näkee, 

että yksilö perinteisemmässä, modernissa mielessä on häviämässä. Tämä käy ilmi muun muassa 

nuoruuden mukautumisessa, intohimossa olla samanlainen kuin muut heimon jäsenet, muodin 

esiinnousussa, standardisoidussa kulttuurissa ja muissa vastaavissa ilmiöissä. Näiden 

esimerkkien kautta Maffesoli (1996: 65) väittää, että olemme todistamassa yksilön idean 

häviämistä paljon vähemmän eroavaisen massan edeltä, sillä heimottumisen leimaamalla 

massalla ei ole mitään tarvetta yksilölliselle, kansalliselle tai seksuaaliselle identiteetille, jotka 

kaikki olivat porvarillisen kulttuurin tärkeimpiä saavutuksia.  

Yksilön identiteetti muuttuu, kun hän omien makujensa mukaan ottaa paikkansa joka päivä 

maailman teatterin eri näytännöissä. Tätä voi pitää hyvin pinnallisena toimintana, mutta toisaalta 

se on hyvin aitoa � yksilö etsii yhteisöllisyyttä erilaisissa konteksteissa. Tätä taustaa vasten 

kaikki heimoihin liittyvät ulkonäön pelit näyttävät arvonsa � esteettisyys on tapa tuntea 

yhtenäisyyttä, mutta samalla tapa näyttää, mihin heimoon kuuluu tietyllä hetkellä. Ihmisillä on 

oltava maski, jolla he erottautuvat toisista heimoista. Maffesolin (1996: 76-7) mukaan tämä 

maski voi olla esimerkiksi hienostunut tai värikäs hiustyyli, tatuointi, tai vaikkapa vanhojen 

muotien kierrätys. Maski voi myös omasta mielestäni olla näkymättömissä, olla aineeton tai 

sellainen joka ilmenee vain keskustelussa.  

Kulutuksen ja kulutusyhteiskunnan merkitys tulee ennen kaikkea esiin maskeista puhuttaessa, 

sillä niitä valmistavat kulutusteollisuuden ja kulttuuriteollisuuden eri haarat. Maffesolin (1996: 

76-7) mukaan maski tekee kantajastaan tietyn salaisen yhteiskunnan, joka on myös hänen 

tunneyhteisönsä, jäsenen. Maski tekee kantajastaan järjestäytyneen vallan vastaisen salaliiton 

jäsenen, mutta samalla yhdistää hänet toisten salaliittolaisten kanssa strukturaalisesti tehokkaalla, 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Syntyy salamyhkäisyyden verho, joka tekee mahdolliseksi 

kollektiivisen suojelevan käytöksen ulkopuolelta tulevaa tunkeutumista vastaan. Verrattuna 
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ulkoapäin saneltuun moraaliin, salamyhkäisyys on tehokas tapa yhtenäisyyden muovautumiseksi. 

Maffesolin (1996: 91-2) mukaan ulkopuolinen erottuu tietämättömyyttään, sillä ryhmän sisäinen 

luottamus ilmaistaan jäsenten välillä rituaaleissa, tietyissä merkeissä, joiden ainoa funktio on 

vahvistaa ryhmää muita vasten. Ulkopuolinen ei tiedä rituaalin merkkejä.  

Yhteisöjä � heimoja � yhdistää toisiinsa poliittinen yhteiskunta ja sen asettamat normit, muuten 

niillä ei välttämättä olisi paljoa yhteistä (Lustiger- Thaler 1994: 22-3). Maffesoli (1996:23) näkee 

heimoja yhdistävänä seikkana myöskin sen, että useimmiten niiden toiminta ja estetiikka 

kommentoivat yleistä kulttuuria. Yleinen kulttuuri on heimojen ja kapitalismin toiminnasta 

syntynyt sekasikiö, joka kuitenkin muodostaa sedimentoituneen, toimivan systeemin. Tähän 

väitteeseen nojautuen Maffesoli (1996: 23) sanookin, että juuri heimot ovat vastuussa 

suurkaupunkien tunnelmasta, epävirallisen kulttuurin aurasta, joka kaikkia kaupungin asukkaita 

ympäröi. Maffesolin (1996: 16) näkemyksen mukaan yhteisöä ei ikinä pohjimmiltaan määritä 

poliittinen projekti, vaan nimenomaan yhdessäolo � toiminta tulee mukana ikään kuin 

kylkiäisenä. Uusheimot eivät helpolla ole valmiita sitoutumaan mihinkään lopulliseen, vaan 

niiden kaikki kaikessa on kollektiivisen nykyisyyden valloittaminen (Maffesoli 1996: 75).  

Elämäntyylit koetaan niiden oman itsensä takia. Niissä tavallisuus ja utopia elävät yhdessä 

päivästä päivään (Maffesoli 1996:82). Tärkeää on huomata, että heimoilla voi olla päämäärä, 

mutta päämäärä on toisarvoinen asia verrattuna käytettyyn energiaan, joka on pantu peliin 

ryhmän muodostamiseksi. Uusien elämäntyylien kehittely on puhtaan luomisen teko, jossa Levi-

Straussin bricolagen henkisesti yhdistellään elementtejä toisiin samalla luoden uusia merkityksiä 

(Maffesoli 1996:96). Symboliset ja tilalliset syyt rohkaisevat heimoja jättämään pysyvä jälki 

maailmaan todisteeksi niiden kestävyydestä. Tämä on perustana heimon esteettiselle 

ulottuvuudelle � palvella kollektiivista muistoa, joka heimon alun perin määritteli (Maffesoli 

1996:137). Tämän alkuperäisen idean on oltava tarpeeksi merkittävä esteettisesti, jotta se jää 

elämään pidempiä aikoja. Juuri tähän pointtiin perustavat Keith Halfacree ja Robert Kitchin 

(1996:53) väitteensä: 

`Vain luomalla erotettavissa olevan tilan, voi uusheimo säilyä.´  

Maffesoli (1996: 16,75) sanoo, etteivät heimot halua sitoutua mihinkään perinteiseen poliittiseen 

projektiin. Tämä ei oman kokemuksen valossa välttämättä pidä paikkaansa, vaan näkisin, että 

jotkut uudemmista heimoista ovat omaksuneet poliittisiakin projekteja. Tämä näkyy helpoiten 
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globalisaation lieveilmiöiden vastustamisessa. Globalisaation vastustajat ovat olemassa vain 

toiminnassa, erottautuvat omalla käytöksellään ja perustuvat massan tuomalle hurmokselle ja 

toimivat muutenkin samoin tavoin kuin kaupungin muut heimot. Ehkä globalisaation vastustajat 

ovat evoluution seuraava askel � nykyaikaisen kaupunkikulttuurin, heimon, ekstaattiset ja 

yhteisölliset toimintatavat omaksunut poliittinen liike.

Poliittiset ulottuvuudet sivuuttaen vapaa-aikaan orientoituneet heimot pyrkivät originaalisuuteen 

elämässään. Jos ne onnistuvat missiossaan ulkopuolelta tarkasteltuna � jos heimojen tunnelma ja 

tila ovat tarpeeksi vahvoja � imaisee kulttuuriteollisuus ne erilaisten reittien kautta puoleensa. 

Näin muodostuu yksi nopeasti ohimenevistä muoti-ilmiöistä, joka kuitenkin aina jättää jälkensä 

kaupunkielämään. Julkisuuden viisiminuuttisen mentyä ohi, jäävät monet ihmiset kuitenkin vielä 

toisintamaan heimon alkuperäistä kollektiivista muistoa. Esimerkiksi kaikista viime 

vuosikymmenien nuorisokulttuureista on jäänyt kaupunkeihin pieniä heimoja elämään. Edelleen 

löytyy rasviksia, (kilju-)punkkareita, raskasmetallimiehiä, gootteja, hip hoppaajia ja 

teknointoilijoita.

Shieldsin (1996: x) mukaan Maffesolin heimot ovat syntyneet massakulutusyhteiskunnan 

jäännöksille: Yhteiskunta on nykyään se, mikä on jäänyt jäljelle modernismin projektin loputtua, 

kun maailma etsii uudelleen yhteisöllisyyttä, joka modernismissa tuhoutui. Maffesoli (1996: 11) 

itsekin tunnistaa uusheimolaisuuden olevan uusi epookki, sillä hän kutsuu sitä empaattiseksi 

aikakaudeksi (postmoderni), joka on rakentunut järjen aikakauden (moderni) jälkeen. 

Annetaanpa Maffesolin (1996: 44) itsensä perustella omaa näkemystään uuteen epookkiin 

siirtymisestä: 

`Jos ajattelee valtaa globalisaation kautta, leviää taloudellinen vaikutusvalta ympäriinsä. Mutta tämän ilmiön siivellä 

muodostuu erilaisia ryhmiä erilaisine intresseineen. Tapahtuu teorioiden ja ideologioiden moninkertaistuminen [...] 

Tämä malli kilpailee entisen tilallisen mallin kanssa, joka pitää maailmaa koostuneena eri maista ja niiden välisistä 

rajoista. Tämä kaikki näkyy edessämme, jos huomaamme maailmasta, että poliittinen ei enää kiinnosta: suurin 

kiinnostus kohdistuu politiikan spektaakkeleihin, nykyhetkeen, älyllisiin tai henkisiin seikkailuihin. Eli, jos ja kun, 

ihminen tuntee itsensä vieraantuneeksi kaukaisesta talous-poliittisesta järjestyksestä, on ihmisellä nykyisin paljonkin 

mahdollisuuksia toimia oman itsenäisyytensä puolesta lähiympäristön kontekstissa.´  

Maffesoli siis tunnustaa talousjärjestelmän tärkeyden, mutta ei pidä sitä kaikkein tärkeimpänä 

elämää leimaavana tekijänä. Tärkeintä on viestien ja ideoiden tulva, joka siitä seuraa. Samalla 

hän näkee, että ihmisten huomio kääntyy helposti lähiympäristöön, sen muokkaamiseen ja oman 
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lokeronsa etsimiseen poliittisten intohimojen kustannuksella. Spektaakkelit ja 

kulttuuriteollisuuden luoma viihdyke vievät voiton oikealta maailmalta � simulakra vie voiton 

politiikalta ja ihmisten huomio kääntyy itseensä, oman yhteisöllisyyden löytämiseen. Kaiken 

kaikkiaan heimottumista ei Maffesolin (1996: 95) mukaan voi pitää historiallisesti täydellisen 

uutena ilmiönä. Samanlaisia ekstaattisia ilmiöitä on esiintynyt säännöllisesti ihmiskunnan 

historiassa erityisesti kulttuurin muutosten aikana. Tällä kertaa yhteisöllisyyden kaipuu on 

muodostunut olemassa olevan kaltaiseksi maailman kontekstin, talousjärjestelmän ja sen 

seurauksena muodostuneen kaupunkien kulttuuriteollisuuden takia. Näiden struktuurien takia 

perinteisemmät yhteisöllisyyden mallit ovat hävinneet ja kollektiivinen ja yksilöllinen kulutus 

ovat muodostuneet niin tärkeiksi, kuin ne nyt ovat. 

Hyvin usein heimot käyttävät musiikkia yhteisöllisyyden luomisen ja erottautumisen 

välikappaleena. Musiikki on tähän hyvin osuva tapa, koska musiikki symbolisoi ja on kokemus 

kollektiivisesta yhtenäisyydestä � se aiheuttaa kollektiivisia muistoja ja paikan intensiivistä 

tuntemista sellaisella voimalla ettei mikään muu sosiaalinen tapahtuma yllä samaan. Muut 

kulttuuriset esitykset, maalaustaide, kirjallisuus, muotoilu, voivat artikuloida ja näyttää yhteisiä 

arvoja ja ylpeyttä, mutta ainoastaan musiikki saa sinut tuntemaan sen. (Frith 1987: 140 ; Stokes 

1994: 3) 

Musiikin asemaa vahvistaa nykyaikaisten heimojen keskuudessa entisestään sen aikaansaama 

efekti vahvistuneesta nykyisyydestä. Yksi hyvän musiikin ominaisuuksista onkin pysäyttää aika, 

saada meidät kokemaan elämämme nykyhetkessä ilman muistoa tai ajatusta siitä mitä on 

aiemmin tapahtunut tai mitä tulee tapahtumaan � vaikka useinhan musiikki juuri vahvistaa 

muistoja aiemmista tapahtumista. Nykyhetken vahvistamisesta päästäänkin musiikin 

fysikaaliseen efektiin � biitin, pulssin ja rytmin vahvistamaan ja jaksottamaan ruumiilliseen 

osallistumiseen. Ruumiillisesta osallistumisesta ja tietynlaisesta transsitilasta seuraa tanssimisen 

mielihyvä. Klubit ja juhlat toimivat ympäristönä, yhteisönä, joka näyttäisi määrittyvän 

ainoastaan musiikin aikaskaalan kautta häivyttäen ulkopuolisen, oikean maailman (Frith 1987: 

142). Musiikki muokkaa käsitystä paikasta ja identiteetistä, mutta musiikkia käytetään myös sillä 

tavalla, että ihmiset sijoittavat itsensä sen avulla maailmaan. Musiikilla voi siis määrittää oman 

paikkansa maailmassa. Musiikin avulla voi ylittää rajoja, voi neuvotella paikkansa maailmassa 

uudelleen (Stokes 1994: 3-4). Musiikki on tehokkuudessaan ilmiselvä keino heimoille näiden 

hakiessa affektuaalista yhteyttä ja määritellessä paikkaansa kaupungissa. Musiikkia voi 
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mielestäni myös käyttää heimon maskina. Iain Chambers (1985: 209-10) on kirjoittanut musiikin 

ja yöllisen kaupunkitilan suhteesta: 

`Jos ruumis on musiikin kaikupohja, on kaupunki sen perustava näyttämö. Kaupunki on urbaani ruumis, uudenlaisen 

mielikuvituksen tila. Teknologisen uudelleentuottamisen kautta kuvitellut, urbaanit kuviot, niiden kopiot ja 

uudelleen ilmentymät, kulkeutuvat jokaiseen meidän elämämme osaan. Kaupungissa yöllä, toimistojen ja 

kauppakeskusten jälkeen, kun kadut ovat työvoiman hylkäämiä, muuntuu keskusta yöyhteiskunnaksi, työvoiman 

toiseksi puoleksi. Yölliset ryhmät pysähtyvät tanssisaleissa ja klubeilla, huvittelukeskuksissa ja baareissa.´ 

Musiikin keskeisen aseman vuoksi ovat heimojen erilaiset musiikilliset tyylit ottaneet paikkansa 

kaupunkielämän muiden tyylien joukossa tullakseen osaksi joustavaa kaupunkielämän kollaasia. 

Löysä, erilaisten katukulttuurien muodostama verkosto nykyaikaisessa kaupungissa tekee 

toisesta jokapäiväisen. Hyvin erilaisilta vaikuttavien maailmoiden tilat romahtavat toisiinsa, 

vähän niin kuin supermarketissa (Harvey 1989: 301). Musiikilliset tyylit jäävät siis kaupunkiin 

kaikkien muiden tyylien sekaan jolloin niitä lainataan ja uusinnetaan. Tähän soppaan tulee uusia 

tyylejä jatkuvasti. Kaupunki siis periaatteessa tyylillisesti erikoistuu jatkuvasti ja saa täten aikaan 

entistä enemmän lainauksia tyyleihin toisista tyyleistä. Samalla esillä olevien viestien määrä 

lisääntyy ja lopulta saattaa käydä niin, että viestejä on yksinkertaisesti niin paljon, etteivät ne 

enää kerro mitään. Mutta ainakin samalla toiseus on hävinnyt. Tyyliä määrittelee Maffesoli 

(1995: 46) seuraavasti: 

`Tyyli on kuin musiikillinen tausta, jota vasten erityiset tilanteet ja käyttäytymiset kuvastuvat, johtoaihe tai 

kertautuva teema, joka samanaikaisesti yhtenäistää hajanaisen erilaisuuden ja sallii määrittää pirstoutuneen 

yhteiskunnan kaikkien heterogeenisten elementtien välisen sukulaisuuden.´  

Jokaisella heimolla on oma tyylinsä, jolla he määrittelevät paikkansa maailmassa. Samalla 

kaikista näistä tyyleistä muodostuu tietyn aikakauden yhteinen tyyli, ilmaus, joka sallii ja takaa 

kaikkien yhteiskunnan jäsenten keskinäisen yhteyden. Yhteen kokoavan tyylin kautta voi 

ymmärtää miten itse kukin käyttäytyy suhteessa toisiin kaikilla elämän aloilla (Maffesoli 1995: 

67). Juuri tyylien kautta päästään nykyaikaisen kaupunkielämän perimmäisten kysymysten 

kimppuun. Millainen olisi postmodernin tyyli? 

Postmodernin epookin elämä on heimollisuuden alleviivaamaa, joten on luonnollista, että tyylin 

pohjavirekin on heimojen määrittelemää. Maffesolin (1995: 78-9) mukaan vallalla on 

nykyhetkeen vahvasti kytköksissä oleva hedonistinen, esteettinen, mystinen elämäntyyli. 
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Elämäntyyli, joka painottaa ilmiasun leikkejä ja olemassaolon epämateriaalisia puolia. Tämä 

kaikki tapahtuu paradoksaalisesti kuvien käytön tai jopa objektien vimmaisen loppuun 

kuluttamisen kautta - siis kulttuuriteollisuuden tuottaman materiaalin käytön kautta. Vallitsevaa 

ei enää ole aktivismi, tuotanto tai työ - vaan pikemminkin elämänhalu.  

Postmodernin esteettisyyden ja tyylin pohjana on siis nimenomaan kuva. Elämäntavan taustalta 

taas löytyy heimollisuuden mukaisesti tunteen korostaminen - uskonnollisen ja esteettisen 

yhtyminen, joka on erityisen ilmeistä tietyissä sosiaalisen elämän muodoissa, kuten erilaisten 

musiikkiin, urheiluun ja matkailuun liittyvien ekstaattisten ilmiöiden kohdalla. Kaikki nämä 

tilaisuuden edesauttavat itsestä irtautumista, �purkautumista� toiseen ja toisen toimesta. Näiden 

kokemusten perustavana voimina toimii eräänlainen vähäisempi transsi, jota ei kuitenkaan 

sellaiseksi uskalleta tunnustaa. Transsi, jota ilmenee kiihtymyksenä yökerhoissa, erilaisissa 

suurissa konserteissa, kaunista puhetta kuunnellessa tai kaikissa muissa kokoontumisissa - 

postmoderneissa suurkaupungeissa niin yleisissä lukuisissa tapahtumissa koetuissa 

kollektiivisissa emootioissa. Tällaiselle transsille on ominaista suosia itsen hajoamista. Transsin 

vahvistamisessa kuva on erinomainen väline. Kuvan välityksellä irtautuu itsestään ja on 

osallisena toiseudesta � objektista, gurusta, tähdestä, maalauksesta, musiikista, tunnelmasta tai 

muusta sellaisesta. Modernilla aikakaudella kuviteltiin, että maaginen osallistuminen oli varattu 

primitiiveille, mutta se onkin palannut täyttä vauhtia maailman uudelleen lumoutumisen myötä 

nykyisellä empaattisuuden aikakaudella. (Maffesoli 1995: 128-9)  

Myös Harvey tunnistaa nykyaikaisessa kaupungissa tendenssin itsensä ja totuuden etsinnälle. 

Hänen mukaansa ihmiset yrittävät etsiä juuriaan ja/tai kiinnittyä johonkin maailmassa, jossa 

kaikki muuttuu nopeasti ja vanhat kiinnityskohdat häviävät (Harvey 1989: 292). Tämä on yksi 

aika-tila �kutistumisen vaikutuksista. Kutistuminen ilmenee maailman tilojen ja ajan 

samankaltaistumisena, ja johtuu kapitalismin tavasta yrittää hävittää tila ja aika pääoman kierron 

nopeutumiseksi (Harvey 1989: 293,298). Hänen mukaansa ihmisten kiinnittyminen nykyisin 

toimii ennen kaikkea hyödykkeiden kautta, joten kulttuuriset muodot maailmassa on tiukasti 

sidottu pääoman kierron prosesseihin (Harvey 1989: 299). Monet uudempiin 

kaupunkikulttuureihin perehtyneet tutkijat tuntuvat olevan yksimielisiä, että elämää kaupungissa 

leimaa ennen kaikkea ekstaattisuuden tai yhteisöllisyyden haku, kulutus, kuvan symboliikka, 

elämän häilyvyys ja nopeutunut vauhti. Kaiken on tapahduttava nyt ja heti - maailmasta on 

kaikki verhoukset ja välittäjät poistettu - jäljelle on jäänyt vain nykyhetki (Jameson 1991: 412-3).  
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Erityisesti tämä näkyy niin sanotun videopelisukupolven, siis jo minunkin ikäluokkani, 

ajattelussa ja ajanvietossa. Maailmankuvaamme ja estetiikan tajuamme ovat aina rytmittäneet 

television tai videopelien kiihkeä rytmi. Rytmi, jossa hiljaiset hetket ovat vain tunnelman 

tiivistämistä varten, sillä tiedossa on, että hiljaisen jälkeen tempo vain jatkuu entistä 

kiihkeämpänä. Olemme tottuneet siihen, ettei mikään ole totta, vaan kaikki on leikkiä ja 

mielikuvituksen kautta rakennettua, todellisuuden representoimista, siis simulaatiota tai 

simulakraa Baudrillardin (1987) sanoihin nojautuen. Don Mitchellin (2000:68) mukaan 

simulakra- käsite tarkoittaa olemattoman representaatioita tai kopiota. Todellisuus on 

muodostunut olemattoman representaatioiden representaatioista. Baudrillard on simulakra- 

teoriassaan vienyt kuvan aseman korostamisen entistä pidemmälle ja syvemmille vesille 

Maffesoliin verrattuna ja painottaa nimenomaan liikkuvan kuvan � videon merkitystä. Liikkuva 

kuva, jolla voi simuloida mitä vain oikeaa tai kuviteltua tapahtumaa, on transsin ja postmodernin 

rytmin kiihkeyden vertauskuva. Baudrillardin (1987: 6-7) maalailevien sanojen mukaan ei 

nykyajan kulttuurissa ole enää syvyyttä vaan ainoastaan sileä ja operatiivinen pinta. Hänen 

mukaansa uuden aikakauden estetiikan kauneimman prototyyppiobjektin, eli television, mukana 

ympäröivä maailma kokonaisuudessaan ja oma ruumiimme muuttuvat monitoriruuduiksi.  

Liikkuva kuva on ainutlaatuinen, sillä tilan ja ajan välinen sauma on siinä huomion 

keskipisteenä, eikä se pysähdy, vaan jatkaa eteenpäin mukailemalla koneaikaa, jättämättä 

hengähdystaukoja (Jameson 1991: 76). Videolla tai muunlaisella liikkuvalla kuvalla voi rakentaa 

minkälaisia tunnetiloja tahansa, jos taitoa on. Liikkuvalla kuvalla voi simuloida oikeaa 

maailmaa, rakentaa simulakraa. Baudrillardin mukaan tässä ollaan menty jo niin pitkälle, että 

maailmassa ei ole mitään oikeaa jäljellä. 

Simulakran myötä ero toden ja kuvitellun välillä hämärtyy. Postmodernissa urbaanin 

tutkimuksessa ilmiö on linkitetty ennen kaikkea toden ja sen representaatioden 

yhteensulautumiseen fyysisessä kaupunkitilassa, jolloin muodostuu simkaupunkeja 

teemapuistoineen ja disneyworldeineen (Soja 2001: 45). Simulaation avulla valmistetaan siis 

utopiatiloja, jotka hämärtävät rajaa toden ja kuvitellun välillä. Tosi ja kuviteltu menettävätkin 

näin osittain merkityksensä. Esimerkiksi teknoheimon tarkoituksena on rakentaa jokaiseen 

tapahtumaan heijastuma alkuperäisestä, usein lontoolaisesta, estetiikasta ja yhteisöllisyydestä, 

joka luodaan ja jota simuloidaan usein erilaisilla päihteillä, alkuperäisen estetiikan mukaisesti 

erityisesti ekstaasilla. Tällaisen simulakran lisäksi usein koetetaan rakentaa psykedeelisiä tai 

tulevaisuussimulaatiotiloja, joilla pääsee irtautumaan jokapäiväisen elämän ajatuksista.  
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Väitän, että teknon lisäksi muillakin kulttuurin aloilla simulakran lisääntyminen on eräs 

postmodernia kulttuuria eniten leimaavista tekijöistä. Todesta tehdyt erilaiset versiot liittyvät 

saumattomasti suureen osaan uudempia kaupunki-ilmiöitä. Harvey (1989: 300) kirjoittaa, että 

simulakraa on nykyään kaikkialla. Kaiken kokemiseen on kulttuuriteollisuuden toimesta liitetty 

elementtejä muista asioista, ruokaan, musiikkiin, televisioon ja muihin vastaaviin ilmiöihin. 

Täten on mahdollista kokea maailman maantiede pysymällä paikallaan. Simulakra tuo yhteen 

erilaisia maailmoja, mutta tavalla, joka lähes täysin hukkaa asian alkuperäisen tarkoituksen. 

Seurauksena on ajautuminen universaaliin simulaatioon ja hyperreaaliseen maailmaan, jossa 

todellisuutta ei enää voida erottaa omasta mallistaan. Tiina Arppen mukaan (1987: 75) yksilö ja 

yhteiskunta imeytyvät omaan merkkijärjestelmäänsä, osaksi simulaation hohtavaa ja tyhjää 

pintaa, joka muodostaakin nykyajan ainoan todellisuuden. Muutama vuosi myöhemmin Tiina 

Arppe (1991: 115) kirjoittaa: 

`Nykyaikaisen kulttuurin patologia on juuri simulaatio, sisällyksettömien ja eroamattomien merkkien 

moninkertaistuminen. Vapauduttuaan ideastaan, käsitteestään, olemuksestaan, arvostaan, referenssistään, 

alkuperästään ja päämäärästään erilaiset asiat siirtyvät uusintamaan loputtomasti itseään. Asiat  jatkavat 

toimintaansa vaikka niiden idea on aikoja sitten kadonnut.´ 

Juuri tämä tekee postmodernista kulttuurista niin tyhjää. Merkit siirtyvät uusiin ympäristöihin 

menettäen alkuperäisen merkityksensä. Suurin osa kaikista asioista on juuri tällaisia � omasta 

kontekstistaan pois siirrettyjä. Maailma on täynnä esimerkiksi taiteellisia instituutioita, joilla ei 

enää ole mitään merkitystä alkuperäisen kontekstin kadottua. Esimerkiksi Rolling Stones jatkaa 

saman kappaleen ja konsertin uusintamista loputtomasti � vuodesta toiseen � kulttuurikoneiston 

hampaissa ansaiten miljoonia. Tyhjien merkkien summaa, simulaatiota, ei voi kuitenkaan nähdä 

pelkästään negatiivisessa valossa, sillä nämä tyhjät merkit muodostuvat merkityksellisiksi 

erilaisten uusheimojen maailmoissa. Tyhjät merkit oikeassa kontekstissaan saavat aikaan 

esteettisiin arvoihin perustuvan affektuaalisen yhteisöllisyyden. Ehkäpä samoin on käynyt 

teknollekin � eri puolilla maailmaa teknoheimon jäsenet toisintavat alkuperäistä Lontoon ideaa 

loputtomasti luoden sen avulla elämäänsä tunnetta ja merkitystä. Onkohan näin?  

Globalisoitumisen ja heimottumisen yhteys näkyy kaupunkikulttuureissa monin tavoin. Globaalit 

mediat ja tietoverkot ovat saaneet aikaiseksi samanlaisten kaupunkikulttuurien � 

kaupunkiheimojen � leviämisen ympäri maailman. Parhaiten tämä näkyy populaarikulttuurissa ja 
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sen heijasteilmiöissä, nuortenkulttuureissa, sekä tiettyjen tapojen, kuten ruokailutottumusten, 

samankaltaistumisessa. Lisääntyvät kosmopoliittiset, sosiaalisesti erilaistuneet ihmisryhmät 

suuremmissa maailman kaupungeissa luovat ja vahvistavat linkkejä kaupunkien välillä (Andrew 

1994: 106). Monet sosiaaliset liikkeet ja useat kaupunkikulttuurit toimivat globaalilla tasolla, 

jolloin valtiolla määrittäjänä ei ole asemaa. Kaupungeissa asuu ja vierailee paljon ihmisiä, jotka 

ovat muualta kotoisin ja matkustelevat laajasti ympäriinsä, joko fyysisesti tai tietoverkoissa.

Nämä ihmiset luovat kontakteja ympäri maailman. He ja media ovat vahvimmassa asemassa 

kaupunkikulttuurien välisen vuorovaikutuksen luomisessa.  

Kaupungit siis elävät entistä yhteneväisemmässä todellisuudessa ympäri maailman, mutta 

kuitenkaan todellisuus ei ole sama kaikkialla. Suurin osa maailmasta elää edelleen globalisaation 

tarkoituksellisten prosessien ulottumattomissa, maailmassa, jossa kaikki ei ole edelleenkään 

pääoman entistä nopeamman kierron leimaamaa. Vaikutukset kuitenkin tuntuvat joka puolella 

maailmaa, kuten Borden ja kumppanit (2000a: 6) kirjoittavat:

`Suurin osa kaupungeista kuitenkin edelleen elää �hitaassa maailmassa� eikä �nopeassa maailmassa�. Kuitenkin 

täytyy muistaa, että �nopean maailman� tuottamat kulttuuriset ilmiöt vaikuttavat perustavalla tavalla niidenkin 

elämänmenoon [...] Tulevaisuuden kaupunkikulttuurit näyttävät entistä enemmän olevan sekoituksia maailman 

viihdetehtaissa kehitetyistä kulttuurituotteista.´  
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3. SOSIALISTINEN KAUPUNKI 

3.1. Johdanto 

`Kapitalistinen kaupunki näyttäytyy muulle maailmalle heterogeenisyydellä, erilaisuudella, jännittävyydellä ja 

hyperyksilöllisyydellä ladattuna tilana. Kaupunkina, jossa entisenlainen individuaalisuus korvautuu yksilöllisellä 

hyperkulutuksella. Toisessa maailmassa sosialistista järjestelmää vastaan käytiin näillä mielikuvilla. (Jameson 1998: 

72)´ 

Nykyiseen Puolaan kuuluvien kaupunkien kaupunkitila on rakentunut Harveyn ja kumppaneiden 

tunnistamien prosessien mukaisesti satojen vuosien ajan. Poikkeuksen tähän sääntöön aiheuttaa 

Puna-armeijan ja Stalinin Puolan kansalle ojentama sosialismin lahja Toisen Maailmansodan 

loppuhetkinä. Vapauttamiseen ja jälleenrakennusapuun kääritty lahja toi sodan runtelemaan 

maahan mukanaan varsin perusteellisen muutoksen. Maailmaa ja yhteiskuntaa tarkasteltiin 

seuraavien viidenkymmenen vuoden aikana vahvasti punattujen lasien läpi. Vaikka Puolan valtio 

sodan loppuvaiheissa siirtyikin joitakin satoja kilometrejä lännemmäksi, tuli siitä samalla entistä 

itäisempi valtakunta. Stalinin rautaesirippu laskeutui satoja kilometrejä Puolan uusien rajojen 

länsipuolelle. Puola oli jäänyt keskelle Neuvostoliiton valtapiiriä.

Kaupunkien kannalta yhteiskunnan muuttuminen kapitalistisesta sosialistiseen järjestelmään 

aiheutti sen, että kaupunkikehitystä sosialistisesta näkökulmasta vääristävä maankoron käsite 

kumottiin, jolloin keskustan erityisarvo pyyhittiin pois. Kapitalismin aiheuttamia vääristymiä 

koetettiin lakaista maton alle suunnittelemalla kaupunkeja entistä paremmiksi. Sota oli runnellut 

monet Puolan kaupungeista täysin maan tasalle, joten niiden suunnittelu saatettiin aloittaa täysin 

puhtaalta pöydältä. Tuloksena oli sosialistisia mallikaupunkeja, kuten pääkaupunki Varsova. 

Vanhasta murusina olevasta Varsovasta säästettiin ainoastaan maan uudelleen kirjoitettuun 

historiaan sopivat palaset.

Sota ei kuitenkaan tuhonnut kaikkia kaupunkeja kartalta, sillä esimerkiksi Krakovan vanha 

porvarikaupunki selvisi sodasta fyysisesti lähes naarmuitta. Tämä Puolan entinen pääkaupunki 

sattui uusien vallanpitäjien näkökulmasta katsottuna olemaan valitettavan täynnä entisistä ajoista 

muistuttavaa sopimatonta historiaa, katolista uskontoa ja porvarillisia asenteita. Kun koko 

kaupunkia ei ollut soveliasta purkaa, oli koetettava toisenlaisia lähestymiskeinoja. Vanhassa 

kaupungissa sopimattomat nimet muutettiin paremmiksi ja uusia sankareita istutettiin 
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katukuvaan. Kaupungin ikävästä porvarillisesta asenteesta päätettiin myös päästä kerralla eroon 

ja korvata se oikeanlaisella työläisasenteella. Vanhan kaupungin koillispuolen hedelmällisille 

pelloille rakennettiin jättimäinen terästehdas ja asunnot Puolan muista osista tuoduille työläisille. 

Nova Hutan (Uuden Teräksen) kaupungista rakennettiin sosialistinen mallikaupunki ilman 

kirkkoja ja takautumia porvarillisuudesta (Kärkkäinen 2000: 197-200). Huhuttiin, että 

terästehtaalta johti kiskot suoraan Neuvostoliittoon. Krakovan asennekasvatus ei kuitenkaan ollut 

tuloksellista, vaan sosialistisen Puolan romahduksessa Nova Hutan työläiset olivat osana 

lakkorintaman kärkeä (Kärkkäinen 2000: 64). 

Vuonna 1989 sosialistisesta kokeilusta luovuttiin ja Puolaan palasivat taas kapitalistiset 

markkinat. Maankorko sai taas muuttaa kaupunkitilan arvon rahassa mitattavaksi ja 

kapitalistinen pääoma ryhtyi puolestaan oikomaan sosialismin vääristymiä 50 vuoden tauon 

jälkeen. Varsovan ja Nova Hutan mallikaupunkeihin ja niiden ympärille nousi kauppakeskuksia 

ja kirkkoja. Krakovassa nimet muutettiin uusiin oloihin paremmin sopiviksi ja sosialismin 

sankarit siirrettiin kaatopaikalle. Nova Hutan terästehdas oli saastuttava, tehoton, kannattamaton 

ja teki huonoa terästä. Se pilkottiin osiin, myytiin halukkaille ja ylijäämäosat suljettiin. Ympäri 

käydään ja yhteen tullaan. Krakovan pitkän historian viidenkymmenen vuoden kuriositeettikausi 

oli päättynyt. Jälkeensä se jätti keskieurooppalaisen kaupungin, joka oli Nova Hutan ja muualta 

kulkeutuneiden ilmansaasteiden, sekä rahan puutteen johdosta pahasti rappioitunut.

3.2. Sosialismin ikeen alla, unohtamatta Krakovan historiaa 

Palataan kuitenkin ajassa hieman taaksepäin sosialismin kultavuosiin, aikaan jolloin näkymätön 

rautaesirippu oli vielä ruostumaton, ja käydään tarkemmin läpi sitä, mitä sosialistisesta 

kaupungista on kirjoitettu. Teoreettisella tasolla tilanne oli mielenkiintoinen, sillä toisella 

puolella rautaesirippua kaupungit rakennettiin Karl Marxin kuvaileman kapitalismin ikeen alla, 

kun taas toisella puolella kehitys tapahtui hänen ja Friedrich Engelsin teorioiden pohjalta 

muokkautuneen politiikan mukaisesti. Molemmilla puolilla oli käynnissä modernismin projekti, 

jossa kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen ammattilaiset ajattelivat voivansa paremman 

suunnittelun avulla ratkaista yhteiskunnan ongelmia. Tilanne oli siis monin tavoin samanlainen. 

Lopputulos oli kuitenkin osittain erilainen. Keskusjohtoisessa, sosialistisessa järjestelmässä 

perusta yhteiskunnan spatiaaliselle järjestymiselle oli erilainen kuin kapitalistisessa maailmassa. 
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Tuotannon spatiaalinen organisaatio perustui Puolan tapauksessa taulukossa 3 esitetyille 

pääseikoille vuosien 1945-89 välillä.

Taulukko 3. Tuotannon spatiaalinen organisaatio Puolassa  
sosialismin aikaan. (Czerny & Czerny 2002: 60) 
1. Sijoittamispäätösten teko epätaloudellisten seikkojen  
    perusteella. 
2. Keskusjohtoisesti johdettu alueittainen raaka-aineiden  
    tuotanto ja jakelu. 
3. Keskusjohtoiset markkinat ja hintakontrolli.   
4. Työvoiman, pääoman ja teknologian rajoitettu  
    liikkuvuus. 
5. Itsenäisen finanssisektorin ja muiden tärkeiden business- 
    instituutioiden puute. 
6. Kansainvälistyminen oli rajoittunut lähinnä kontakteihin 
    muun itäisen blokin kanssa.

Mielestäni taulukko kolmen idea on tiivistynyt varsinkin ensimmäiseen kohtaan. Seuraavat 

kohdat, kuudetta lukuun ottamatta, ainoastaan selittävät sijoittamispäätösten taloudelle 

vaihtoehtoista logiikkaa. Sosialistisessa järjestelmässä nämä päätökset olivat vahvasti poliittisia 

taloudellisten seikkojen sijaan. Toki monet päätöksistä tehtiin taloudellisiin realiteetteihin

pohjautuen, kuten esimerkiksi Sleesian hiilialueen terästeollisuutta kehitettäessä.

Koska yhteiskunnan spatiaalinen organisaatio oli muokkautunut perusteiltaan erilaisten 

periaatteiden mukaisesti, oli sosialistisessa maailmassa kaupunkien fyysinen rakennekin 

omaleimainen verrattuna kapitalistiseen kaupunkiin. Kaupungin rakentumisen piirteitä leimasivat 

muun muassa taulukossa 4 esitetyt seikat. 

 Taulukko 4. Kaupungin rakentuminen sosialistisessa  
 järjestelmässä. (Häussermann 1996: 222) 

1. määräävässä asemassa oleva, taiteellisella tavalla suunniteltu 
    keskusta, paljon valtion laitoksia ilman omistuskiistoja, kun ei 
    ollut maa- eikä kiinteistökauppaakaan. 
2. lähiöitymistä ainoastaan suurten rakennusten muodossa, ei 
    pientaloja 
3. ennen toista maailmansotaa rakennettujen alueiden rappio 
4. ei tuloeroille perustunutta segregaatiota tilassa, mutta epätasa- 
    arvoisuutta poliittisesti jaettujen etuoikeuksien ja iän 
    perusteella. 
5. paikallinen päätösvalta puolueella, valtiolla ja teollisuudella,  
    ei varsinaista paikallista itsehallintoa. 

Suurimmassa osassa sosialistisia kaupunkeja oli olemassa rakenteita ajalta ennen sosialismiakin. 

Ajalta, jolloin kaupungit olivat rakentuneet markkinatalouden tai sitä edeltävien 

talousjärjestelmien mallien mukaisesti. Esimerkiksi Krakovan nykyinen kaupunki on rakennettu 
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kahden keskiaikaisen kaupunkikeskuksen ympärille. Puolan kaupungeilla on yleisesti ottaen 

erittäin pitkät perinteet, sillä niiden historia ylettyy suuressa osassa tapauksista 1300- 1500 � 

luvuille (Szymanska& Matczak 2002: 39). Krakovassa Wawelin linnoitusta (kuva 3) alettiin 

rakentamaan jo 900- luvulla. Sen pohjoispuolelle kehittynyt kaupunkikin sai kaupunkioikeudet 

vuonna 1257 (Kärkkäinen 2000: 51-7). Tästä muurien ympäröimästä kaupungista etelään noin 

kilometrin päässä sijaitsi erillinen Kazimierzin kaupunki. Vuosisatojen saatossa kaupungit 

kasvoivat teollistumisen, kaupankäynnin ja ihmisten lisääntyessä. Krakova levittäytyi muuriensa 

ulkopuolelle ja lopulta Kazimierz ja Krakova olivat käytännössä yhdistyneet. Krakovaa on 

pidetty Puolan porvarismin ruumiillistumana.  

Kuva 3. Krakovan keskusta. Kuva tekijän. 

Puolan valtion hajottua vuonna 1795 Krakova ajautui osaksi Habsburgien imperiumia ja sen 

siteet lujittuivat ennen kaikkea Wienin suuntaan (Czerny&Czerny 2002: 60). Itävalta-Unkarin 

suunnalta saapui monia vaikutteita, muun muassa kahvila- ja ruokakulttuuria. Wienistä saneltiin 

myös päätös 1800- luvulla tapahtuneeseen, ja kaupunkilaisten keskuudessa suurta vastustusta 

herättäneeseen, vanhaa kaupunkia ympäröivien muurien purkamiseen. Tilalle istutettiin puisto, 
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sekä rakennettiin katu (Kärkkäinen 2000: 58). Edelleen molemmat jotakuinkin 

ympyränmuotoiset konstruktiot ovat jäljellä. Muuten kaupungin keskiaikainen rakenne on 

säilynyt lähes muuttumattomana kokonaisuutena, sillä vanhaan kaupunkiin on rakennettu 1900- 

luvun alun jälkeen ainoastaan kolme uutta rakennusta (Kärkkäinen 2000: 125, 136). 

Sosialistisessa järjestelmässä kaupunkien säilyneitä, vanhoja osia ei pidetty arvossa samalla lailla 

kuin lännessä, johtuen niin ideologisista kuin käytännön sanelemista syistä. Ideologisella tasolla 

vanhat alueet näyttivät johtavan eliitin silmissä arveluttavina, olihan ne rakennettu sellaisen 

yhteiskuntajärjestelmän aikana, joka nimenomaan haluttiin korvata. Ne muistuttivat 

kapitalistisista asuinolosuhteista, jotka sosialismin oli määrä parantaa. Eräissä sosialistisissa 

maissa vanhat asunnot saattoivat lisäksi olla yksityisomistuksessa, jolloin valtiolla ei ollut niihin 

mitään intressejä. Vanhojen asuinalueiden annettiin näistä syistä rappeutua. Rappeutuminen 

johtui myös siitä, että sosialistisissa järjestelmissä uuden rakentaminen katsottiin aina 

taloudellisesti järkevämmäksi kuin vanhan korjaaminen, joten 1980- luvulle tultaessa 

sosialististen maiden kaupunkien vanhemmat osat olivat erittäin huonossa kunnossa. 

(Häussermann 1996: 219 ; Szelenyi 1996: 303-7)  

Esimerkiksi Krakovan vanha kaupunki oli täysin musta ilmansaasteista ja rappeutunut 

korjauksen puutteessa. UNESCO:n maailmanperintölistalle pääseminen kuitenkin pelasti sen. 

UNESCO:n rahoitus sai aikaan Krakovan rakennuskannan entisöinnin aloittamisen ja pelasti 

kaupungin täydelliseltä saasteiden aiheuttamalta tuholta (Kärkkäinen 2000: 43-4). Myös 

Kazimierzin vanhassa kaupungissa on säilynyt paljon keskiaikaisia rakenteita. Kazimierz oli 

ennen Toista Maailmansotaa yksi Euroopan juutalaisuuden keskuksista synagogineen 

(Kärkkäinen 2000: 180-2). Kazimierz yhdistettynä katolilaisuuden keskukseen � vanhaan 

Krakovaan � muodostavat yhdessä ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka on nostamassa Krakovaa 

merkittäväksi kansainväliseksi turismin keskukseksi.  

Krakovan ja Kazimierzin keskusten ympärille jotakuinkin ympyrän muotoisesti rakennettiin 

1800- luvulla ja 1900- luvulla kertaustyylisten asuinalueiden verkosto (Kärkkäinen 2000: 60). 

UNESCO:n rahoitus kattoi ainoastaan Krakovan vanhan kaupungin. Kazimierz ja ympäröivät 

kaupunginosat jatkoivat rappioitumistaan ja monia rakennuksia ehti romahtaakin. Kazimierzista 

muodostui sosialismin aikana Krakovan huonomaineisimpia asuinalueita, sillä alueella aiemmin 

asuneet juutalaiset joko tapettiin tai ajettiin Toisen Maailmansodan aikana pois (Kärkkäinen 

2000: 62,180). Tilalle tuli asukkaita muualta Puolasta. Heitä alueen kunnossa pitäminen ei 
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juurikaan kiinnostanut, ehkäpä siksi että heillä ei ollut mitään siteitä alueeseen. Kazimierzia 

alettiin kunnostaa hiljalleen vasta sosialismin loputtua. Nykyisin se on kokemassa varsinaista 

buumia, sillä siitä on hiljalleen muodostumassa Krakovan trendikkäimpiä asuin- ja 

illanviettoalueita (Kärkkäinen 2000: 180).

Krakovan, kuten muidenkin kaupunkien, sosialismin aikana rakennetut kaupunginosat olivat sen 

aikaisten uusimpien, modernististen ideoiden mukaisia. Le Corbusierin vaikutus näkyi koko 

itäisessä Euroopassa. Työ, asuminen, palvelut ja kulkeminen olivat selkeästi erotettuja toisistaan. 

Sosialististen maiden kaupunkien uudemmista osista voidaan todellakin puhua varsinaisina 

koneina. Rakentamisen mittakaava oli suuri ja massatuotanto ilmeni samanlaisina rakennuksina 

ympäri alueen. Sosialistisen maailman kaupungeista puuttui suurilta osin pienimuotoinen 

lähiöityminen. Valtion intressien mukaista ei ollut rakentaa pieniä yksityisasuntoja, vaan 

lähiörakentamisessa keskityttiin suuriin yksiköihin. Kaupunkien kasvu oli hyvin kontrolloitua, 

eivätkä kaupungit loppuneet vaiheittaisesti (Ruoppila 2003). Ne loppuivat kuin seinään 

viimeisen lähiökerrostalon takana. Krakovassa sosialismin aikana rakennetut kerrostalolähiöt 

jatkuvat jokaiseen ilmansuuntaan useiden kilometrien päähän keskustasta jälleen jotakuinkin 

ympyrän muotoisesti. Ainoa poikkeus kaavaan on Krakovan oma mörkö, Nova Hutan 

mallikaupunkilähiö (kuva 4). Kuten aiemmin jo totesin, muodostaa jättimäinen terästehdas Nova 

Hutan sydämen.  

kuva 4. Krakovan kaupunginosia. Kuva tekijän. 
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Kuten Nova Hutan esimerkistä näemme, oli sotien jälkeinen kaupunkien kasvu Puolassa 

pääasiassa teollisuusvetoista. Palvelusektoriin ei juurikaan kiinnitetty huomiota. Investoinnit 

keskitettiin raskaaseen teollisuuteen teknisen ja sosiaalisen infrastruktuurin ja kevyen 

teollisuuden kustannuksella. Seurauksena oli asuntopulaa sekä peruspalveluiden puutetta 

(Szymanska & Matczak 2002: 42-3). Kaikki tämä on erittäin selvästi edelleen nähtävissä Nova 

Hutasta, josta kasvoi vuosikymmenten saatossa jättimäinen satelliittikaupunki � nykyään yli 200 

000 asukkaan koti (Kärkkäinen 2000: 198) � lähes ilman palveluita. Nova Hutasta tuli 

eräänlainen Krakovan murheenkryyni, sillä sen myötä saapuivat kaupunkiin myös vakavat 

ympäristöongelmat. Ympäristöongelmien lisäksi Nova Huta tunnetaan nykyisin alueena, jonne 

kapitalismin tuomat sosiaaliset ongelmat ovat kasaantuneet. Nova Hutassa on työttömiä selvästi 

enemmän kuin muualla kaupungissa ja sitä pidetään nykyisin kaupunkilaisten keskuudessa 

huumekaupan ja väkivallan keskuksena. Nova Huta on systeemin muutoksen jälkeen perinyt 

Kazimierzin aseman Krakovan huonomaineisimpana paikkana. Alueet lähellä keskustaa ovat 

parantaneet asemiaan. 

   

Kaiken kaikkiaan sosialististen kaupunkien fyysinen rakenne muodostui hieman erilaiseksi kuin 

kapitalismissa. Maankäytön erikoispiirteenä oli käytetyn maan uudelleenkäyttämättömyys ja 

kaupunkien äkillinen loppuminen viimeisen kerrostalon seinään. Uudet pientaloalueet puuttuivat, 

vanhat alueet rappeutuivat pahemmin kuin muualla Euroopassa, eikä kaupunkirakenne ollut yhtä 

tiivistä. Oli paljon tyhjää tilaa, brown fieldsejä, ja toisaalta käyttämättömiä 

teollisuusrakennuksia, sillä niiden käytyä hyödyttömiksi, ei niille tehty mitään. Käytettyä maata 

ei yleensä koskaan kierrätetty uuteen käyttöön. Näin oli jopa kaupunkien keskustoissa. (Ruoppila 

2003)

Kaupunkitutkija Ivan Szelenyi (1996) on painottanut fyysisten eroavaisuuksien lisäksi sitä, että 

sosialistisen maailman kaupungit olivat vähemmän urbanismin kyllästämiä tiloja kuin 

länsimaiset kaupungit. Erityisesti uusissa kaupungeissa erilaisuutta ja vaihtelua oli vähemmän 

(Szelenyi 1996:301). Tämä ilmeni monin eri tavoin. Sosialististen kaupunkien ihmisryhmät 

olivat hyvin samankaltaisia, sillä hyvinvointi ja saatavilla olleet tuotteet ja palvelut jakautuivat 

ainakin paperilla hyvin tasaisesti kaikille. Toki oli kiistatta olemassa eliitti, joka muodostui 

vuosien saatossa puolueen johtohenkilöistä ja esimerkiksi tärkeimmistä tiedemiehistä. He saivat 

yhteiskunnan tuottaman mannan ensimmäisinä käyttöönsä. Näin kaupunkiin muodostui 

esimerkiksi eliitin asuttamia kaupunginosia. Epätasa-arvo oli kuitenkin alueellisesti jakaantunut 

ennemminkin mosaiikkimaisesti pieniin palasiin ympäri kaupunkia, kuin selvästi erotettavissa 
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oleviin alueisiin niin kuin liberalismin leimaamassa, sääntelyvapaassa kapitalistisessa 

kaupungissa (Smith 1996: 96). Mutta kiistatta huonompiakin alueita käytännössä syntyi, kuten 

Kazimierzin esimerkki Krakovassa osoittaa. 

Funktionaalisessa mielessä sosialistisen kaupungin keskustasta löytyivät niin hallinnolliset elimet 

kuin kulttuurin, kaupan ja palveluiden rakenteet. Palvelut ja kauppa olivat hyvin voimakkaasti 

keskustaan sijoitettuja. Tässä ei ollut eroja kapitalismiin, mutta koska ei ollut kilpailua eikä 

juurikaan yksityisiä yrityksiä, ei ollut erilaisuuttakaan kapitalistisessa mittakaavassa. 

Kaupunkikuvasta ei löytynyt ravintoloiden, kauppojen tai palveluiden kirjoa, kuten ei myöskään 

esimerkiksi katukauppiaita - paitsi mahdollisia mustan pörssin edustajia. Kun laajenevalta 

palvelusektorilta ei tullut kilpailua, saatettiin rakentaa uusia asuntoja jopa keskustaankin. Toisen 

Maailmansodan jälkeen lännessä pyrittiin lisäämään vapaita kaupunkitiloja ja alentamaan 

väestötiheyttä, mutta sosialistisissa maissa tehtiin vastakkaisia ratkaisuja. (Häussermann 1996: 

218)

Verrattuna kapitalistiseen kaupunkiin, näkyi sosialistisen kaupunkitilan vähäisempi urbanisaatio 

ennen kaikkea juuri keskustassa. Kaupunkikokemus ei ollut samalla lailla runsas ja vivahteikas 

kuin kapitalistisissa kaupungeissa, sillä kaupunkitilasta puuttui monia meille tuttuja elementtejä. 

Ei ollut olemassa samanlaista erilaisten kaupunkikulttuurien verkostoa kuin lännemmässä. 

Kaduilla ei eletty erilaisten viestien ja symbolien täyttämässä teatterissa, koska ei ollut olemassa 

kulutustavarateollisuutta, joka olisi näitä symboleja valmistanut. Myöskään avointa poliittista 

kommentointia ei sallittu. Suuremmassa mittakaavassa oli olemassa ainoastaan sellaista 

kulttuuria, jonka eliitti katsoi olevan kansalle hyväksi.  

Kaupunkikulttuuri ei koostunut erilaisten heimojen summasta, vaikka sosialistisistakin 

kaupungeista löytyi erilaisia ilmiöitä, kuten punkkareita, seksuaalisia vähemmistöjä ja 

maanalaista poliittista toimintaa (Sikorski 1997: 55-72). Heidän toimintansa oli kuitenkin 

periaatteessa yhteiskunnan ulkopuolista ja suljettua, sillä sosialistisessa kaupungissa ei 

säännönrikkojia hyvällä katsottu. Niinpä näkyvien marginaalisten ryhmien puuttuessa 

sosialistisesta kaupungista, puuttui niistä myös urbanismin teesien mukainen innovaation efekti. 

Kaupungilla liikkuessaan törmäsi lähes ainoastaan �virallisen� kulttuurin tuotteisiin � ihmisten 

omaehtoisen toiminnan kautta syntyneet ajanviettopaikat sekä kaupunkitapahtumat puuttuivat. 

Kaupungeista löysi yleisesti ottaen ainoastaan sirkukset, (elokuva)teatterit, konserttisalit ja muut 

korkean kulttuurin keitaat, unohtamatta kansakunnan uuteen historiaan sovitettuja museoita 
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(Sikorski 1997: 171-3). Näiden lisäksi oli hyvin rajattu määrä ravintoloita, kahviloita ja baareja. 

Useimmat menivät kiinni jo hyvin aikaisin, joten myöhäiseen iltaan kaupungilla ei jäänyt juuri 

mitään tekemistä. Siksi kaduilla ei juuri kukaan liikkunutkaan. Humaltuminen tai television 

katselu kotona olivat jotakuinkin ainoita vaihtoehtoja. Sosialistinen kaupunki ei täten ollut 

erilaisten kaupunkilaisheimojen ja viestien leimaama tila. Kaupunki oli mieluumminkin kone 

kuin elämän teatteri. 

Sosialistisessa maailmassa kaupunkien yhteisöllisyys oli myöskin muodostunut hieman eri 

tavalla kuin kapitalismissa. Sosialismissa työnantaja huolehti työntekijöidensä hyvinvoinnista, 

koulutuksesta ja virkistäytymisestä. Yhteisö oli siten muodostunut enemmän sen perusteella 

missä ihminen työskenteli kuin missä hän asui. Kaupunkielämän mentaliteetti oli perustavilta 

lähtökohdiltaan täten hieman erilainen. Tosin on sanottava että kapitalismissa on havaittavissa 

pitkälti samoja piirteitä ja niitä esiintyi jo kapitalismin alkuaikoina, jolloin tehdas saattoi järjestää 

työvoimalleen esimerkiksi koulutusta työn ohessa. Merkittävämpi puoli mentaliteettia oli ehkäpä 

sosialistisen hallinnon synnyttämä elämä, jossa ihmiset elivät rinnakkaisissa maailmoissa samaan 

aikaan. Yksi elämisen puoli oli virallinen elämä slogaaneineen ja paraateineen. Elämisen 

tärkeämpi puoli oli jokapäiväinen, privaatti elämä. Jokapäiväinen elämä saattoi olla pahastikin 

ristiriidassa virallisen elämän kanssa, mutta silti useimmat ihmiset pystyivät sopeutumaan ja 

elämään normaalia (kaksois)elämää. Salainen poliisi kuitenkin valvoi ihmisten elämää, jottei se 

olisi liian jyrkässä ja vaarallisessa ristiriidassa virallisen elämän kanssa. (Andrusz 1996: 64 ; 

Sikorski 1997: 9-12 ; Zivkovic 2000: 54) 

Puolassa tähän soppaan voi myös lisätä katolisen kirkon, jonka asema privaatin elämän 

ylläpitäjänä ja sosialismin vastaisen taistelun keskuksena oli kiistaton. Katolinen kirkko oli 

sosialismin aikaan ainoa instituutio, joka sai elää omaa elämäänsä valtiosta irrallaan. Puola oli 

uskonnollinen maa jo ennen Toista Maailmansotaa, mutta kirkon asema tavallisen puolalaisen 

silmissä vahvistui sosialismin aikana. Puolalaisten sosiaalinen elämä pyöri kirkon ympärillä ja 

kirkossa käytiin ahkerasti � siellä ei tarvinnut kuunnella valtion propagandaa (Sikorski 1997: 9-

12). Tällä tavoin kirkollinen elämä vakiintui tärkeäksi osaksi puolalaisten privaattia elämää ja 

saavutti vahvan symbolisen aseman taistelussa sosialismia vastaan. 
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3.3. Sosialismin romahdus 

Euroopan sosialististen järjestelmien lakattua virallisesti olemasta 1980- ja �90- lukujen 

vaihteessa, on kiistatta tapahtunut perustavanlaatuinen muutos näissä yhteiskunnissa. Tutkijat 

ovat puhuneet niin sanotuista transitiomaista. Tällä tarkoitetaan  näiden maiden käynnissä olevaa 

muutosta sosialismista ja suunnitelmataloudesta kohti liberaalidemokratiaa ja markkinataloutta 

(Salminen & Temmes 2000: 23-6). Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että koko transitio- käsite  on 

hyvin harhaanjohtava. Ensinnäkään monilla entisistä sosialistisista maista ei ole ollut selvästi 

määriteltävää päämäärää, jota kohti ne yrittäisivät. Toisekseen monissa maissa on pitkään ollut 

epäselvää, onko entinen järjestelmä vielä kuopattu. Esimerkiksi Ukraina ja Valko-Venäjä käyvät 

esimerkeistä, joissa olot ovat pysyneet monilla tavoin hyvin samanlaisina. Samoista asioista 

puhutaan nykyään eri nimillä, mutta uutuutena esimerkiksi korruption olemassaolo ja muutama 

muu uusi asia tunnustetaan. Muun muassa tästä asiasta kirjoittaa Pickvance (1996: 232-3): 

`Oliko sosialismin loppuminen romahdus vai onko se muutos, jossa asiat tapahtuvat ja ovat tapahtuneet 

kohtuullisella nopeudella? On liene väärin puhua romahduksesta, koska sosialismilta oli jo puhti loppumassa 

aiemminkin ja joitakin markkinatalousuudistuksia (muun muassa joissain maissa yksityisomistus tunnettiin, sekä 

niin sanottu toinen talous oli voimissaan ja yhteistyössä valtion kanssa.) oli jo tapahtunut. Romahtamisen metaforaa 

ei siis tarvita, mutta sosialismin perintö monilla elämän alueilla on toiminut rakennuspylväinä markkinataloudelle ja 

uusille yhteiskuntaoloille.´ 

Puolan tapauksessa sosialismin puhdin loppuminen näkyi jo pitkään ennen lopullista 

vallanvaihdosta. Sosialistisen systeemin poliittinen legitimiteetti oli murentunut kansan silmissä 

jo Prahan kevään tapahtumien johdosta vuonna 1968. Sosialistiselta taloudelta loppui puhti 

1970- luvun loppupuolella ja Puolan tapauksessa valtion velka nousi valtavaksi. Ihmisten 

kapinahenki kristallisoitui Gdanskin telakoilta alkaneeseen solidaarisuusliikkeeseen ja sen 

johtohahmoon Lech Walesaan, sekä paaviksi valittuun Krakovan arkkipiispaan Karol Wojtylaan. 

Erilaisiin mielenilmauksiin 1980- luvun alussa osallistui miljoonia ihmisiä. Kirkon asema 

kapinan epävirallisena keskuksena oli huomattava. Ainoastaan Neuvostoliiton uhkaus puuttua 

asioiden kulkuun ja Puolan uuden johtajan kenraali Jaruzelskin julistama poikkeustila antoivat 

Puolan sosialismille jatkoaikaa aina vuoteen 1988 asti. Vuoden 1988 Solidaarisuusliikkeen 

julistamat tehokkaat lakot pakottivat lopulta Jaruzelskin neuvottelupöytään liikkeen kanssa. 

Neuvotteluissa luvattiin osittain vapaat vaalit, jotka pidettiin kesäkuussa 1989. Solidaarisuus sai 

murskavoiton, saaden haltuunsa yhtä vailla kaikki mahdolliset paikat. Solidaarisuusliikkeen 
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kannatus oli horjumaton. Elokuussa 1989 Jaruzelski luovutti johtajan paikkansa 

solidaarisuusliikkeen silloiselle johtajalle Tadeusz Mazowieckille. Vallassa oli ensimmäinen 

vapaasti valittu hallitus itäisessä Euroopassa sitten vuoden 1940. Muidenkin sosialististen 

valtioiden hallitukset vaihtuivat vuoden 1989 kuluessa rauhanomaisesti, lukuun ottamatta 

Romanian tapahtumia. Hämmästyttävästi koko itäinen Eurooppa oli vapautunut rautaesiripun 

takaa ilman sotia ja lähes ilman verenvuodatusta. Vuonna 1991 oli Neuvostoliiton hajoamisen 

vuoro. (Sikorski 1997: 49-51, 55-72 ; Pearson 1998: 91-7, 125-33) 

Mitkä olivat syyt, jotka saivat Neuvostoliiton ohjaileman imperiumin natisemaan liitoksissaan ja 

hajoamaan ulkoapäin katsellen niin nopeasti ja yllättävästi? Syitä oli monia. Tärkeimpinä niistä 

mainitaan yleisesti talouden epäonnistuminen. Vaikka väestön elintaso nousikin kiistatta 

sosialismin aikana, ei se riittänyt. Puolassa varsinkin 1980-luvulla kaikesta alkoi olla pulaa. 

Koko talous oli tarkasti säänneltyä. Ihmiset tarvitsivat rahan lisäksi säännöstelykuponkeja jopa 

peruselintarvikkeita ostaessaan. Neuvostoliiton imperiumin voimavarat hukkuivat Afganistanin 

sotaan, jatkuvaan kilpavarusteluun Yhdysvaltain kanssa, sekä itäisen Keski-Euroopan maiden 

taloudelliseen auttamiseen. Neuvostoliiton voimavarat olivat alusta alkaen liian ohuet sen 

harjoittamaan politiikkaan nähden. (Sikorski 1997: 12 ; Pearson 1998: 112-3, 168-83) 

Neuvostoliiton ja sen alusmaiden epäonnistuminen tuli ilmeiseksi ja kansan nähtäville 

Gorbatchevin hellitettyä salailua glasnost(avoimuus)� politiikkansa kautta. Tiedotus-välineet 

saivat kertoa asioista aiempaa vapaammin. Hänen ajamansa taloudelliset ja poliittiset 

uudistukset, jotka tunnetaan nimellä perestroika, olivat liian vähäisiä ja tulivat liian myöhään. 

Neuvostoliiton johtajien olisi täytynyt tehdä muutoksia systeemiin viimeistään 1980- luvun 

alussa. Sosialismin oikeutuksesta hävisi kansan silmissä viimeisetkin rippeet, kun selvisi muun 

Euroopan edistyksellisyys omiin oloihin verrattuna. Tyytymättömyys kasvoi nopeasti, eivätkä 

valtaapitävät tahot enää kyenneet patoamaan muutostahtoa. (Pearson 1998: 112-3) 

Puola ja muu Itäinen Eurooppa olivat asemassa, jossa maat saattoivat jälleen valita oman tiensä. 

Puolassa Solidaarisuuden johtohahmosta Walesasta tehtiin itseoikeutettu presidentti, mutta hän 

oli poliitikkona kykenemätön ohjaamaan Puolaa mihinkään selvästi määriteltyyn suuntaan 

(Sikorski 1997: 199-200). Hallitusohjelma oli kuitenkin hyvin radikaali ja markkinataloudelle 

annettiin valta lähes ilman rajoituksia. Muutos ei ollut kuitenkaan ylettömän dramaattinen, sillä 

Puolassa tietyn asteinen yksityisomistus oli sallittua sosialisminkin aikana. Solidaarisuuden oltua 

vallassa vaalikauden, hävisivät he vuoden 1993 vaaleissa ja entiset kommunistit nousivat jälleen 



56

valtaan (Sikorski 1997: 224-231). Politiikka ei kuitenkaan muuttunut takaisin vanhaan suuntaan, 

vaan jatkoi vakiintumistaan kohti tavoitetta yhdistyä läntiseen Eurooppaan. Valtionyrityksiä 

yksityistettiin ja vapaa, rajoittamaton kilpailu sallittiin lähes kaikilla talouselämän aloilla, mutta 

edelleen valtio omistaa suuria yrityksiä, kuten esimerkiksi rautatiet. Yksityistämisen seurauksena 

oli arvattavasti hintojen räjähdysmäinen nousu sekä työttömyyden nopea kasvu � vuoden 1990 ja 

1993 välillä työttömyys lähes kolminkertaistui 6,5 prosentista 16,4 prosenttiin � ja toisaalta 

teollisuustuotannon voimakas lasku, joka oli rajuinta koko itäisen Keski-Euroopan alueella 

(Glebocki & Rogacki 2002: 55 ; Czerny & Czerny 2002: 60).

Toisaalta yksityistämisestä alkoi kuitenkin nopea talouden kasvu, jonka positiivisetkin efektit 

nousivat nopeasti näkyviin. Nykyisin Puolan teollinen tuotanto on itäisen Keski-Euroopan maista 

tehokkainta (Glebocki & Rogacki 2002: 55), jos tehokkuutta pitää positiivisena asiana. Walesan 

presidenttikauden jälkeen ulkopolitiikankin suunta vakiintui. Puola halusi sitoutua länteen, sekä 

Eurooppaan että Yhdysvaltoihin. NATO:n jäsenyys alkoi 1999 ja EU:n jäsen Puola tulee 

olemaan näillä näkymin 1.5.2004. Puolan talousuudistus sekä poliittiset tavoitteet on läntisessä 

maailmassa siten tulkittu lännen arvomaailman mukaisiksi. Käytännössä maalla on kuitenkin 

vielä pitkä matka ennen kuin elintaso on läntisemmän Euroopan tasolla, jos se edes koskaan 

tulee pääsemään lähellekään. Näkisin, että Puolassa kapitalismivetoisen globalisaation prosessit 

ovat erittäin selvästi esillä, sillä maa on selvästi jakaantumassa erilaisissa asemissa oleviin 

alueisiin. Nykyisin Puolan alueilla on varsin suuri itsemääräämisoikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että 

jokaisella itsehallinnollisella alueella on mahdollisuus omin eväin yrittää selvitä systeemin 

muutoksiin (Czerny & Czerny 2002: 68). Suuret kaupunkikeskukset, erityisesti pääkaupunki 

Varsova, Gdanskin, Gdynian ja Sopotin muodostama kaupunkirykelmä sekä Poznanin ja 

Wroclawin alueet ovat saavuttaneet korkean elintason kaupan ja hallinnon, sekä uudenlaisen 

teollisuuden keskuksina. Krakovan nousu selittynee kaupan, mutta ehkä myös turismin, nopealla 

kasvulla. Kaiken kaikkiaan hyvin pärjäävillä alueilla on tehokas taloudellinen rakenne, hyvin 

kehittyneet palvelut ja infrastruktuuri, sekä vahvat linkit muuhun maailmaan (Weltrowska 2002: 

49).

Vanhat teollisuuden keskittymät, ennen kaikkea Sleesia, voivat huonommin, kuten myös 

maatalousvaltaiset alueet, jotka ovat osaltaan jääneet kehityksen kelkasta. Puolan maaseutu 

selvästi kuuluu globalisaation kehityksessä hitaaseen maailmaan, kun taas menestyvät alueet 

kuuluvat nopeaan maailmaan. Jos unohdetaan maaseutu, voidaan selvästi havaita, että 

raskaaseen, suureen volyymiin ja yhteen tuotteeseen keskittyneet teollisuuskeskukset ovat 
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kaikkein haavoittuvimmassa asemassa tuotannon supistusten ja työttömyyden kannalta 

tarkasteltuna (Szymanska & Matczak 2002: 45). Tämä ei välttämättä ole mitenkään yllättävä 

tieto, kun ottaa huomioon vaikkapa Puolan terästeollisuuden vanhanaikaisuuden ja lopputuotteen 

huonon laadun. Krakovan tilannettakin ajatellen, juuri Nova Huta, vanhanaikaisen terästehtaan 

ympärille rakennettu alue, on kaupungin alueista selvästi huonoimmassa asemassa.  

Katolisen kirkon asema maassa muodostui sen edustaman sosialismista eroavan elämän myötä 

huomattavan vahvaksi. Yhä edelleenkin suuri osa puolalaisista käy kirkossa säännöllisesti ja 

kirkko edustaa monille kaikkea hyvää, mitä puolalaisuudessa on. Kirkko on edelleen instituutio, 

joka ohjailee maassa käytävää yleistä arvokeskustelua ja elämä kirkollisten juhlien ympärillä on 

vahvasti kristilliseen symboliikkaan ja perinteisiin katolisiin tapoihin nojaavaa. Varsinkin 

maaseudulla kirkon asema on horjumaton, mutta kaupungeissa � ehkäpä kapitalismin hajottavan 

logiikan vaikutuksesta � on alkanut kuulumaan soraääniä kirkon vaikutusvaltaa vastaan. Kirkko 

ei enää edustakaan kaikkea hyvää, vaan on saarnaamallaan moraalilla esteenä kaupunkielämän 

houkutusten hyväksikäyttämiselle. Kapitalismin moraali on hiljakseen mutta ilmeisen 

vääjäämättömästi voittamassa katolisen moraalin.   

3.4. Kaupunki sosialismin jälkeen (postmodernisoituva kaupunki postsosialistisessa maailmassa) 

Kuten muuhunkin yhteiskuntaan, on kaupunkeihinkin sosialismin jälkeisenä aikana 

luonnollisesti kohdistunut suuria fyysisiä ja henkisiä muutoksia muutenkin kuin kirkon 

vaikutusvallan osalta. Toisen maailman kaupungit näyttäytyivät asukkailleen provinsiaalisina ja 

elämältään köyhiltä verrattuna televisiosta nähtyyn säihkyvään kapitalistiseen maailmaan. 

Ihmiset tahtoivat päästä lännen kulutusjuhliin mukaan. Tämän toteuduttua, alkoi sosialistisen 

kaupungin nopea muuttuminen. Voisi kai sanoa, että edessä oli paluu entiseen. 

Kaupungistuminen sai jälleen uudenlaisia muotoja. Ensinnäkin yksityistäminen ja valtion 

monopolien purku sai aikaan yksityisten yritysten määrällisesti räjähdysmäisen kasvun. 

Esimerkiksi Varsovassa rekisteröityjen, yksityisten taloudellisten toimijoiden määrä kasvoi 

vuosien 1991 ja 1999 välillä 41 000:sta 244 000:een (Lisowski &Wilk 2002: 82). Samanlaista 

kehitystä oli havaittavissa koko Puolan alueella, sillä vuosien 1989 ja 1999 välissä yksityisen 

sektorin osuus työvoimasta kasvoi 12 prosentista 73 prosenttiin ja vastaavasti yksityisen sektorin 

osuus kokonaistuotannosta kasvoi 7,4 prosentista 74 prosenttiin (Weltrowska 2002: 47). Puolassa 

1990-luvulla oli selvänä trendinä vanhan teollisuuden alasajo, sekä toisaalta palvelusektorin 

kasvu. Tämä kehitys on tulkintani mukaan jatkunut 2000-luvun alussakin samansuuntaisena.  
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Nykyisessä tilanteessa kaupungit ja kaupunginosat kilpailevat keskenään, eikä valtio voi enää 

suunnitella kaikkea. Itse asiassa Puolassa suunnitteluvastuu on nyt kaupungeilla ja kunnilla. 

Julkisen hallinnon keinot suunnittelun kontrolloimiseksi ovat muuttuneet täysin (taulukko 5).

Taulukko 5. Rakennuttamisprosessi sosialismin ja  
 kapitalismin aikaan. (Ruoppila 2003)  
kiinteistöjen sosialismin aikana sosialismin jälkeen
rakennutta- 
minen

valtion hallussa � 
valtionyritykset ja 
osuuskunnat

yksityiset yritykset ja 
osuuskunnat

rahoittajat valtio budjetin  
kautta 

yksityiset kaupalliset  
pankit

rakentajat valtion yritykset yksityiset yritykset 
suunnittelijat valtion suunnittelu-

toimistot
kaupunkisuunnittelu ja  
päätösten teko 
paikallishallinnossa 

asiakkaat valtion yritykset ja 
kotitaloudet  
(riippuvaisia valtion 
jakoperusteista) 

yksityiset yritykset, 
organisaatiot ja  
kotitaloudet (riippuvaisia 
taloudellisista
resursseistaan)

Vastuu kaupungin kehittymisestä ja sen muotoutumisesta kapitalistisilla kasaantumisen 

markkinoilla on kaupungilla itsellään. Kaupunki sosialismin aikaisessa maailmassa oli valtion 

omistuksessa, kun taas markkinataloudessa sen omistavat eri sosiaaliset toimijat. Näin kaupungin 

sosio-spatiaalinen kuvio muuttuu. Teoriassa vaikutus on alussa voimakkainta lähellä keskustaa 

sijoittuneiden, taloudellisesti heikkojen instituutioiden kohdalla, koska ne ovat taloudellisesti 

kaikkein kannattavimpia sijoituskohteita. Maankäytön ja suunnittelun muutokset vallanvaihdon 

jälkeen ovat olleet osin varsin dramaattisia (taulukko 6). 

Kaupallisen tilan käsitettä ei sosialismin aikana laajasti ollut, joten suurin uutuus kiinteistöille - 

ja täten niiden syntyneille markkinoille - on ollut tilojen uusi käyttötapa. Maan ja kiinteistöjen 

uusi määrittelykategoria, eli hinta, on saanut kaupunkien keskustoissa aikaan suuria muutoksia. 

Monilla vanhoilla kaupoilla, palveluilla ja julkisen sektorin toimijoilla ei ole enää ollut varaa 

maksaa äkisti kohonneita vuokria, jolloin paikalle on muuttanut taloudellisesti tuottoisampi 

instituutio (Häussermann 1996: 222-6). Maan hinnan käsite on selvästi voimistanut keskustan 

kaupallistumista ja esikaupungistumista. Esikaupungistumisen myötä pientalojen rakentaminen 

on yleistynyt esikaupungeissa, vaikkakaan ei mainittavasti, koska tavallisten ihmisten rahapula 

estää ilmiötä voimistumasta (Ruoppila 2003).  
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Taulukko 6. Maankäytön eroja sosialismin ja kapitalismin välillä (Ruoppila 2003). 
sosialismin aikana sosialismin jälkeen

asukkaiden 
tulot

valtio määritellyt alhaiselle  
tasolle 

valtio ei puutu tuloihin 

yksityinen
kulutus 

kulutuksen rajoituksia  ei rajoituksia, mutta heikompi 
sosiaaliturvaverkko 

valtiovallan 
kontrolli 

parlamentin ja puolueen 
päätäntävalta koko valtion 
mittakaavalla  

paikallishallinto, kuten kunnat, 
päättävät omista asioistaan 

kontrollin  
sisältö

valtio omistaa tuotantovälineet

valtion monopoli 
investointipäätösten tekoon 

hintakontrolli 

valtion omistusten yksityistäminen

valtio ei voi päättää kaikista 
investoinneista 

hintakontrolli poistettu 
kontrollin 
instituutiot 

valtion instituutioilla monopoli valtion instituutiot yksityistetty tai 
niiden monopoliasema poistettu

kontrollin  
välineet 

määrärahojen keskitetty jako 

keskusjohtoisesti päätetyt 
pidemmän aikavälin  
suunnitelmat

vahvat lakisääteiset rajoitteet 
epätoivotun rakentamisen 
kieltämiseksi 

vahvat lait julkisen  
rakentamisen suosimiseksi 

paikallisia veroja, ei keskitettyä 
rahanjakoa 

ei keskusjohtoista suunnitelmaa, 
paikalliset budjetit  

kaavasääteiset rajoitteet eivät yhtä 
vahvoja kuin ennen 

julkisen rakentamisen erityisasemaa
heikennetty 

Puolassa maaseudulla rakennettiin jonkin verran yksityisomistuksessa olevia pientaloja jo 

kommunismin aikaan, kuten aiemmin mainitsin, mutta rakennusmateriaalien hankkiminen oli 

työn ja tuskan takana. Nykyisin rahalla saa ostettua helposti niin tarvikkeet taloonsa kuin sen 

vaatiman tontinkin, jopa kaupungin alueelta. Voimistuvasta esikaupungistumisesta onkin 

Puolassa selviä merkkejä suurissa, yli 100 000 asukkaan, kaupungeissa (Szymanska & Matczak 

2002: 40) ja tällä hetkellä näyttäisi siltä, että puolalaiset kaupungit sijoittuvat väestöllisesti

kaupungistumisprosessin ja toisaalta lähiöistymisen välimaastoon. (Lisowski & Wilk 2002: 82-

3,87-8).

Kapitalistisen kaupan saapuminen Puolaan on myös osaltaan muuttanut kaupunkien tilaa ehkä 

radikaalimmin kuin mikään muu yksittäinen ilmiö. Markkinoiden vapauttamisen jälkeen kauppa 

oli toisaalta entisten valtion kauppojen ja toisaalta uusien, yksityisten kauppojen hallussa. Tosin 

rajoitettu yksityisomistus oli sallittua jo sosialismin aikaan esimerkiksi ravintoloiden, partureiden 
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ja kauneushoitoloiden osalta (Lisowski & Wilk 2002: 82-3). Vuoden 1989 jälkeen kauppoja on 

perustettu huimat määrät ja nykyisessä tilanteessa Puolassa on eniten päivittäistavarakauppoja 

asukasta kohden koko Euroopan mittakaavassa. Puolan suuret markkinat, asukasluku on noin 

38,5 miljoonaa (Cole 1996: 137), ovat houkutelleet ulkomaalaisia, suuria kauppaketjuja maahan 

ihmisten ostovoiman kasvettua.  

Krakovassa suuria ulkomaalaisia hypermarketteja on kymmenkunta. Leimallisena piirteenä 

kaupungissa on, että ydinkeskustan alueelta ei löydä yhtään suurempaa tavarataloa ja kaupallinen 

tila on pilkkoutunut hyvin pieniin osiin keskiaikaisessa ja varhaismodernistisessa hengessä. 

Ainoa suurempi päivittäistavarakaupan keskus keskellä kaupunkia on vanha, pienehkö 

sosialismin ajoilta peräisin oleva Jubilat � tavaratalo. Suuret kauppaketjut varmasti pohtivat 

keskustahypermarketin mahdollisuutta. Vanhoja rakennuksia ei kuitenkaan voi helposti muuttaa 

tavarataloiksi, kun niitä ei kommunisminkaan aikaan ollut olemassa. Vaikka suuria 

hypermarketteja ei olekaan ilmestynyt keskustan kaupunkikuvaan, on kaupunkitilan 

kaupallistuminen selvimmin havaittavissa oleva järjestelmän muutoksesta kertova ilmiö. 

Kauppoja, ravintoloita, palveluyrityksiä, baareja, mainoskylttejä ja muita houkuttimia on 

kaupunkikuvassa nähtävissä sadoittain, tuhansittain, loputtomasti. Asunnot on muutettu 

hotelleiksi, toimistoiksi ja liikkeiksi, missä vain se on ollut mahdollista. Keskustan alueella 

jokainen mahdollinen tila on muutettu rahaa tuottavaan käyttöön. 

Esikaupungistumisen ja keskustojen toimistoitumisen ja kaupallistumisen lisäksi kaupungit ovat 

yleisesti kokeneet näkyvän kasvojen kohotuksen. Vanhoja rakennuksia on restauroitu joka 

puolella. Usein kyseessä on kuitenkin ollut vain julkisivuremontti. Jos taloja tarkastelee pintaa 

syvemmältä, huomaa, että ne ovat edelleen erittäin huonossa kunnossa esimerkiksi sisäpihoiltaan 

ja yhteisiltä sisätiloiltaan. Toki on olemassa täysin restauroitujakin rakennuksia, mutta ne ovat 

lähes aina yrityksille tai ulkomaalaisille saneerattuja. Tavalliset asuinrakennukset ovat paljon 

heikommassa kunnossa.  

Sijainniltaan hyvien tyhjien maapalojen ja vanhojen, hyödyttömien tehdasrakennusten ja 

varastojen arvot ovat äkkiarvaamatta kohonneet uusiin sfääreihin. Monet hyödyttömät ja 

huonokuntoiset rakennukset on purettu ja ne on korvattu kaupallisella tilalla, kuten on käynyt 

esimerkiksi Tallinnassa sataman lähistöllä. Samoin monien kaupunkien keskustoihin, arvokkaan 

maankoron alueille, on rakennettu kaupallisia pilvenpiirtäjiä. Meille Helsinkiläisille ovat 

varmaankin tuttuja Tallinnan lasitornit. Puolassa niitä on rakennettu Varsovan keskustaan useita, 
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mutta myös Krakovaan on yksi lasipintainen pilvenpiirtäjä kasvanut. Sen lähellä seisoo 

sosialismin aikaan aloitetun maamerkkipilvenpiirtäjän keskeneräinen raato, jota ei koskaan saatu 

valmiiksi rahojen loputtua. Se toimii kaupunkilaisille sosialistisen talousmallin epäonnistumisen 

mustuneena monumenttina, kun taas uusi ja uljas pankkipilvenpiirtäjä kertoo rahan voimasta.  

Kaupallisen kehityksen myötä sosialistisen järjestelmän erityiset maankäytön merkit ovat 

hiljalleen häviämässä. Maan kierrätys on lisääntynyt ja kaupunkien ulospäin suuntautunut kasvu 

on saanut heterogeenisempia sävyjä. Kaupunki ei enää lopu kuin seinään. Valtion suunnittelu- ja 

rakennusmonopolien hävittyä yksityiset kiinteistöjen kehittämisprojektit ovat olleet kaikkein 

merkittävimmässä asemassa kaupunkien kehittämisessä. Kaupunkien suunnitteluelimet ovat 

olleet toissijaisessa asemassa. Yksityisten, kaupallisten projektien vaikutus on ollut vahvasti 

spatiaalinen, sillä ainoastaan taloudellisesti parhaita projekteja pyritään toteuttamaan. Tämän 

kehityksen on katsottu lisäävän sosiaalista segregoitumista, koska rikkailla on etuoikeus valita 

asuinpaikkansa. (Ruoppila 2003) 

Jos keskittyy ihmisten jokapäiväiseen elämään kaupungeissa, on selvästi huomattavissa, että 

kapitalistisen järjestelmän tunkeutuminen kaupunkitilaan näkyy myös tavoissa ja asenteissa. 

Elämä on muuttunut entistä urbaanimmaksi. Kaupunkinäytelmään on tullut uusia näyttelijöitä 

ohjaajan vaihduttua. Krakovassa törmää nykyisin ihmisiin ja heidän ajattelutapoihinsa joka 

puolelta maailmaa ja sinne on kasvanut nopeasti erilaisten globaalien alakulttuurien verkosto, 

joka tuottaa erilaisia viestejä ja symboleita suorastaan ruuhkaksi asti.  

Yksipuoluejärjestelmän alasajo ja sosiaalisten suhteiden muutos ovat siis aiheuttaneet 

kaupunkielämän luonteen muutoksen. Kaupungissa on esillä nykyisin paljon toisilleen 

ristiriitaisia viestejä, eivätkä kaupunkilaiset ole enää nykyisin jakaantuneet pelkästään eliittiin ja 

työläisiin. Keskiluokasta on tulossa tai jo tullut tärkein yksittäinen ryhmä. Keskiluokkaa voi olla 

varallisuuden perusteella vielä vaikea erottaa, mutta sen voi määritellä yhteiskunnallisena,

porvarillisena asenteena, jonka kautta uutta yhteiskuntaa halutaan rakentaa (Weltrowska 2002: 

47). Uuden yhteiskunnan rakentajan tehtävän ovat ottaneet vastaan silmiinpistävän usein 

erityisesti nuoret ja ulkomaalaiset. Heidän tehtävänään lienee rakentaa Puola ja Krakova muualta 

tuodun esimerkin valossa uuteen kukoistukseen. 

Vaikka muutoksia onkin siis kiistatta tapahtunut, eivät Puolan kaupungit ole (vielä?) muuttuneet 

vastustamattoman vetovoimisiksi paikoiksi maaseudun ihmisten silmissä.  Kaupungeissa ei ole 
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työpaikkoja ulkopuoliselle, sillä niitä ei riitä kaupungin omille työttömäksi jääneille 

asukkaillekaan. Lisäksi julkinen sektori ei enää rakenna uusia asuntoja, joten halvoista 

asumapaikoista on pulaa. Puolassa tämä pitää paikkansa suurimmassa osassa suurempia 

kaupunkeja. Työtä on tarjolla ainoastaan menestyvissä kaupunkikeskuksissa. Krakovan 

tapauksessa kasvanut palvelusektori ei ole pystynyt tarjoamaan töitä kaikille halukkaille. 

Kaupungin työttömyysaste on pysynyt viime vuodet varsin korkeana ja ongelma on keskittynyt 

ennen kaikkea Nova Hutaan. (Szelenyi 1996:  307-15 ; Szymanska & Matczak 2002: 40-1) 

Kuva 5. Rave 3. Maalaus teknoraveista Pohjois- Italiassa. Painettu taiteilijan luvalla. Paolo Durandetto 2001. 

Lisääntyneet viestit ja Krakovan tempautuminen mukaan globaaliin maailmanjärjestykseen on 

saanut aikaan sen, että Krakovakin on siirtynyt ja siirtyy jatkuvasti entistä voimakkaammin 

affektionaaliseen heimojen aikaan. Kaupungissa on jo selvästi havaittavissa monia erilaisia 

globaaleja kaupunkiheimoja, kuten teknoheimo ja sen kulttuuri (kuva 5). Tämä on selvä viesti 

siitä, että sosialismiin ja kirkon vahvaan asemaan pohjautuva yhteisöllisyys on muuttumassa 

kohti Maffesolin teesien mukaista yhteiskuntaa. 
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4. TEKNOMUSIIKKI 

Kohtaus 1. Helsinki elokuussa 1999. On taiteiden yö. Me, minä ja muutama ystävä, kiertelemme 

ympäri kaupunkia. Intialaisen basaarin jälkeen suuntaamme Alppipuistoon, jossa kuulema olisi 

jotain ohjelmaa. Periltä löydämme pilkkopimeän puiston, jota valaisevat ainoastaan muutama 

hassu lamppu ja paikallaolijoiden satunnaiset tupakoiden sytyttelyt. Harvoissa valoissa liikkuu 

edestakaisin muiden seassa sankka joukko rastapäisiä ihmisiä hippihenkisissä vaatteissa. 

Päässäni sijaitsevan kaupunkielämän heimokirjaston perusteella päättelen, että nämä ihmiset 

kuuluvat Goa -hippeihin, joiden musiikkityyli on trance (taulukko 7). He ovat muuttaneet kolean 

loppukesäisen yön puistossa oman heimonsa tilaksi, jonka keskeltä löytyy neonvärimaa- 

lauksilla koristeltu sokkeloinen teltta. Teltassa 

hohtavien värien keskellä ja sen ulkopuolella 

viiltävän, välkkyvän, valkoisen strobo -valon 

tahdissa ihmiset tanssivat. Musiikki tulee 

suurista kaiuttimista, jotka on asetettu puiden 

viereen. Kaiuttimien johdot luikertelevat 

telttakatokseen ja kiinnittyvät vahvistimiin ja 

siitä edelleen levylautasiin ja mikseriin. 

Levylautasien yläpuolelle on kumartanut nuori 

mies, jonka kasvot yksi ainoa taskulamppu 

valaisee. Trance-musiikin biitti tunkee 

kaikkialle. Jotkut meistä tanssivat. 

Taulukko 7. Trance. (Salmi 
 2001:10-11) 
Trance
120-150 BPM 
Lienee Saksassa alunperin kehittynyt 
dynaaminen teknon alalaji. Kappaleet 
kestävät pitkään ja rakentuvat samoille 
peruskaavoille. Voisi kai kuvata tekno-
heimon progressiiviseksi musiikiksi. 
Yksi suosituimmista teknon alalajeista, 
jolla omia alalajeja, kuten hard trance,
Goa-trance, psytrance, sekä 
kaupallistumisen myötä myös ns. Euro-
trance. Tunnettuja nimiä mm. Sven 
Väth, Paul van Dyk ja Sash! � 
kaupallisemmalta puolelta Darude.

Kohtaus 2. Praha syyskuussa 2000. Prahan keskusta on muuttunut karnevaaleiksi. Me olemme 

vaaleanpunaisiin sonnustautuneessa sambakulkueessa. On kaunis syksyinen aamupäivä ja 

ihmisiä on kaupungilla sankoin joukoin. Etenemme keskellä katua ja samba raikaa. Hetken 

kuluttua meitä pyydetään siirtymään sivummalle, jotta toinen kulkue pystyisi ohittamaan 

meidät. Pienen odottelun jälkeen takaa kuuluu kiivas biitti. Reunustamamme katu täyttyy 

valkoisiin haalareihin ja paksuihin pehmusteisiin sonnustautuneista miehistä ja naisista. 

Kaikki katselevat kulkuetta kunnioittaen. Siinä menevät pääasiallisesti italialaiset yabastat, 

lyhyessä ajassa legendaarisiksi nousseet korporatiivisen globalisaation vastustajat, jotka 

soveltavat toiminnassaan alkuperältään meksikolaisten zapatistojen
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väkivallattomia oppeja. Yabastojen 

perässä tulee valkoinen kuorma-auto, 

jonka katolla on suuret kaiuttimet. 

Kuorma-auton lavalla ihmiset tanssivat. 

Kaiuttimista kuuluu kiihkeää, meluisaa ja 

militanttia hardcoretechnobiittiä (taulukko 

8). Yabastat ovat matkalla sotaansa 

blokkaamaan mellakka-poliiseja � 

aseinaan pehmusteet ja techno.  

  Taulukko 8. Hardcore. (Salmi 
  2001: 10) 

Hardcore (HC) 
120-180 BPM 
Teknon nopea suuntaus. Ollut 
erityisen suosittua mm. 
Saksassa ja Belgiassa. 
Hardcore voi puhtaimmillaan 
olla alkuperäistä, Detroitin 
technon tyyppistä ilmaisua tai 
siitä kehittynyttä breakbeatia
1990-luvun vaihteen 
Lontoosta. Alalajeina mm. 
happy hardcore, Rotterdamin 
gabber tai Saksan hardcore 
techno. HC:n klassinen julistus 
on Altern 8- ryhmittymän hitti 
Hardcore You Know the Score.

Kohtaus 3. Krakova lokakuussa 2001. Pujahdamme porttikongista sisään. Avaamme paksun, 

vihreän metallioven. Naamaan lyö paksu savu, kosteus ja drum´n´bassin biitti noin 150 desibelin 

voimakkuudella. Maksamme sisäänpääsymaksun ovimiehille ja laskeudumme portaita pitkin alas 

keskiaikaiseen kellariin. Silmien korkeudella, strobon, värivalojen ja musiikin rytmittämän 

tanssijajoukon täyttämän kellariholvin vastakkaisella puolella on musiikin alkulähde. 

Krakovalainen nuori mies, joka on kumartuneena äänilevyvalikoimansa ylle valiten seuraavaa 

soitettavaa musiikkia. Hänen soundinsa tulvii kellariin suurista kaiuttimista, joita on sijoitettu 

ympäri tilaa. Tanssilattia on täynnä, ympäristön pöydät ovat täynnä, baaritiski on täynnä. 

Suurelle kankaalle heijastetaan kauniita naisia Fashion TV:sta. Laskeudumme loput portaat alas 

keskelle tanssivaa massaa ja pujottelemme kohti takahuonetta. Löydämme muutaman tyhjän 

paikan kiemurtelevien valokäärmeiden seasta ja istumme alas. Tämä on Roentgen, krakovalainen 

versio globaalista teknoklubitilasta.

Kaupunkien elämä on muodostunut erilaisten ryhmien ja henkilöiden näkemyksistä siitä mitä 

kaupunki on. Toisten mielipide on vallalla kaupungin päivätoimintojen aikana ja toisten yöllä, 

kun kaupunkitila muutetaan toiminnallisten tarpeiden sijasta jokaöiseksi karnevaaliksi. Kaupunki 

ei palvele tällöin yhteiskuntaa vaan asukkaidensa hedonistisia tarpeita. Tämä  tutkimus on minun 

näkemykseni teknokulttuurin heimo(i)sta ja heidän kaupungeistaan. Näkymisen ja 

näyttäytymisen kaupungissa musiikki on eräs tärkeimmistä identiteetin ja itsensä määrittelemisen 

keinoista. Yhdistettynä muuhun sitä saattelevaan tyyliin, vaatteisiin ja muihin vastaaviin 

muodostuu elämäntyyli. Teknoheimon elämäntyyli on keskittynyt musiikin ympärille. Ilman 

teknomusiikkia, ei olisi olemassa koko heimoakaan. Teknoheimo on korostetusti globaali, sitä ei 
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voi pitää perinteisesti paikkaan sidottuna yhteisönä vaan se on nykyaikaisen, voisi kai sanoa 

postmodernin, kaupunkikulttuurin ilmentymä. Teknoheimo on yhdessä ainoastaan vapaa-aikana 

� lähinnä illalla ja yöllä �  paitsi niiden osalta, jotka ovat teknon kanssa tekemisissä töidensä 

puolesta.

   Taulukko9.Drum�n�bass.  
   (Salmi 2001: 10) 

      
     Taulukko 10. Intelligent 
      techno. (Salmi 2001: 11)  

 Taulukko 11. Ambient. 
 (Salmi 2001: 10) 

Drum�n�bass 
120-180 BPM 
Alunperin yksi junglen
alasuuntauksista, mutta syrjäytti 
myöhemmin nimenä junglen.
Nousi valtavirtaan Lontoon 
kaduilta ja merirosvoradioiden 
lähetyksistä. Yhdistelmä 
reggaen soundimaailmaa ja 
breakbeatin rytmejä ja 
rumpukuvioita. Artisteja muun 
muassa Goldie, LTJ Bukem ja 
Koneveljet.

Intelligent Techno 
140-160 BPM 
Ambientia yhdisteltynä 
mm. breakbeatiin, 
drum�n�bassiin ja 
technoon. Keskeisiä 
artisteja mm. Orbital ja 
Black Dog.

Ambient 
0-60 BPM 
Rauhallista ja harmonista 
äänimaailmaa korostava teknon 
suuntaus. Pehmeitä rytmitaustoja 
yhdisteltynä mm. luonnon 
ääniin. Varhaisena kehittäjänä 
1970-luvulla ennen teknoheimoa 
Brian Eno ja toisaalta 
teknoheimon sisällä The Orb �
yhtye. Muita artisteja mm. 
Aphex Twin ja Phuture Sound Of 
London. Alalajeja on mm. 
illbient ja dark ambient.

Mutta mitä on teknomusiikki? Miten sen voi määritellä? Ehkä ymmärrettävin kaikista teknon 

määritelmistä on kutsua sitä elektroniseksi tai digitaaliseksi tanssimusiikiksi (Inkinen 1994: 18-

19). Itse kallistun juuri tämän määritelmän kannalle. Kutsun teknoksi kaikkia elektronisen 

tanssimusiikin alalajeja, kuten trancea, drum�n�bassia (taulukko 9), hardcorea, intelligent technoa 

(taulukko 10), ambientia (taulukko 11) ja kaikkia muita lukemattomia alalajeja. Elektronisen 

tanssimusiikin musiikilliset juuret löytyvät muun muassa Jamaican reggaesta, New Yorkin 

discosta ja hip hopista (Hebdige 1976: 148 ; Hebdige 1979: 31-9 ; Chambers 1985: 155-6). 

Nämä vaikutteet saatettiin yhteen teknisten keksintöjen, joilla musiikkia saattoi muuttaa 

elektroniseen muotoon, avulla. Lopputuloksena oli Detroitissa alunperin syntynyt musiikkityyli, 

jota sanotaan Detroitin technoksi (taulukko 12). Samanlainen sekoittuminen, mutta erilainen 

lopputulos jotakuinkin samoihin aikoihin tapahtui Chicagossa, jossa syntyi Chicagon houseksi 

(taulukko 12) tituleerattu tyylisuunta. Nämä kaksi myöhemmän teknon kantaisää levisivät 

hiljalleen ja sekoittuivat keskenään, sekä erilaisten musiikkityylien (taulukot 13 ja 14) kanssa 

ensin New Yorkissa ja sitten Lontoossa (Inkinen 1994b: 46-7 ; Reynolds 1998: 12-39). Mutta 

vasta Lontoosta se kaikki todenteolla alkoi.
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Taulukko 12. House ja techno.  
(Salmi 2001: 10-11) 

House (120-130 BPM) ja Techno (120-180 BPM) 

House on yleisnimitys 80-luvun puolessa välissä 
syntyneelle elektroniselle tanssimusiikille. Se on 
Chicagon acid housen synnyttämä tyyli, joka toimii 
tekno-musiikin koko kirjon toisen puolikkaan 
alkulähteenä. Toisen puolikkaan lähde on Detroitin 
techno. House ja techno muodostavat pohjan, jolle 
suurin osa nykyisestä teknomusiikista perustuu. 
Ovat synnyttäneet yhdisteltynä erilaisiin musiikin 
genreihin loputtomasti alalajeja. Yhdistyneet myös 
toisiinsa ja toistensa synnyttämiin alalajeihin. 
Seurauksena sekamelska, jota tässä yritän selvittää. 
Molempia soitetaan edelleen runsaasti myöskin 
hyvin lähellä alkuperäisiä muotojaan.  

 Taulukko 13. Elektro. (Salmi 2001:10) 
Elektro 
110-125 BPM 
Breakdance-tanssijoiden 
musiikkia USA:n länsirannikolta 
1980-luvun alusta. Tehnyt 
comebackin yhtenä teknomusiikin 
alalajina 1990-luvun kuluessa. 

 Taulukko 14. Garage. (Salmi 2001: 10) 
Garage 
110-120 BPM 
Nimi tulee New Yorkin Garage-
klubista. Muotoutui 1980-luvun 
puolivälissä omaksi tyylikseen. 
Yhdistelmä soulia, r�n�b:tä ja discoa.
Sisältää myös vokaaliosuuksia. 
Comeback 1990-luvun lopulla speed-
garagen muodossa. 

Lontoossa oli 1980-luvun puolivälissä joukko ihmisiä, jotka kävivät kesäisin Ibizalla. 

Rantalomailun sijaan tämä joukkio kävi saarella bailaamassa muiden turistien hyljeksimissä 

yökerhoissa paikallisten kanssa. Ibizan bailuissa oli loistava henki, jota lontoolaiset sitten 

yrittivät siirtää kotikaupunkinsa tylsää yöelämää rikastuttamaan. Alku aina hankalaa ja kestikin 

aikansa ennen kuin hetki oli sopiva vuonna 1987 ibizalaisen, ekstaattisen musiikillisen

sekamelskan lyödä itsensä läpi Englannin hermokeskuksessa. Tämä tapahtui klubilla nimeltään 

Shoom. Musiikki klubilla oli Ibizan hengen mukaisesti sekoitus kaikkea mahdollista tanssittavaa 

musiikkia � myös housea Chicagosta. Tavoitteena oli luoda loma kesäisellä Ibizalla keskellä 

talvista Lontoota. Joten asusteina olivat kliseisimmät mahdolliset turistivaatteet: väljät shortsit ja 

t-paidat. Shoomin ekstaasi-pillereiden ja osin niistä aiheutuneen joukkorakastumisen 

ryydittämässä tilassa bailattiin niin pitkälle yöhön kuin se vain oli mahdollista - eli kello 

kolmeen. Sen pidemmälle Lontoon lainsäädäntö ei antanut klubien olla auki. (Melechi 1993: 29-

38 ; Inkinen 1994b: 46 ; Reynolds 1998: 61-7) 

Ibizalla saatettiin kuitenkin jatkaa aamuun tai vaikkapa iltapäivään saakka, joten Lontoossakaan 

bailaajien nälkä ei loppunut keskellä yötä. Alussa bailuja jatkettiin spontaanisti sulkemisen 

jälkeen esimerkiksi kadulla. Varsin nopeasti kuitenkin alettiin järjestää luvattomia jatkoklubeja, 

joissa saatettiin jatkaa toimintaa ja tanssia aina aamuun asti. Kesällä 1988, jota kutsutaan 

Lontoossa ensimmäiseksi rakkauden kesäksi, valtasi kaupungin house- musiikkikuume. Hitiksi 

noussut ekstaasi-huume sai ihmiset villeiksi ja ennen näkemättömän bailunälkäisiksi. Luvattomat 

tapahtumat jatkuivat läpi yön ja niiden osallistujamäärät kasvoivat tuhansiin. Niinpä juhlia 
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ryhdyttiin järjestämään vanhoissa tehdashalleissa ja muissa vastaavissa tilavissa tiloissa 

esikaupunkialueilla. Näitä juhlia kutsuttiin Acid House �bileiksi (taulukko 15), mutta 

myöhemmin niistä alettiin yleisesti käyttää nimitystä rave. (Melechi 1993: 29-38 ; Reynolds 

1998: 61-7)

Taulukko 15. Acid House.  
(Salmi 2001:10) 

Acid House 
120-160 BPM 
1980-luvun slangitermi. 
Chicagossa syntynyt 
musiikkityyli, joka 
korostaa tanssia ja 
miksausta. To acid
tarkoittaa Chicagon 
slangissa lainaamista ja 
miksaamista. Oli Iso-
Britannian suurien 
varastojuhlien perinteistä 
äänimaailmaa 1980-luvun 
lopulla. Perustana 
myöhemmälle house-
yleisnimitykselle. DJ:t 
mm. D Mob, Josh Wink,
Phuture.

Kesä oli menestys, eikä poliisien kanssa vielä ollut suuria 

ongelmia. Kaikki olivat onnellisia. Talven aikana 

juhlafiilikset muhivat lähinnä pinnan alla vaikka laittomia 

bailuja toki järjestettiin. Vuoden 1989 kesän � toisen 

rakkauden kesän � aikana house- juhlien ja musiikin 

mittakaava räjähti käsiin. Uutta tunnetta ja ekstaasin ja 

musiikin rytmittämää rakkautta hakeutui tuntemaan 

enemmän ja aina vain enemmän ihmisiä. Juhlijoita alkoi 

olla tuhansia erilaisissa tapahtumissa joka viikonloppu. 

Tapahtumien järjestäjät alkoivat ajautua yhä paheneviin 

ongelmiin rikollisten ja poliisin, joita molempia paikalle 

houkutteli lähinnä huumekauppa, kanssa. Kesä jatkui 

kuitenkin osallistujilleen valtavien bailujen ja tuhansien 

osallistujien rytmittämänä seikkailuna. (Rietveld 1993: 45-8 

; Reynolds 1998: 63-79) 

Kesän kuluessa bileiden järjestäjät ja osallistujat alkoivat molemmat kyllästyä jatkuviin 

ongelmiin ja poliisi pystyi lopettamaan entistä enemmän juhlia kesken kaiken tai jopa ennen 

niiden alkamista. Kesän suurimmaksi saavutukseksi jäi vanhassa lentokonehangaarissa järjestetty 

11 000 hengen juhla. Rakkauden kesän jälkeen kasvaneen suosion ja kasvaneiden ongelmien 

johdosta alkuperäisiltä house- veteraaneilta oli jo takki tyhjänä, joten he vetäytyivät osin taka-

alalle ja jättivät näyttämön muille toimijoille. Mutta house- liikettä ei enää pysäyttänyt mikään. 

(Rietveld 1993: 45-8 ; Reynolds 1998: 63-79) 

Talven ja seuraavan kesän aikana järjestetyt laittomat bileet, joita kutsuttiin jo raveiksi, keräsivät 

entistä enemmän osallistujia. Musiikki tuli organisaattoreiden osittain vaihduttua Chicagon 

housen lisäksi entistä selvemmin Detroitin technon vaikutuspiiristä. Technoravet olivat 

musiikiltaan raaempia kuin house- ravet. Niiden osallistujat olivat ennemminkin uuden 

sukupolven kuin alkuperäisen house- liikkeen edustajia. Poliisin toiminta oli entistä 
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tehokkaampaa ja järjestäjät ajautuivat todellisiin vaikeuksiin. Vastalääkkeeksi kehitettiin uusia 

poliisin välttelytekniikoita. Ainoastaan järjestäjät tiesivät missä ravet järjestettäisiin. Ihmisille 

tiedot paikasta annettiin vain hetkeä ennen alkua matkapuhelinten avulla ja paikalle ajettiin 

useimmiten autolla. Poliisit oppivat kuitenkin nopeasti estämään nämäkin tapahtumat. Poliisin 

kasvaneisiin resursseihin ja kiinnostukseen vaikutti, että päättäjät alkoivat näkemään ravet 

vakavaksi yhteiskunnalliseksi uhaksi, sillä olivathan ne vallitsevan järjestelmän ja ajatustavan 

vastaisia. Teknomusiikki haastoi ympäröivän todellisuuden liian tehokkaasti ja uhkasi romuttaa 

kertomuksen yhteiskunnasta ja sen toimintatavoista. Käynnissä oli Don Michellin (2000) sanoin 

sanottuna kulttuurisota (Culture War), jossa haastettiin ympäröivä yhteiskunta. Huumeita 

käytettiin yleisesti ja yhteiskunnan alkoholitulot uhkasivat laskea, sillä alkoholia ei laittomissa 

raveissa myyty. Ekstaasin ja muiden huumeiden lisäksi saattoi ainoastaan ostaa vettä ja muita 

alkoholittomia juomia. Ekstaasi ei vaikuta kunnolla alkoholin kanssa sekoitettuna. (Rietveld 

1993: 47-9 ; Reynolds 1998: 74-9,81-90,113-22 ; Mitchell 2000: xvi,5) 

Laittomien bailujen lopettamiseksi ja ongelman ratkaisuksi päätettiin Lontoossa sallia klubien 

aukiolo aina aamu kuuteen - tai jopa myöhempään - saakka. Tämä mahdollisuus yhdessä 

koventuneiden laittomien juhlien järjestämisrangaistusten myötä saikin järjestäjät siirtymään 

takaisin organisoitujen, laillisten klubien pariin. Laittomat, suuren luokan, jopa kymmenien 

tuhansien henkilöiden ravet ja tilakapina jäivät unholaan. Teknoheimo oli siirtynyt takaisin 

järjestäytyneen yhteiskunnan piiriin � mutta huumeinen pako todellisuudesta jatkui edelleen, nyt 

vain tehokkaammin valtion tarkkailun alla. (Rietveld 1993:49 ; Reynolds 1998: 79) 

Myöhempinä vuosina jungle- musiikin yleistyessä nousivat piraattiradiot suosioon uutena 

teknoheimon tilakapinana. Tällä kertaa vallattiin eetteri, ei fyysistä maailmaa. Piraattiradiot 

yleistyivät ennen kaikkea siksi, etteivät nopeasti institutionalisoituneet house ja techno -klubit 

ottaneet junglea aluksi ohjelmistoonsa. Niinpä jungle- tuottajien ja DJ:iden oli etsittävä uusi 

musiikin levittämiskanava. Piraattiradiot ottivat osittain ravejen aseman, sillä niissä DJ:t soittivat 

settejään, joiden mukana saattoi järjestää vaikkapa pienimuotoisia kotibileitä. Tekno hyökkäsi 

tällä tavoin uudelleen yhteiskunnan kaupallisia rakenteita kohtaan. Lontoossa perustettiin 

sadoittain merirosvoradioita, joiden lähetykset hoidettiin tavallisista kodeista halpojen 

mikrolähettimien avulla. Poliisin löytäessä tällaisen, uusi oli helppo asentaa toisaalle. Näin 

bileitä ei enää välttämättä tarvinnut järjestää yhdessä fyysisessä paikassa. (Reynolds 1998: 259-

60,264-8)
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Teknoheimon elämään ilmestyivät nopeasti kaupalliset intressit ja teknon potentiaali imettiin 

myös levy-yhtiöiden ja muun elämäntapateollisuuden pariin.  Tekno alkoi saamaan muutakin 

huomiota kuin ainoastaan tiedotusvälineiden kauhistelevaa huume- ja rappiohuomiota � 

nimittäin kaupallista huomiota. Teknoheimo, house- musiikki ja techno eivät jääneet pelkästään 

lontoolaiseksi ilmiöksi, vaan tiedotusvälineiden ja ihmisten aidon kiinnostuksen vuoksi ne 

levisivät hyvin nopeasti muuallekin saaden toisissa kaupunkikeskuksissa omaleimaisia muotoja. 

Britanniassa toinen keskus oli Manchester ja sitä ympäröinyt urbaani konglomeraatti. 

Manchesterissä house- skene oli kuitenkin alusta asti luvallisemmalla pohjalla, sillä kaupungin 

klubit saivat olla auki koko yön. House keskittyi Manchesterissä ennen kaikkea legendaariselle 

Hacienda-klubille. (Redhead 1993: 14-20 ; Reynolds 1998: 93-111)

Taulukko 16. Teknon eri alalajien tulvaa.  
Manninen 2001: 17. 

techno, techno-rave, techno house, hardcore, old school 
techno, proto techno, psychedelic techno, bubblegum 
techno, industrial techno, Detroit techno, techno trance, 
trance, hard trance, pippelitrance, progressive trance, psy-
trance, Goa trance, acid trance, acid, hard acid, acid core, 
hard acid core, acid techno, acid house, house, 
progressive house, hard house, happy house, Chicago 
house, oriental house, amyl house, tech house, deep 
house, ambient house, ambient, dark ambient, illbient, 
drone, etherial, ambient techno, elevator, ambient trance, 
ambient dub, dub, Goa dub, intelligent dance music, 
electronic listening music, nu-NRG, techno NRG, high 
energy, hardcore, happy hardcore, happycore, trancecore, 
terrorcore, deathcore, noizecore, speedcore, partycore, 
punkcore, electro, big room electro, rave, progressive 
rave, tribal, tribal house, tribal techno, tribal funk, space 
funk, jazz funk, rave funk, digifunk, acid jazz, acid jivez, 
trip hop, brit hop, hard hop, hardstep, 2step, hardbag, 
handbag breakbeat, breakbeat ballad, California breaks, 
funky breaks, jungle, jump up, tech step, intelligent 
jungle, future jungle, Scottish rave, classic gabba, gabber, 
gabbercore, gabber house, acid gabba, Rotterdam, 
drum�n�bass, darkside, downtempo, sombient, minimal, 
experimental, elemental, Ibiza, 4beat, anthem, ragga, 
garage, speedgarage, disco yms.yms.  

Näistä keskuksista tekno levisi hyvin 

nopeasti muihin Britannian 

kaupunkeihin, takaisin Yhdys-

valtoihin sekä myös Manner-

Eurooppaan (Reynolds 1998: 113-

204). Nopeasti globalisoituneen 

toimijaverkon ja vallankumouk-

sellisen, uuden musiikin tekemis-

tavan, joka housen ja technon 

alunperin mahdollistikin, ansiosta 

syntyi valtavasti uudentyyppistä 

tekno-musiikkia. Alkoi teknomusiikin  

loputtomien    alalajien     tulva.  Ny-

kyisin  niitä     on    kymmeniä    ja    

osaa on lähes mahdotonta erottaa 

toisistaan (taulukko 16).

Teknomusiikkia tehdään tietokoneella, syntetisoijilla ja rumpukoneilla. Tärkeinä 

rakennuspalikkoina, jotka tietokoneilla ja syntetisoijilla tehtyyn äänikudelmaan lisätään, toimivat 

sämplet. Sämplet ovat muista musiikkiesityksistä tai mistä tahansa äänitetyistä äänistä lainattuja 

tai varastettuja rytmikuvioita, puhelauseita tai itse asiassa mitä tahansa ääniä, jotka sopivat 

rytmikuvioon (Grönholm 1994: 23). Teknomusiikin säveltäjä ei siis tee musiikkia perinteisessä 

mielessä. Hänen ei tarvitse koskea akustisiin soittimiin ensinnäkään, tosin niitäkin voidaan 
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käyttää ja sämplätä, mutta useimmiten ääntä muunnellaan ennen kuin se löytää tiensä lopulliseen 

kappaleeseen. Tällainen musiikintekotapa saa sämpläämisen kautta eri aikakausilta ja eri 

lähteistä olevan musiikin yhdistämistä. Näin syntyy musiikkia, jolla ei ole ollut mitään aiempaa 

historiallista tai maantieteellistä yhteyttä. Syntyneet äänet ja tyylit ovat kontekstistaan irti 

revittyjä, alkuperäisistä viitteistään irti juurrutettuja. Niitä kierrätetään sillä tavalla, etteivät ne 

ilmennä mitään omasta menneisyydestään (Chambers 1985: 199).  Teknomusiikki on siten 

musiikkia, joka on koottu irrallaan olevista palasista ja suodatettu useimmiten tietokoneen 

lävitse. Jokainen kotitietokoneen omistaja voi tehdä omaa teknomusiikkiaan hankittuaan 

ohjelman, joka simuloi syntetisaattoria, joka siis simuloi puolestaan luonnollisia ääniä. 

Tuottajat tekevät edelleenkin paljon pienkustanne-singlejä, joita jaetaan ainoastaan DJ:iden 

käyttämiin levykauppoihin ja ainoastaan LP� muodossa. Nämä singlet muodostavat jokaisen 

ammattilais- DJ:n levyvaraston tärkeimmän osan (Reynolds 1998: 270-3). Singlet ovat 

musiikkia, jota he käyttävät. Kuitenkin nykyisin teknoheimon ollessa globaali ja maailman 

ollessa täynnä tekno- DJ:itä, ovat näidenkin pienkustanteiden painosmäärät usein varsin suuria. 

Perinteisesti teknomusiikin alkuaikoina musiikkia julkaistiin ainoastaan tällaisina 

pienkustanteina vain muutaman sadan kopion painoksina � jos niinkään suurina. Nykyisin 

määrät lienevät useimmiten joitakin tuhansia tai kymmeniä tuhansia. Suuret levy-yhtiöt ja heidän 

palkkaamansa tuottajat taasen valmistavat CD-singlejä tavallisten LP:iden lisäksi. Niiden 

painosmäärät nousevat helposti jo satoihin tuhansiin tai jopa miljooniin. Alunperin 

teknomusiikki ei ollut äänilevykeskeistä ensinnäkään � usein nimettöminä pysytelleet tuottajat 

tekivät singlejä DJ:iden soitettaviksi bileissä. Levy-yhtiöiden tultua apajille mukaan, muuttui 

tämä seikka ja jotkut tuottajista ja DJ:istä alkoivat tehdä omia täyspitkiä levyjäänkin (Reynolds 

1998: 276). Nykyisin molemmat puolet toimivat heimon parissa saumattomasti, tosin bileet ja 

sitä kautta teknoheimon pääasiallinen yhdessäolo toimii perinteisen single ja DJ �konseptin 

voimin. Pitkäsoittolevyt ovat olemassa heimolaisten kotikuuntelua varten. Suurten levy-

yhtiöiden tuottamista levyistä osa on aivan vakavasti otettavia teknoa harrastavienkin 

henkilöiden parissa, mutta osa on pelkästään rahastusmielessä tehtyä (taulukko 17). Taiteellisesti 

kunnianhimoisemman teknon tyyleistä esimerkiksi trip hop (taulukko 18) on lähinnä 

kotikuuntelukäyttöön tarkoitettua.
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  Taulukko 17. Kaupallinen tekno.         Taulukko 18. Trip hop.   
  Salmi 2001: 10-11         Salmi    2001:11   

Pop-tekno 
120-140 BPM 
Housen ja kevyen tanssi-
popin yhdistelmä. 
Kaupallista, suurempien 
levy-yhtiöiden markkinoimaa 
listamusiikkia. Esimerkiksi 
Snap ja 2 Unlimited.

Nykyisin ammatti- DJ �piirien ulkopuolella tärkein suurten levy-yhtiöiden ulkopuolella tehdyn 

musiikin levittämisen kanava on tulkintani mukaan internet. Internetissä on satoja palvelimia, 

joilta voi käydä etsimässä haluamaansa teknomusiikkia, joka on fyysisesti tuotettu missä tahansa 

maailman osassa. Uudet kommunikaatiosysteemit, jotka ovat radikaalisti muuttaneet tilaa ja 

aikaa (Castells 2000:406), ovat tehneet teknoheimonkin, joka on musiikkinsa suhteen muutenkin 

pyyhkinyt ajan ja paikan pois, jäsenen fyysisen sijainnin epäolennaiseksi seikaksi musiikin 

saatavuuden suhteen. Teknomusiikki leviää joka puolelle maailmaa samanaikaisesti saaden 

aikaan iloisen musiikillisten tyylien sekamelskan.  

Edellä kuvattu musiikin tekemisen prosessi on ainoastaan teknomusiikin tuottajan ja joskus voisi 

kai sanoa ohjelmoijan rooli. Yhtä tärkeä, luultavasti jopa tärkeämpi, rooli teknon musiikillisessa 

ilmaisussa on DJ:llä. DJ on henkilö, joka teknomusiikin kontekstissa on ottanut live-esiintyjän 

paikan. DJ on artisti. Hän soittaa singlejä, joita tuottajat ovat koonneet. DJ kuitenkin tekee 

enemmän kuin pelkästään soittaa niitä, sillä samalla DJ saattaa miksata singlejä yhteen. Toiselta 

levyltä hän voi ottaa esimerkiksi peruskappaleen ja toiselta sämplet ja muut mausteet. 

Tarkoituksena on saada nämä eri levyiltä tulevat musiikit soimaan ikään kuin yhtenä kappaleena 

� luoda uusi kappale yhdistelemällä. Lisänä voi käyttää esimerkiksi bassokoneelta tulevaa 

lisäbiittiä tai muita mahdollisia erikoistehosteita. Hyvä DJ saa yhdistelemisen onnistumaan 

erittäin vaivattoman oloisesti ja saa luotua tutuistakin musiikeista hyvin erilaisia tunnelmia 

tilanteen mukaan. Hyvä DJ pystyy myös halutessaan häivyttämään biisien välit, joten tanssijasta 

tuntuu siltä, ettei kappale koskaan lopu. Samoin DJ voi manipuloida levyiltä tulevaa musiikkia 

skrätsäämällä, liikuttamalla levyä edestakaisin saadakseen sen sopimaan biittiin ja tunnelmaan. 

(Inkinen&Salmi 1994: 290 ; Reynolds 1998: 273-5) 

Työkaluina DJ:lla on muutama helposti siirreltävä levysoitin, usein klassikko Technics SLI2000 

ja sen seuraajamallit. Lisäksi on mukana jonkinlainen rumpukone/mikseri, klassikkomerkin 

ollessa Roland.. Vaikka tekno-musiikissa muuten ollaan tekemisissä teknologian ja osittain jopa 

Trip hop 
80-120 BPM 
Lähtöisin Bristolista. Tyylin 
teki tunnetuksi Mo�Wax �
levymerkki ja kaupallisesti 
suosituksi Massive Attack,
Portishead ja Tricky. Jazz- ja 
ambient- vaikutteita sekä 
psykedeelisiä sampleja. 
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tulevaisuusutopioiden kanssa, on käytetty single-formaatti perinteinen LP eikä CD. Tämä 

johtunee siitä, että 1980� luvun puolivälissä CD:t eivät vielä olleet niin yleistä tekniikkaa. 

Nykyisin DJ:t voisivat aivan yhtä hyvin käyttää CD-singlejä, mutta eivät sitä halua tehdä, koska 

perinteisen estetiikan mukaan DJ luottaa LP:ihin. (Reynolds 1998: 281 ; Mattila 2002: 14).

Teknon äänelliset ja visuaaliset standardit ja niiden muotoutuminen on jäljitettävissä erityisesti 

Lontoon, Manchesterin ja myöhemmin Rotterdamin, Berliinin ja muun Saksan tapahtumien 

pohjalle (Reynolds 1998:157-296). Näille standardeille toiminta rakentuu edelleenkin, vaikka 

onkin kohdannut monenlaisia muodonmuutoksia ja tuotteistamisia. Tämän väitteen pohjaan 

Maffesolin (1996:137) huomiolle, että kollektiivinen muisto, joka heimon alunperin määritteli on 

perustana heimon esteettiselle ulottuvuudelle. Teknon esteettiset standardit pohjautuvat 

modernismiin ja urbaaniin, yhdistettynä eskapismiin, lomaan todellisuudesta, alkuperäisten 

tehdasbileiden ja Ibiza-kaipuun mukaisesti (Rietveld 1993: 52-8 ; Inkinen 1994a: 12).  

Tämä avasi länsimaalaisten teknoilmiölle mielenkiintoisia ovia rautaesiripun ruostuttua � olihan 

koko sen takainen maailma täynnä rujoja betonisia kaupunkikoneita. Berliini, joka oli Saksojen 

yhdistymisen aikoina kaupunkitila idän ja lännen välillä, kaupunki, joka oli rakennettu tuhkasta 

kahden erilaisen modernin kaupunkiprojektin mallin mukaisesti, nousikin nopeasti teknon 

keskukseksi. Berliinin asemaa kaiketi pönkittää lisäksi Saksan maine täsmällisyyden ja modernin 

keskuksena. Maana, jossa ihmismassa saadaan toimimaan yhtenä koneena. Tästähän juuri 

teknomusiikissa on pohjimmiltaan kyse � saada ihmiset olemaan ekstaattisessa yhteydessä 

toisiinsa, osasina konetta, jota rytmittää elektroninen, vääjäämättä etenevä ja läpitunkeva 

konemusiikki (kuva 6). Berliinillä on maine maailman rappiollisimpien ja �vaarallisimpien� 

klubien keskuksena. Berliini rujona kaupunkikoneena oli kuin luotu teknon raaemman puolen, 

hardcoren ja trancen estetiikan, keskukseksi. Berliinin nykyistä asemaa vahvistaa entisestään 

jokakesäinen Love Parade � yli miljoonan osallistujan teknokatuparaati ja festivaali, 

kadunvaltaus, jossa kadut muutetaan karnevaalitilaksi (Inkinen 2001: 16). 
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Kuva 6. Rave 1. Maalaus teknoraveista Pohjois- Italiassa. Painettu taiteilijan luvalla. Paolo Durandetto 2001. 

Teknon konkreettinen tilaa valtaava kapina laittomien ravejen osalta loppui Lontoossa nopeasti, 

mutta ei täysin kuollut. Teknoon on näiltä ajoilta jäänyt sisäiseksi standardiksi edelleen etsiä mitä 

mielikuvituksellisimpia tiloja ja muuttaa ne hetkeksi - kunnes niiden viehätys on ohi - 

utopistisiksi teknotiloiksi. Vielä nykyäänkin eri puolilla maailmaa harrastetaan alkuperäisen 

hengen mukaisesti tilan valtaamisia ja laittomia bileitä, vaikka suurin osa toiminnasta 

keskittyykin laillisille klubeille ja laillisiin suuren luokan raveihin, joita järjestetään esimerkiksi 

jäähalleissa ja muissa vastaavissa suurissa tiloissa. Teknoheimon ravejen lisäksi teknon asema 

äänitilan tehokkaana valtaajana on globaalisti tunnustettu, sillä teknoa käytetään äänimaisemana 

esimerkiksi globaalia kapitalismia vastustettaessa � kuten tämän kappaleen alun esimerkissä tai 

vaikkapa jokakesäisissä Helsingin kadunvaltausbileissä. Tämä johtunee toisaalta siitä, että tekno 

on niin läpitunkevaa ja ehkäpä varsin häiritsevää jumputusta yhteiskunnan anonyymeissä 

korvissa, ja toisaalta alkuperämyytistä, jonka mukaan teknomusiikkia tehdään suurten levy-

yhtiöiden ulkopuolella. Tällainen ajattelutapa luonnollisesti viehättää suuryhtiöiden vallan 

vastustajia.

Maailman bilekeskukset ovat vaihtuneet kymmeniä kertoja viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Teknoheimo näyttäisi olevan kuin liikaa televisiota katsonut levoton lapsi - se ei voi keskittyä 
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yhteen asiaan tai paikkaan pitkää aikaa kerrallaan. Esimerkiksi Helsinki ja Pietari olivat erittäin 

tunnettuja bileistään maailmalla jonkin aikaa, mutta nyt kaupunkeja tuskin kukaan tuntee hyvinä 

bilepaikkoina � tosin Helsingin asema Koneisto-festivaalin järjestämispaikkana on saattanut taas 

viime vuosina muuttaa tilannetta. Toinen puoli teknoheimon tilaa kaupunkien lisäksi ovat 

rantabailut Ibizan hengen mukaisesti. Jo heimon alkuaikoina muodostui Intian vanhoille 

länsimaisten hippien kansoittamille Goan hiekkarannoille teknomekkoja, joissa bailattiin läpi 

öiden (Reynolds 1998: 175-6). Goassa on edelleen näitä bileitä, mutta koska teknoliike etsii koko 

ajan uusia tiloja, nousi rantabailujen tärkeimmäksi kohteeksi myöhemmin Thaimaan Koh 

Samuin saari. Tämänhetkisestä tilanteesta en tiedä. Euroopassa vastaava kohde on luonnollisesti 

Ibizan saari, josta kaikki alkoikin. Legenda ja Music Television vetävät saarelle sankoin joukoin 

nykyisin erityisesti nuorempaa yleisöä. Monikaan katu-uskottava teknoheimolainen ei sinne 

jalallaan astuisi, sillä Ibiza on maineeltaan aivan liian kaupallinen. Kuitenkin tunnustetut DJ:t 

menevät saarelle soittamaan suuren rahan houkuttelemana. Tähti- DJ voi saada useita kymmeniä 

tuhansia euroja yhdestä keikasta.

Tästä huolimatta kaupallisuuden vastaisuus -myytti elää teknoheimossa sitkeästi. Artistien, 

klubin järjestäjien ja klubbailijoiden on pyrittävä välttämään liikaa kaupallistumista. Mutta mikä 

on kaupallistunutta? Sen määrää täysin maku, jonka määrittelevät teknoheimon dominoivat 

persoonat. Kaupallinen artisti on luonnollisesti DJ tai tuottaja, joka on tehnyt pidempään listoilla 

menestynyttä musiikkia. Kaupallisuuden leimaa välttääkseen useat musiikin tekijät teknoheimon 

sisällä vaihtavat nimeään vähän väliä (Rislakki 2001: 9). Useimmiten vain teknoheimon 

alkuperäisimmillä toimijoilla on varaa pysyttäytyä yhdessä nimessä, sillä heillä on historian 

tuoma arvovalta puolellaan. Näin teknoheimo vahvistaa erästä postmoderniin epookkiin liitettyä 

väitettä, tekijän (author) kuolemasta. Musiikki perustuu äänien kopioimiseen ja yhdistämiseen, 

joka hukuttaa alkuperäisen lähteen, ja toisaalta musiikin kokoonpanijakin haluaa nimensä 

hukkuvan viestien tulvaan. Vain musiikin sisäpiiriläiset tietävät, kuka kukin (oikeasti) on ja 

voivat näin vahvistaa omaa, dominoivaa asemaansa. Nimien vaihtamisen voi nähdä jälleen 

liittyvään Maffesolin (1996: 137) väitteeseen, siitä että alkuperämyytti määrää estetiikan 

suunnan. Teknoheimo ei halua uusia, pysyviä instituutioita omaan estetiikkaansa. Parempi on 

muuttaa musiikin tekijä merkityksettömäksi nimeksi, joka tulee merkitykselliseksi vain 

yhdistämällä se aiempaan nimeen � symboli tulee merkitykselliseksi vain yhdistämällä se toiseen 

symboliin. Todellisuutta ei tahdota sekoittaa edes musiikin tekijöihin.  
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Kaupallisuuden vastaisuus kuuluu siis olennaisesti myös teknomusiikkiin, niin kuin kaikkiin 

taiteen ja kulttuurin eri muotoihin. Kaupallisesti menestyneen taiteilijan on vaikea enää olla 

asemassa, jossa hän voisi luoda jotain uutta ja tunnustetusti merkittävää. Kuitenkin sieltä, mistä 

kaikki alkoi, eli Lontoosta on jo vuosia kantautunut viestejä, joiden mukaan kaupallisuuden 

alttarille on uhrattu jalot periaatteet. Suuret ja tunnustetut Lontoolaiset klubit tekevät 

maailmankiertueita ja lehdistö on jo vuosikausia rakentanut tietyistä DJ:istä tähtikultteja. Nämä 

instituutiot takaavat tavaramerkkibailut, minne ikinä menevätkin. Kaikki tietävät, mitä 

odotettavissa on. Teknon Rolling Stonesit ovat syntyneet, vaikka edelleenkään suuryritysten 

johtajat eivät varmasti vie vieraitaan PR-tilaisuuteen esimerkiksi kuuluisan Labyrinth- klubin 

maailmankiertueelle.  

Teknoheimon elämään ja kaupallisuuden vastaisuuteen on aina ristiriitaisesti kuulunut 

kuluttaminen. Teknon estetiikka on aivan alkuaikojen jälkeen ollut varsin kallista. Musiikin on 

oltava aitoa - vaikka se onkin epäaito kollaasi kaikesta aiemmasta � ja epäkaupallista, mutta 

muuten elämäntyyli vie paljon rahaa. Yksittäisen klubbailijan on ostettava teknoheimon 

elämäntavan mukaisia design-vaatteita (Rietveld 1993: 52-8), jotka maksavat maltaita. Samoin 

pääsyliput tapahtumiin ja mahdollisesti käytetyt päihteet ovat kalliita. Jotta tällaiseen 

elämäntyyliin on varaa, on myös ansaittava paljon rahaa. Klubien kannalta äänentoiston ja 

valaistuksen on oltava viimeisen päälle hiottuja yhdistettynä kallispalkkaiseen DJ:ihin, jotta 

asiakkaiden ekstaattinen pako todellisuudesta varmistuisi. Kaiken kaikkiaan teknoheimolaiset 

ovat valmiita maksamaan kalliit almut yhteisöllisyydestään. Palvoakseen kollektiivia ja itseään 

nykyaikaisen kaupunkiheimon kirkossa, jossa jumaluus löytyy Baudrillardin (1987) simulakran, 

historiattoman nykyhetken representaation matalasta pinnasta. Kulttuuri hukuttaa kapitalismin 

logiikan alleen. 

Kaupallisuuden ja uutta etsivän � taiteellisesti merkittävän � teknon ristipaineessa on kaksi 

keskusta, jotka pysyvät jatkuvasti teknomaailman kiinnostuksen kohteina. Nämä ovat Lontoo ja 

Berliini. Kaupungit pitävät paikkansa toisaalta alkuperämyytin ansiosta, mutta toisaalta myös, 

koska Englannissa ja Saksassa syntyy jatkuvasti uusia, globaalille teknoheimolle mielenkiintoisia 

klubeja ja musiikin lajeja. Nämä kaupungit ovat kansainvälisen teknoturismin keskuksia yhdessä 

Ibizan kanssa. Tavallisten heimolaisten lisäksi DJ:t eri kaupungeista ja eri maista ovat 

perinteisesti, jos viidentoista vuoden historialla voi puhua perinteistä, tehneet vierailuja 

lähialueilla ja levittäneet näin omaa näkemystään kaupungista ja maasta toiseen. Näin vaikutteet 

ovat tietoverkkojen ja median lisäksi päässeet leviämään fyysistäkin tietä. 
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Teknomusiikki onkin tehokkaasti levittäytynyt ympäri maailman. Nykyisin on mahdollista 

mennä käymään teknohenkisellä klubilla melkein missä tahansa osassa maailmaa. Diffuusio on 

siis ollut todella nopeaa. Tekno on hyvin globaali ilmiö, mutta kuten missä tahansa kulttuurisessa 

elämässä, ei sitä voi ajatella yhtenäisenä ilmiönä ilman paikallisia toimijoita. Teknoheimo on 

organisoitunut jokaisessa paikassa erilaisten johtajien, gurujen, ympärille. Tämä guru voi olla 

DJ, klubi, tietty musiikin tuottaja tai vastaava hahmo. Gurun ja paikallisen toimintaympäristön 

vuoksi on teknoheimon elämä aina jollain tavoin erilaista eri puolilla maailmaa. 
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5. MUSIIKKIA MAAN ALLA � KRAKOVAN TEKNOHEIMO 

`Sali muodostaa fosforihehkuisen miljöön, jota luonnehtivat kaikki kuvaruudulle tyypilliset efektit: spottivalot, 

stroboskooppiset efektit, tanssijat, joita valonsäteiden kimput pyyhkivät. Ja kaikki ovat tietoisia tästä. Mikään 

kehojen dramaturgia tai performanssi ei nykyään tule toimeen ilman kontrolliruutua. Kuvaruutu ei ole läsnä siksi, 

että ihmiset voisivat nähdä tai heijastaa itseään siinä eikä siihen liity peilikuvan tenhoavaa erityisvaikutusta. Se on 

valonsäteiden välitöntä ja vailla syvyyttä olevaa taittumista [...] Sen tehtävä ei ole esittää eikä auttaa ihmistä 

itsetutkiskelussa vaan ainoastaan auttaa heitä olemaan kytkettynä omaan itseensä. Millään ei enää ole merkitystä 

ilman tätä kehämäistä kytkentää, lyhytkestoista ja silmänräpäyksellisesti toimivaa verkostoa, jonka aivot, objektit, 

tapahtumat ja diskurssit luovat kytkeytyessään itseensä. Peilivaihe on korvautunut videovaiheella[�] Video- ja 

stereokulttuuri ei kehitä ympärilleen narsistista imaginaarista vaan haltioituneen itseensä viittaamisen efektin, 

lyhytsulun, joka kytkee saman välittömästi samaan ja korostaa näin sekä pintatason intensiteettiään että syvemmän 

tason merkityksettömyyttään.´ (Baudrillard 1991: 35-6) 

5.1 Heimon rajat 

Millaista teknoheimon elämä on Krakovan tapauksessa ja miten globaali tekno näkyy 

kaupungissa? Millainen on teknoheimon itselleen luoma kaupunki kaupungin sisässä? 

Teknoheimon kaupunki, sen fyysinen tila, ei ole koko kaupungin koko kontekstissa mitenkään 

merkittävä eikä pistä silmään. Mutta se on selvästi erotettavissa, jos siihen kiinnittää huomiota. 

Kaupungin teknoheimo ei ole suuren suuri. Tulkintani mukaan viikonloppuisin siihen osallistuu 

korkeintaan joitakin tuhansia jäseniä.  

Kaupungin kaunis keskiaikainen miljöö luo oivan kontrastin koneen ja videon estetiikkaa 

palvovalle teknomusiikille (kuva 7). Mutta kontrasti ei aiheuta dramaattista yhteentörmäystä 

teknoheimon ja postmoderniin aikakauteen vetäistyn historiallisen kaupungin välille, sillä 

teknomusiikki ei millään tavoin haasta kaupungin näkyvää perintöä. Teknomusiikin tilat 

sijaitsevat ennen kaikkea näkymättömissä, vanhan kaupungin keskiaikaisissa kellareissa. Niiden 

tapahtumat eivät tule suuren yleisön tietoon, eivätkä täten häiritse perinteistä, kaupungin 

päättäjille niin tärkeää kulttuuria. Kaupungissa ollaan ylpeitä perinteistä, sillä esimerkiksi 

McDonald�sia estettiin rakentamasta hampurilaisravintolaa kaupungin keskusaukiolle.  

Teknomusiikin eri genreistä Krakovaa hallitsee ennen kaikkea house- musiikki �  perinteisin 

kaikista teknon eri genreistä. Tosin pikkuhiljaa kaupungissa housen hegemonia on murtumassa 

kansainvälisesti muodikkaampien teknon genrejen tieltä. Krakovan teknoskene pyörii erityisesti 
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kahden vanhemman pienen klubin ympärillä. Nämä ovat nimiltään Roentgen ja Uwaga. Lisäksi 

on muutamia pienempiä, vanhempia klubeja, sekä sankka joukko uusia klubeja, joista 

huomattavan moni on syntynyt aivan hiljattain.

kuva 7. Krakovan Bracka- katu 16.12.2001. Kuva tekijän. 

Elektronista tanssimusiikkia sivuavista ilmiöistä rajaan tutkimuksen piiristä ulos kaupungin 

kaikki diskot ja hip hop� heimon tilat. Monin paikoin tekno, disko ja hip hop ovat päällekkäisiä 

ilmiöitä niin musiikillisesti kuin hengeltäänkin. Niiden erotteluun toisistaan ei aina ole muuta 

keinoa kuin Bourdieun määrittelemä maku. Olen vetänyt rajat oman makuni perusteella, joka on 

syntynyt kaupungissa vietetyn ajan ja sen perusteella muodostamieni makutuomioiden 

perusteella. House- vetoisen diskon ja house- vetoisen teknomusiikkitapahtuman erottaa 

toisistaan ennen muuta DJ:n asema � disco- DJ ei miksaa kappaleita toisiinsa � sekä yleinen 

tunnelma. Jos discoissa käytetään housea tai jotain muuta teknoheimon musiikkia, on se 

poikkeuksetta aina suurten levy-yhtiöiden teknoa. Discon ollessa kyseessä kukaan ei edes yritä 

väittää, ettei se olisi läpeensä kaupallista. Teknon diskurssissa elää kuitenkin ennen mainittu 
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myytti epäkaupallisuudesta. Mystinen tunnelmien ero teknoklubin ja discon välillä on 

käsitettävissä kaupallisuusdiskurssiin ja toisaalta Maffesolin tunnelmaan nojautuen. 

Teknoklubilla ihmiset ovat enemmän keskittyneitä itseensä kuin taas discoissa huomio on 

enemmän itsen ulkopuolella. Määritelmä ei toki voi täysin pitää paikkaansa, sillä jokainen toimii 

klubeilla kuitenkin omalla tavallaan, eikä tunnelmaa ole helppo yrittää selittää sanallisesti. Se 

pitää itse kokea.  

Hip hopin ja teknon välinen rajan veto onkin sitten astetta vaikeampaa, sillä tunnelmaltaan 

musiikki ja tapahtumat ovat lähempänä toisiaan. Hip hopin piirissä sanoilla ja MC:lla on 

kuitenkin paljon tärkeämpi rooli kuin teknon piirissä. Tosin rajat ovat hyvin hämäriä, sillä monet 

teknoheimon piiriin luettavat artistit, kuten Massive Attack ja lukemattomat muut artistit, 

käyttävät MC:a. Hyvänä erottelukeinona rajatapauksissa on katsoa kumpana tapahtumaa 

markkinoidaan, teknona vaiko hip hoppina? Hip hop on Krakovan heimoista kaikkein vahvin 

tätä kirjoitettaessa, sillä hip hopin tyyli on vahvasti kulttuuriteollisuuden pinnalle nostama, joten 

kaikki puhuvat siitä.

Hip hopin ja teknon heimot voivat turvallisesti olla kiinnostuneita molemmista tyylisuunnista, 

sillä niiden kummankin globaali diskurssi korostaa epäkaupallisuutta. Heimojen diskurssi ja 

symbolit eivät ole ristiriidassa, joten ne voivat elää samassa tilassa ilman ongelmia � tapahtumia 

voi järjestää ristiin ilman komplikaatioita. Diskossa pidetty teknoklubi kuitenkin saa heti 

otsaansa kaupallisuuden leiman eikä sillä ole vakavasti musiikin ottavien teknoheimolaisten 

silmissä tulevaisuutta. Tapahtumatilan on oltava jossain muualla. Hip hop- ja tekno- heimoilla on 

kaupungissa omat klubinsa, mutta Klub Metrossa kuuli usein kumpaakin, niin hip hoppia kuin 

teknoakin. Klub Metro oli tila, jossa nämä heimot yhdistyivät konkreettisesti. Keväällä 2003 

Metro oli kuitenkin jo menettänyt asemansa, sillä klubi oli tällöin henkitoreissaan. Discon ja 

teknon yhdistämistä on yrittänyt muun muassa suuri Klub Kameleon esikaupungeissa, mutta se 

ei ole saanut nauttia teknoheimon arvostusta. 

Hyvin samanlainen tilanne kuin hip hopin ja teknon välillä, on teknoheimon ja reggaeheimon 

välillä. Nämäkin heimot usein käyttävät samaa tilaa keskenään � Peweks ja Strefa22 toimivat 

heimojen yhdistäjinä Krakovassa. Reggaeheimolla ei kuitenkaan ole kaupungissa pysyvää omaa 

tilaa, vaikka Strefa22 onkin hyvin reggaeorientoitunut. 
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Luonnollisesti edellä mainitut heimot ja niiden rajat eivät ole yksiselitteisiä ja selviä. Heimon 

jäsenyyttä voi vaihtaa vaikka useita kertoja illassa menemällä yhden heimon tilasta toiseen, 

olettaen että takinkääntäjä tietää oikeat koodit ja käyttäytymistavat. Jos näin on, niin 

sulautuminen on erittäin helppoa. Olen tästä pohdiskelusta jättänyt kaikki muut kaupungin 

heimot sivuun, vaikka olisi aivan perusteltavissa puhua muistakin heimoista ja niiden suhteista 

teknoheimoon. Suurimmalla osalla muita heimoja ei kuitenkaan ole mitään tekemistä 

teknoheimon kanssa, vaan niiden toimialue on täysin erilainen. Niillä ei ole yhteistä ja 

mahdollisesti sekaannusta aiheuttavaa rajapintaa teknoheimon kanssa.  

Näiden muutaman musiikkiesimerkin kautta pääsemme hyvin mielenkiintoiseen ilmiöön. 

Diskolla, reggaella, hip hopilla tai teknolla ei ole Krakovan kaupungin kontekstissa juurikaan 

eroja toimintatavoissaan. Eri heimojen tiloissa kaupallisuus on aivan yhtä leimallista. Musiikki 

tuodaan useimmiten kaupungin ulkopuolelta, tilaisuuksia sponsoroidaan ja sisäänpääsymaksut 

ovat suunnilleen yhtä kalliita. Mutta silti näiden rajoiltaan häilyväinen heimojen välisessä 

diskurssissa ainoastaan diskoa pidetään kaupallisena ja kulttuuriselta pääomaltaan arveluttavana. 

Miksi on näin? Tulkintani mukaan tämä johtuu ulkopuolisista seikoista. Kaupallisuuden ja hyvän 

ja huonon maun diskurssi on kantautunut kaupunkiin jostain muualta. Heimojen välisten 

suhteiden määrittely ja täten koko heimojen sisäisten diskurssien muoto ja rajat tulevat 

ulkopuolelta � globaalista keskustelusta. 

5.2 Krakovalaisen teknon vaiheita 

Krakovan teknoheimon alkutahdit polkaistiin melko pian vuoden 1989 vallanvaihdoksen jälkeen. 

Sosialistisen hallinnon aikana Krakovan yöelämä oli hyvin rajoitettua. Keskustassa oli 

ainoastaan joitakin kahviloita ja baareja, joista osa oli ajalta ennen sosialismia. Lisäksi 1980-

luvun lopulla perustettiin uusi, niin fyysisesti kuin poliittisestikin maanalainen pubi nimeltään 

Free pub. Se oli paikka, jossa Krakovan nuoret harjoittelivat ensimmäistä kertaa 

länsimaistyyppisessä nuorten musiikkia täynnä olevassa pubissa olemista. Juhlat olivat kuuleman 

mukaan kovin hauskoja. Free pub on edelleen olemassa, mutta ei kovinkaan kiinnostava paikka 

tutkimukseni kannalta paitsi historiansa vuoksi. Vallanvaihdoksen jälkeen pubeja ja yökerhoja 

alkoi ilmestymään enemmän kaupunkikuvaan. Ensimmäisiä pioneereja avattiin Kazimierzin 

kaupunginosaan. Vähitellen niitä ilmestyi keskustaankin Free pubin seuraksi. Vuonna 1991 

avattiin yksi ensimmäisistä teemaklubeista � metallimusiikkiin keskittynyt Roentgen (kuva 8).  
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Kuva 8. Krakovan teknoklubit. Kuva tekijän. 

Teknokin saapui kaupunkiin muutama vuosi vallanvaihdoksen jälkeen, vaikka alku olikin varsin 

vaatimatonta. Kaupungilla liikkui huhuja uudentyyppisestä musiikista, jota tultaisiin kuulemaan. 

Krzysztofory- taidegallerian alakerrassa oli baari. Taidegallerian ja baarin omistajat olivat 

kuulleet saksalaista teknoa ja kaiketi pitäneet kokemuksestaan, sillä he kutsuivat vuonna 1991 

DJ:itä Saksasta taidegalleriansa kellarin baariin soittamaan. Kaupungilla kiertäneet huhut olivat 

saaneet ihmiset kiinnostumaan ja saapumaan kellariin katsomaan, mitä oikein oli tapahtumassa. 

Paikalla ollut kertoi, että musiikin alkaessa ihmiset olivat hyvin hämmentyneitä. Ihmiset yrittivät 

tanssia, mutta kukaan ei oikein tiennyt miten. Vähitellen homma alkoi kuitenkin toimimaan ja 

ihmiset tempautuivat biittiin mukaan. DJ:itä saapui Krzysztofory- gallerian kellariin muutamia 

kertoja myöhemminkin, mutta bileet jäivät alussa yksittäistapauksiksi. Teknosta innostuneita 
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ihmisiä oli jonkin verran, mutta kaupungin tapahtumat jäivät hyvin pieniksi. Jos krakovalaiset 

halusivat mennä teknobailuihin, heidän oli lähdettävä muihin kaupunkeihin ja yleensä samalla 

toiseen maahankin � lähinnä Tshekkeihin tai Saksaan � mutta harvalla oli tähän varaa. 

Puolan teknokeskukseksi 1990-luvun kuluessa vakiintui ennen kaikkea Varsova, jonka 

klubiskene on kasvanut varsin huomattavaksi. Muut krakovalaisten vinkkelistä katsotut 

tapahtumarikkaat paikat ovat puolan musiikilliseksikin keskukseksi katsottu Poznan sekä 

teollisuuskaupunki Lodz, joka on Puolan toiseksi suurin kaupunki. Lodzin keskustan 

teollisuusmiljöö luo oivan perustan teknon raveihin ja teollisuuteen pohjautuvan estetiikan 

osalle. Krakovalaiset teknointoilijat matkustivat 1990-luvulla bileisiin juuri näihin kaupunkeihin 

tai sitten ulkomaille, jos se oli taloudellisesti mahdollista. Nämä bilekeskukset pitävät paikkansa 

edelleen. Erityisesti Lodzin ja Varsovan suurten klubien suosio kasvaa jatkuvasti 

krakovalaistenkin silmissä (Kowalik & May 2002: 14). Kolmas tärkeä kohde krakovalaisten 

Puolassa on Spodek, josta myöhemmin lisää. Joidenkin heimolaisten unelmissa elävät myöskin 

Wroclawin ja Gdanskin alueen klubit.  

Krakovaan tekno ei 1990- luvulla vahvasti juurtunut, sillä asiasta innostuneet ja raha eivät 

tulkintani mukaan kohdanneet. Vuosikymmenen alussa kaupungissa järjestettiin hajanaisia 

bileitä joko Krzysztoforyssa tai vanhassa kommunistisessa opiskelijoiden musiikkiklubissa 

Rotundassa. Kaupunkiin perustettiin 1990-luvulla myös teknomusiikkiin, erityisesti houseen, 

keskittyneitä pioneerihenkisiä klubeja, jotka olivat nimiltään Zelaznej, Hormona, Wolnosc, 

Klub38 ja Underground, mutta ne kaikki kuolivat varsin nopeasti (Kowalik& May 2002: 14). 

Näistä varhaisemmista klubeista ainoastaan punaisella karvalla päällystetty Underground selvisi 

jotenkuten 1990-luvun loppuun, mutta kuoli kuitenkin ennen saapumistani Krakovaan. 

Muihinkin tyyleihin kuin teknoon keskittyneitä baareja, yökerhoja ja pubeja syntyi ja kuoli 

nopeassa tahdissa eri puolilla keskustaa ja Kazimierzia. Kaupunkilaisilla oli rahaa entistä 

enemmän käytettävissä ja turisteilta riitti ylimääräistä rahaa kaupungin elättämiseksi. Lisäksi 

kymmenissä tuhansissa opiskelijoissa riitti potentiaalia pitämään kaupungin yöelämää yllä. 

Vuonna 1996 kaupungissa oli jo satoja ravintoloita, baareja ja yökerhoja. Teknoon keskittyneitä 

näistä oli kuitenkin ainoastaan muutama. Tuona vuonna perustettiin kaupunkiin pienen tauon 

jälkeen jälleen uusi klubi - nimeltään Uwaga. Uwagakin keskittyi erityisesti house- musiikkiin.  

Pari pientä klubia sekä teknomusiikin kasvava vaikutus muualla Puolassa ja itäisessä Euroopassa 

sai asiasta innostuneiden määrän kasvamaan hiljalleen myös Krakovassa. Teknoheimo alkoi jo 
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olla kaupallisestikin potentiaalinen kohde, vaikka klubit edelleen olivatkin pääasiassa hyvin 

lyhytikäisiä. Tämä ilmeni ennen kaikkea siinä, että metallimusiikkiin erikoistunut Roentgen ei 

enää menestynyt, vaan omistajat päättivät vaihtaa linjaa � he muuttivat vuonna 1998 paikan 

teknomusiikin mekaksi. Asia hoidettiin vaihtamalla koristeet. Roentgen kuoriutui uudistettuna 

kääreistään. Linjaksi valittiin kaupungin house- musiikkipainotteisesta linjasta poiketen tiukempi 

techno ja trance -painotteinen tyyli. Klubbailun suosio kasvoi hitaasti mutta varmasti. 

Roentgenin business luisti, sillä sen omistaja avasi uuden, ensimmäisen krakovalaisen suuren 

klubin, Miasto Krakoffin.

Elettiin kevättä 1999. Tällöin kaupunki näytti innostuvan hetken ajan teknosta toden teolla. 

Bailut olivat hyvin suosittuja ja Miasto Krakoff kukoisti � tosin ei pelkästään teknon voimalla, 

sillä siellä järjestettiin myös rock-konsertteja ja muita vastaavia tapahtumia. Kuitenkin vähäksi 

ajaksi tekno heräsi Krakovassa kukoistukseen. Samoihin aikoihin perustettiin myös seuraava 

teknoheimon kokoontumispaikka, Peweks. Peweks otti suunnakseen hieman rauhallisemman 

chillout- tyylin, unohtamatta kuitenkaan rajumpiakaan rypistyksiä. Näihin aikoihin vanha 

sotaratsu Underground lopetti. Melkein heti tämän jälkeen avattiin juuri kuopatun 

Undergroundin lähellä toinen Lontoo�romantiikkaa hehkuva teknoluola nimeltään Klub Metro. 

Syksyllä 2001 avautui seuraava uusi klubi, Strefa22. Syksy 2001 oli siis Krakovan laimeahkon 

teknoskenen siihenastista huippuaikaa erilaisten teknotilojen määrällä mitattuna. Seuraavana 

keväänä Miasto Krakoff kuitenkin jouduttiin lopettamaan naapurien valitettua melusta ja 

Krakova oli jälleen ilman vakiintunutta suurempaa klubia. Strefa22 on kuitenkin myöhemmin 

tulkintani mukaan noussut sen korvaajaksi.  

Edellä mainittujen paikkojen lisäksi Krakovan skeneen ovat kuuluneet jo vuosia chill out paikka 

nimeltään Klub Kulturalny, ajoittaiset bailut Rotundassa sekä Stalowe Magnolia �nimisessä 

musiikkiklubissa unohtamatta Krzystoforyn kellaria, jossa innokkaat omistajat silloin tällöin 

edelleen haluavat järjestää teknobailuja muiden tapahtumien ohessa. Lisäksi Krakovassa on 

sankka joukko uudempia klubeja, jotka ovat avanneet ovensa ensimmäisen kenttätyöjaksoni 

jälkeen. Näitä klubeja on niin paljon, että ei ole väärin puhua varsinaisesta tulvasta Krakovan 

kontektissa. Vanhin uusista klubeista on vanhan kaupungin ja Kazimierzin rajoilla sijaitseva 

Antykvariat music klub. Se avattiin vuoden 2002 alussa. Samana kesänä aloitti hyvin 

skandinaavisesti ja trendikkäästi sisustettu chillout� paikka Pauza, joka oli konseptiltaan 

ensimmäinen laatuaan Krakovassa � yleismaailmallisen muodin airut. Keväänä 2003 näitä 

trendikkäitä kahvilatyyppisiä ratkaisuja on avattu kaksi lisää � Chillout ja Mezzanine Lounge. 
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Näiden kahden jutustelu- ja musiikinkuuntelupaikan lisäksi keväällä 2003 parin kuukauden 

sisään avattiin peräti viisi uutta teknoon keskittynyttä klubia! Niistä yksi on reinkarnaation 

kokenut Miasto Krakoff, nyt nimeltään Klub Plastykov. Muut uudet paikat ovat kellariklubi Cien 

klub, psykedeliaan ja teknohenkisyyteen nojaava, hyvin suosituksi osoittautunut Prozak, 

klubikahvila Lubu-dubu, jossa en ehtinyt käymään, sekä huhtikuun viimeisenä viikonloppuna 

avattu, ulkomaalaisten omistama house- klubi Fusion. Näiden lueteltujen paikkojen lisäksi 

kaupungin muut klubit ja baarit saattavat järjestää satunnaisesti teknohenkisiä tapahtumia. 

Millaisia Krakovan klubit sitten oikeastaan ovat? Aloitetaan vanhimmasta hengissä olevasta 

klubista Uwagasta, joka suomeksi kääntyy nimelle Varo. Uwaga on perustettu työntekijöidensä 

mukaan vuonna 1997. Se sijaitsee aivan Krakovan keskustassa keskiaikaisessa kellarissa, niin 

kuin huomattavan monet krakovalaisista yökerhoista ja baareista. Uwagaa on lähes mahdotonta 

löytää ilman tietoa sen olemassaolosta, sillä sisäänkäynti on huomaamaton ovi eräässä 

porttikongissa. Se on erittäin pieni klubi, siellä on vain kolme huonetta: baari, takahuone ja 

tanssilattia. Asiakkaita ei tunnu kovinkaan paljoa käyvän viikolla, mutta viikonloppuisin se on 

usein ääriään myöten täynnä. Asiakaspaikkoja on virallisesti vain 50 (Kowalik 2003: 27), mutta 

viikonloppuisin, yöllä, tämä ylittyy selkeästi. Tanssihuone on pääasiassa auki ainoastaan 

viikonloppuisin perjantaina ja lauantaina, jolloin Uwaga täyttyy lähinnä house- musiikin eri 

lajien harrastajista ja musiikista vastaa live- DJ. House on klubin pääsääntö, mutta muitakin 

teknomusiikin alalajeja soitetaan. Klubin omina DJ:inä toimivat usein Ozz ja Pablo, mutta 

vierailijoita saapuu usein niin Krakovan muilta klubeilta kuin muualtakin Puolasta.  

Muutoin viikon aikana klubi on tavallisen oloinen kellaribaari, jossa soi hieman epätavallisempi, 

vanhahtava house- musiikki. Sisustuksessa on käytetty paljon punaista väriä baarin puolella. 

Tarkoituksena on ollut tehdä siitä seksuaalisesti virittynyt tila, sillä baaritiski on päällystetty 

kokonaan erilaisia akteja esittävillä kuvilla. Takahuone on puolestaan sisustettu chill out- 

henkiseksi tilaksi parvineen ja tyynyineen. Sinne voi tulla rentoutumaan tanssin pyörteistä ja 

nauttimaan erilaisista päihteistä, myös laittomista. Se tapahtuu toki epävirallisesti, mutta on 

ilmiselvästi klubin henkilökunnan tiedossa. Tanssihuoneessa on kaikki normaalit teknohenkiset 

valopatterit, strobo, peilipallo, sekä DJ:n pöytä. Perusväri on punainen, mutta siihen on maalattu 

valkoisia juovia, joten seinät näyttävät hieman kärpässienimäisiltä. Tanssiessa nämä kuviot 

yhdistettynä välkkyviin valoihin ja ihmismassaan saavat aikaan erittäin hypnoottisen, 

psykedeelisen ja intensiivisen tunnelman. 
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Toisena esittelyvuoron saa Roentgen, joka on suomeksi � yllätys yllätys � Röntgen. Nimi on 

varsin osuva, sillä klubi sijaitsee sairaalakompleksin keskiaikaisessa kellarissa. Tiiviisti välkkyvä 

strobovalo saa nimeen sopivasti aikaan hyvin läpitunkevan efektin. Roentgen on Uwagan lailla 

erittäin pieni klubi, koostuen neljästä huoneesta, mutta vielä ennen kevättä 2003 niitä oli 

ainoastaan kaksi. Asiakaspaikkoja on virallisesti vain 60 (Kowalik 2003: 27), mutta tämä ei pidä 

paikkaansa viikonloppuisin, jolloin määrä ylittyy reippaasti. Tunnelma on Roentgenissä erittäin 

raaka ja hektinen. Melutaso, lämpötila ja musiikin tiukka biitti ovat infernaalisia, eikä niitä pääse 

pakoon edes takahuoneisiin, joihin musiikki tunkeutuu lähes samalla voimalla. Bailut kuuluvat 

myös kadulle asti kellarin tuuletuskanavien kautta. DJ:inä toimivat monet kaupungin 

huomattavimmista viihdyttäjistä kuten Drum, Frozee, Dr Black, Botor, Mk Fever ja Stb. 

Roentgen- klubi ei myöskään ilmoittele itsestään kadulla, joten se olisi mahdoton löytää 

tietämättä paikkaa (kuva 9).  

Kuva 9. Roentgen- klubin sisäänkäynti 16.03.2002. Kuva 

tekijän.

Kuva 10. Roentgenissa 14.03.2002. Kuva tekujän.

Aiemmin Roentgenin maine oli erittäin rankka ja se tiedettiin huumekaupan keskukseksi. Poliisit 

ovat tehneet sinne aiemmin rynnäköitä mellakkavarusteissa kaupan pysäyttämiseksi. Klubin 

omistaja koetti hieman rauhoittaa menoa ja yhteen aikaan Roentgeniin pääsi sisään ainoastaan 

klubikortilla, jonka saattoi ostaa työntekijöiltä, jos he pitivät ostajaa sopivana. Tämä käytäntö 

kuitenkin lopetettiin joitakin vuosia sitten, mutta edelleen kortteja myydään mukaville ihmisille 

ja sillä saa pääsylipun hinnasta alennusta. Roentgen on erittäin suosittu paikka ja se on lähes 

täynnä aina torstaista lauantaihin. Alkuillasta se täyttyy nuoremmista bailaajista (kuva 10) ja 

vasta puolen yön jälkeen vanhat veteraanit saapuvat paikalle bailujen ollessa jo käynnissä. 

Välillä klubin bailut jatkuvat useita vuorokausia yhteen menoon. Näitä juhlia terästetään huhujen 

mukaan välillä muun muassa puhaltamalla klubi täyteen marijuana-savua tuulettimen kautta.  
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Huumekauppa klubissa on edelleen erittäin avointa ja jatkuu hyvin ilmeisesti työntekijöiden 

siunauksella. Musiikki on usein erittäin nopeaa teknoa, eikä klubissa koskaan saa 

hengähdysaikaa � meno on hurjaa. Henkilökohtaisella tasolla viihdyn Roentgenin raakuudessa 

oikein hyvin ja pidän sitä teknoheimon todellisena, kestävänä keskuksena Krakovassa, varsinkin 

Miasto Krakoffin kuoltua. Tosin läheskään kaikki teknoilijat eivät paikasta pidä, sillä se on liian 

pieni ja ilmapiiriltään liian raaka. Lisäksi vuosien 2002 ja 2003 aikana asiakaskunta on alkanut 

vaihtumaan entistä nuorempaan sukupolveen, johon kuuluu paljon myös Nova Hutan 

gangstereita. Tämä saattaa olla Roentgenille pahasta, sillä ongelmalähiön gangsterinuorten 

saapuminen oli eräs syistä, joka johti Miasto Krakoffin tuhoon (Kowalik & May 2002: 14). 

Roentgenissä käy myös paljon hip hop� heimon jäseniä. 

Roentgenin sisustus on erittäin mielenkiintoinen. Historiansa vuoksi se on sekoitus heavy metal� 

vaikutteita ja teknokliseitä. Heviajoilta on jäänyt muun muassa rock´n´roll� kliseenä 

kattokoriste, joka näyttää suurelta keltaiselta liekiltä. Valaistus on tehty kuitenkin täysin 

teknokliseiden mukaan ja strobovalo on erittäin hallitseva elementti suuren videotaulun lisäksi. 

Videotaululle heijastetaan useimmiten kauniiden ihmisten, lähinnä mallien, kuvia tai 

videonauhaa aiemmista juhlista. Seiniin on maalattu muutamia psykedeelisiä maalauksia, mutta 

kaiken kaikkiaan tunnelma on varsin karu ja vanha tiiliverhoilu on hallitsevin elementti. Jollain 

mystisellä tavalla vanha kellari muistuttaa enemmän 1900-luvun alun teollisuushallia kuin 

keskiaikaista kellaria. Ehkä se johtuu koristeiden pelkistetystä ilmeestä, metallikaiteiden käytöstä 

ja onnistuneesta valaistuksesta. Kaiken kaikkiaan Roentgenin tunnelma heijastelee teknoheimon 

alkuperämyytin mukaisia tehdasbileitä varsin tehokkaasti � tosin pienemmässä muodossa. 

Roentgenin omistaa krakovalaisen teknoheimon tärkeä vaikuttaja Kiwi, oikealta nimeltään 

Krzysztof Chwedczuk. Hän oli myös Miasto Krakoffin osaomistaja ja juuri häntä syytettiin 

gangsterien päästämisestä sinne (Kowalik & May 2002: 14). Kiwi omistaa myös chillout- 

henkisen Klub Kulturalnyn, joka liittyy Roentgeniin sikäli, että se sijaitsee saman korttelin 

kellarikompleksin uumenissa. 

Miasto Krakoff � Kaupunki Krakoff � perustettiin ensimmäiseksi suureksi klubiksi Krakovaan. 

Perustajana oli Kiwin lisäksi Angela Bogdanowitz (Kowalik & May 2002: 14). Kaiken kaikkiaan 

se oli alussa hyvin onnistunut paikka, sillä kaupunkilaisten ja erityisesti opiskelijoiden innostus 

oli vielä vuosi avajaisten jälkeenkin vuonna 2000 käsin kosketeltava. Klubi onnistui 

houkuttelemaan teknomusiikille uutta yleisöä hienoilla koristuksillaan ja suurella koollaan, sillä 
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monet yleisön jäsenet tulivat sinne teknobailuihinkin pelkästään uteliaisuuttaan. Miasto 

Krakoffin kaaduttua monet teknoheimolaiset ovat jääneet ilman bailuja, sillä he pitävät muita 

klubeja Krakovassa liian pieninä ja raakoina. Ehkäpä keväänä 2003 avatut uudet klubit tuovat 

heille lohtua. Miasto Krakoff oli selvästi sofistikoituneempi ja puolalaisempi tila kuin 

esimerkiksi Uwaga ja Roentgen, jotka ovat lähes täysin muodostuneet globaalien teknokliseiden 

mukaan. Miasto Krakoff selvästi jakoi teknoheimon mielipiteet, sillä osalle se oli ainoa hyvä 

paikka kaupungissa, kun taas Roentgenin ja Uwagan kanta-asiakkaat eivät siellä tahtoneet käydä. 

Miasto Krakoff sijaitsi aivan ydinkeskustan ulkopuolella � juuri kehäpuiston ja �kadun 

ulkopuolella. Se oli olemassaolonsa aikana Krakovan teknoheimon klubeista ainoa, joka ei 

sijainnut vanhassa keskiaikaisessa rakennuksessa, vaan talossa, joka oli rakennettu 1900-luvun 

alussa (kuva 11). Tällä talolla on ollut tärkeä avantgardistinen asema, sillä alunperin osoitteessa 

toimi kuuluisa kabaree Tricot ja Krakovan ensimmäiset jazz-konsertit pidettiin siellä (Kowalik & 

May 2002: 14). Sodan jälkeen talossa toimi sosialistisen hallinnon hyväksymien taiteilijoiden 

ravintola ja kahvila. Rakennus jäi käyttämättömäksi, kun valtion taiteilijat menettivät asemansa. 

Historiansa puolesta tila sopi siis mitä parhaiten Krakovan musiikki- ja klubbailukulttuurin 

uudistajaksi. Monet ihmiset tutustuivat teknomusiikin epäkaupallisempaan perinteeseen 

ensimmäisen kerran Miaston tiloissa. Uudistamisprosessi vain jäi kovin lyhytaikaiseksi. Aika 

tullee näyttämään, miten Miaston perinteiden jatkaja Klub Plastykow tulee pärjäämään. 

Kuva 11. Miasto Krakoff Lobzowska- kadulta nähtynä 14.12.2001. Kuva tekijän. 
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Miasto Krakoff sijaitsi kahdessa kerroksessa � alhaalla oli varsinainen klubi ja yläosissa 

chillout� areena, joka oli auki ainoastaan suurempien pirskeiden aikana. Klubi 

kokonaisuudessaankin oli auki ainoastaan silloin kun siellä järjestettiin tapahtumia, eli 

loppuvaiheessa noin kolme kertaa viikossa. Yleensä yhtenä tai kahtena iltana viikossa oli 

teknoklubi, muun tarjonnan koostuessa hip hopista, rock�n�rollista, runoilloista ja muista 

tällaisista tilaisuuksista. Lisäksi klubin kellarissa oli harjoittelutiloja bändeille. Toimintaperiaate 

oli siis hyvinkin samankaltainen kuin esimerkiksi Helsingin Lepakossa aikoinaan. Krakovan 

kontekstissa tämä ei kuitenkaan lopulta ollut taloudellisesti tarpeeksi kannattavaa, vaan 

tapahtumia olisi tarvittu useammin, varsinkin kun lisääntyvä gangsteriongelma vähensi kanta-

asiakkaiden käyntejä. Miasto Krakoff ei kuitenkaan kaatunut pelkästään taloudellisiin 

ongelmiinsa, vaan siihen, että se sijaitsi keskellä asuinaluetta. Ympäröivien talojen valitukset 

jatkuvasta melusta olivat viimeinen naula arkkuun (Kowalik& May 2002: 14).

Sisustus oli kekseliäs. Ensinnäkin se oli helppo muuttaa jokaisiin bileisiin eri teeman mukaiseksi 

valaistusta muuttelemalla. Toisekseen koristukset olivat upeat. Seinät olivat sosialistisen 

realismin jäljen mukaiset � betonia ja pyöreitä äänieristelaattoja Prahan metroasemien malliin. 

Sisustuksen hienoin yksityiskohta oli kuitenkin wroclawilaisen taiteilijaryhmän televisio-

installaatio. Se muodostui noin 20 TV-ruudusta, joista aina yksi kerrallaan valaistiin. Tällöin 

sisällä tapahtui tietty mekaaninen liikesarja, esimerkiksi ruhjottu Barbie-nukke saattoi 

pyörähdellä ympäriinsä, imuri käynnistyä ja liikehtiä puhumattakaan muista oudoista 

tapauksista.

Lisäksi sisustuksessa oli käytetty paljon metallia. Miasto Krakoffissa teknoiltoina käyneiden 

teknoheimolaisten mielestä klubi oli selkeästi hienoin Krakovan klubeista. Useat mainitsivat, että 

he eivät ajatelleet olevansa ollenkaan Krakovassa klubilla, vaan tunnelma oli kuin Lontoossa. 

Miasto Krakoffin teknoiltojen musiikki oli kirjavaa � useimmiten musiikki oli krakovalaiseen 

tapaan housea, mutta myös drum´n´bassia ja trancea soitettiin säännöllisesti muun muassa 

krakovalaisen piraattiradio RaveFM:n DJ:iden Jamalin ja Spyderin toimesta. Klubiin mahtui 

kerrallaan virallisesti noin 200 ihmistä (Nowinska 2001: 22), mutta todellisuus on harvoin 

virallisen totuuden mukainen. 

Peweks Cafe avattiin vuonna 2000. Peweksin nimi on väännös sosialismin aikaisista kaupoista, 

joilla oli yksinoikeus myydä länsimaisia tuotteita. Klubi sijaitsee aivan ydinkeskustassa 

keskiaikaisessa kellarissa. Peweksin kellari on hieman keskimääräistä suurempi. Sisustukseen ei 
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ilmeisesti ole ollut laittaa kovinkaan paljoa rahaa, sillä koristuksia on ainoastaan siellä täällä 

karuilla kiviseinillä. Koristukset koostuvat lähinnä peileistä, psykedeelisistä kuvioista, sekä 

jossain määrin punaisesta karvasta. Vessat on näiden lisäksi vuorattu eroottisilla kuvilla. 

Peweksillä on samansuuntaiset intressit Uwagan kanssa, sillä klubeista saa toistensa flaijereita ja 

DJ:t ovat usein samoja. Peweksissä järjestetään satunnaisesti suurempia bailuja viikonloppuisin, 

mutta se ei ole yhtä suosittu kuin Roentgen, Uwaga tai Strefa22.  

Peweksin suurin anti klubielämälle on joka keskiviikkoinen Chill in- tapahtuma, joka kerää 

teknoheimolaisia näyttämään asiantuntevilta ja juttelemaan DJ:iden kanssa ja jopa loppuyöstä 

silloin tällöin tanssimaankin. Musiikki on useimmiten housea tai dubbia joten reggae-ihmisiäkin 

käy klubilla paljon. Tunnelma on erittäin rento verrattuna esimerkiksi Roentgenin hektisyyteen. 

Kaiken kaikkiaan Peweks on jotenkin valju, mutta chill in- tapahtuma ja ajoittaiset teemabailut 

(muun muassa vaahtobailut, joissa koko paikka kyllästetään vaahdolla eräiden Lontoon ravejen 

esimerkin mukaisesti) pitävät sen kuitenkin pinnalla. 

Klub Metro avautui vuonna 2001. Sekin sijaitsee, kuten on varmaankin vaikeasti arvattavissa, 

keskiaikaisessa kellarissa aivan kaupungin keskustassa. Metro heijastelee Lontoo-kaipuuta 

nimellään ja logollaan, joka on kaikkien tuntema Lontoon maanalaisen tunnus. Itse en ole 

koskaan onnistunut osumaan klubille, silloin kun siellä olisi jotain mielenkiintoista 

tapahtumassa. Kuitenkin silloin tällöin paikalla on live- DJ:itä ja valaistuskin tuntuu olevan 

kunnossa. Musiikki on ollut jälleen krakovalaiseen tapaan house- painotteista. Yksikään 

haastattelemistani teknoheimon jäsenistä ei pitänyt Metroa kovinkaan suuressa arvossa. Kaikki 

kyllä tietävät sen olemassaolon, mutta harva muiden klubien vakioasiakkaista siellä käy. Metro 

onkin jollain lailla valju, eikä eroa kaupungin kymmenistä muista kellaribaareista mitenkään 

merkittävästi. Koristeita ei juurikaan ole, eikä teknokliseitä ole havaittavissa Lontoo-kaipuuta 

lukuun ottamatta. Metron suurin saavutus teknoheimon sisällä toistaiseksi lienee ollut vuoden 

2001 joulukuun suuret bailut, jotka klubin omistajat järjestivät Strefa22:n tiloissa. Paikalla olleet 

kehuivat bailujen olleen todella hyvät. Keväällä 2003 klubi tuntuu olevan suurissa vaikeuksissa 

ja on loistavasta sijainnistaan huolimatta ajautunut opiskelijoiden juottolaksi. 

Strefa22, jonka nimi suomeksi kääntyy Alue22:ksi, sijaitsee Krakovan keskustorin laidalla 

talossa numero 22, mutta ei yllättäen kellarissa, vaan vanhassa asunnossa rakennuksen toisessa ja 

kolmannessa kerroksessa. Se on varsin suuri klubi ja profiloitunut nuorekkaiden kaupunkilaisten 

illanviettopaikaksi. Sisään pääsevät ainoastaan opiskelijat. Strefa on eräänlainen välimuoto 
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viileän, coolin, kaupunkielämäntyylibaarin ja teknovetoisen klubin väliltä. Se on ollut vuosien 

2002 ja 2003 aikana erittäin trendikäs, jota osoittaa esimerkiksi se, että ulkomaalaiset vaihto-

oppilaat käyvät siellä paljon � varsinaisilla teknoklubeilla heitä ei oikeastaan näy. Teknomusiikki 

ei ole perinteisessä tanssimuodossaan muodikasta, vaan se kelpaa trendikkäämmille ihmisille 

ainoastaan yhdistettynä johonkin toiseen tyyliin, niin kuin esimerkiksi latinorytmeihin. Strefassa 

(kuva 12) soi juuri tällainen musiikki arkipäivisin, mutta viikonloppuisin järjestetään 

teemabailuja. Usein nämä bailut eivät ole pelkästään teknovetoisia, vaan lähes järjestään toisessa 

kerroksessa soitetaan esimerkiksi reggaeta ja toisessa kerroksessa teknoa. Tämä saa useimmat 

teknoheimon jäsenet karttamaan paikkaa, sillä se ei ole tarpeeksi puhdas tunnelmaltaan. 

Opiskelijakorttipakkokin karsii klubista monia teknoheimolaisia.  

Kuva 12. Strefa2. Painettu taiteilijan luvalla.  
Laure Chapalain 2002.

Strefa on kuitenkin tätä kirjoitettaessa ainoa suuri klubi Krakovassa, joka viikoittain soittaa 

teknoakin. Tämän seikan takia olen ottanut sen tähän tarkasteluun mukaan, vaikka se ehkä 

ennemminkin kuuluisi opiskelijakaupungin osaseksi. Toki monet opiskelijat ovat myös 

teknoheimon jäseniä. Strefassa käy usein DJ- vieraita muista kaupungeista ja maista. Tämä tekee 

siitä tehokkaan uusien vaikutteiden levittäjän. Klubilla ei ole mitään vakiintunutta linjaa 

soittamansa teknomusiikin suhteen, joten omistajat voivat vapaasti valita kiinnostavia DJ:ita. 

Strefan monipuolisuus saattaa monet siellä kävijät uuden musiikin piiriin. Tämä koskee niin 

teknoheimolaisia kuin muita klubilla kävijöitä. Klubin yläkerta on sisustettu hyvin pelkistetysti. 

Alakertaan on jätetty monia huonekaluja porvarisasunnosta, joka tilassa aiemmin sijaitsi. 

Jokaista esitystä varten tuodaan paikalle omat valot � klubissa itsessään ei monimutkaisia 
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valosysteemejä ole, joten yleensä valaistus on aika valjua. Tämä on yksi syy, miksi monet 

teknoheimon jäsenet eivät klubilla oikein viihdykään autenttisen teknoklubitunnelman 

puuttumisen lisäksi. Silmiinpistävää Strefan tapauksessa on, että jos siellä järjestetään 

teknobileet ja järjestäjät ovat klubin henkilökuntaa, tuotetaan DJ:t muualta. Strefa22 ei siis 

oikein arvosta paikallisia DJ:itä, vaan haluaa olla kansainvälinen. Ehkäpä tästäkin syystä monet 

krakovalaisen teknoheimon toimijoista karsastavat paikkaa. 

Kuten jo aiemmin mainitsin, on Krakovassa näiden varsinaisten teknoklubien � ja suurempien 

klubien Strefa22:n ja edesmenneen Miasto Krakoffin � lisäksi olemassa sankahko joukko 

uudempia tiloja, joiden voi katsoa kuuluvan teknoheimon fyysiseen alueeseen. Näiden klubien 

äkillisen massailmestymisen lisäksi silmiinpistävä piirre on niiden kovasti yhtenevä ulkoasu, 

jossa vaikutteet on haettu suurten kaupunkien tällä hetkellä trendikkäistä baareista ja 

yökerhoista. Aiemmat teknoheimon klubit ovat olleet iloisen kotikutoisen oloisia ja yrittäneet 

valloittaa Krakovaa joko vanhoihin teknokliseisiin tai sitten krakovalaiseen tunnelmaan � tai 

näiden yhdistelmään � perustuen. Krakovan omaleimainen tunnelma baareissa ja klubeilla 

perustuu elävään valoon, siis tuleen, ja hämyisyyteen. Nyt tämä tunnelma on uusissa klubeissa 

uhrattu valolle ja suurille ikkunoille, olettaen ikkunoiden osalta tietenkin ettei olla maan alla. 

Aikana, jona ehdin uusiin klubeihin tutustua, olen keskusteluissa ulkomaalaisten kanssa kuullut, 

että ne muistuttavat erittäin paljon klubeja muualla maailmassa. Uusi Fusion- klubi kirvoitti 

Brittein saarilla käyneiden ihmisten suista kommentteja, joiden mukaan klubi näyttää aivan 

Lontoon klubeilta. Tätä efektiä oli klubin avausiltana vielä vahvistettu tuottamalla paikalle kaksi 

house- veteraani DJ:tä suoraan Englannista krakovalaisen nais- DJ Ladybugin vahvistuksiksi. 

Uuden klubin myötä Krakovaan on jälleen tuotettu pala Lontoota ja Brittein saaria aiempien 

yritelmien Undergroundin ja Klub Metron lisäksi. Unohtamatta kaupungin muutamaa 

irlantilaispubia, joista yhden omistaa Fusionin tuore osaomistaja. Muut kahdeksan klubin 

omistajaa ovat tuon irlantilaispubin kantajoukkoa � englantilaisia ja amerikkalaisia, jotka ovat 

muuttaneet Krakovaan. He ovat siirtäneet palan kotiseutujaan itäiseen Keski-Eurooppaan. 

Hyvin samantyyppinen klubi on Cien klub. Sata klubi. Rahaa sisustukseen on käytetty ehkä 

hieman vähemmän ja tehokeinoina enemmän krakovalaisia elementtejä, kuten kynttilöitä ja 

hämäryyttä klubin sivuosissa. Omistajat ovat nuoria kolmekymppisiä krakovalaisia, joten he ovat 

luottaneet osittain oman kaupunkinsa tunnelman vahvuuteen. Chillout- baarit Pauza (Paussi), 

Chillout ja Mezzanine Lounge (Välikerroksen Aula) ovat kaikki globaalien, trendikkäiden 



92

chillout- klubien prototyyppejä. Jopa nimet ovat Chilloutin ja Mezzanine Loungen osalta 

englanninkielisiä. Klubien mallia ja konseptia voi käydä katsomassa vaikkapa Helsingin M-

baarista.  

Sisustus on hyvin riisuttua ja selkeää, kaiken ollessa huolella suunniteltua, jotta visuaalinen 

huomio keskittyy tiettyihin haluttuihin kohtiin � esimerkiksi näyttävään baaritiskiin tai logoon. 

Estetiikka on hienostunutta, suunniteltua ja hiottua. Sellaista, josta näkee, että sitä on mietitty 

pitkään. Spontaanius on hävinnyt ja tilalle on tullut globaali, designattu Hennes & Mauritz� 

estetiikka. Uusista klubeista ainoa, joka ei ole täysin samasta muotista peräisin, on Prozak. Myös 

sen estetiikka on hyvin hiottua, mutta monta piirua psykedeelisempää ja rennompaa. 

Sisustuksessa on panostettu enemmän hämyisyyteen kuin valoisuuteen. Huomattavaa on 

kuitenkin, että klubi on hyvin tuotteistettu. Sen seiniltä löytyy teknoheimoelämäntyylien 

kannattajien mainoksia. Mainoksiin ovat päätyneet muun muassa muutamat lehdet, vaatekauppa, 

sekä internetin puolalainen teknoportaali Citygobo. 

Musiikki näissä uusissa klubeissa on house- painotteista. Tästä linjasta ei juurikaan lipsuta. 

Luotu tunnelma on tiukan viileää � hienoa taustaa kaupunkilaisen viileälle jutustelulle. 

Ainoastaan Prozakissa tunnelma vaihtelee vahvasti illasta toiseen. Musiikki voi olla mitä tahansa 

koko elektronisen tanssimusiikin skaalasta. Vieraillessani klubissa soitti siellä technoa kaksi 

DJ:tä Ranskanmaalta. He sanoivat tuntevansa klubin omistajat ja olevansa juuri sen takia 

Krakovassa ja soittamassa. Prozak tuntuu keväällä 2003 olevan hyvin suosittu paikka. Se haluaa 

pitää ei-toivotut asiakkaat ulkopuolella Roentgen- tyyppisellä klubikorttisysteemillä. Sisään 

pääsevät ainoastaan klubikortin haltijat ja heidän seuralaisensa. Näin halutaan estää 

gangstereiden ja ehkäpä myös huumekaupan pesiytyminen klubiin. Onnistuminen on sitten 

kiinni klubin omistajien aktiivisuudesta.  

Näiden kaikkien edellä mainittujen pelkkään teknoon keskittyneiden klubien lisäksi teknoheimon 

fyysiseen karnevaalitilaan kuuluvat edelleen niin Rotunda, vanha sosialismin aikainen 

konserttitila kuin vanha sotaratsu Krzysztoforykin. Rotundassa järjestetään aina silloin tällöin 

teknoonkin orientoituneita klubeja kansanmusiikkiesitysten ja elokuvailtojen lisäksi. Rotunda on 

myös varsin iso paikka, joten se yritti Miasto Krakoffin kuoleman jälkeen kaapata suurempien 

bailujen ystävät mainoskampanjan ja ilmaisten lippujen avulla itselleen. Yritys ei kuitenkaan ole 

ollut kovinkaan onnistunut, sillä kaikkia juhlia siellä on kuvailtu varsin valjuiksi. Rotunda 

yleisesti ottaen tuottaa ulkomaalaisia DJ:ita tapahtumiinsa � itse olin todistamassa 
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slovakialaisten esiintymistä - mutta tapahtumat eivät ole tietojeni mukaan keränneet tarpeeksi 

yleisöä. Siksipä eivät klubijärjestäjät eivätkä teknon harrastajat luo kaipaavia katseita sen 

suuntaan. Jos Krzystoforyssa järjestetään suuret bailut, on koristeisiin laitettu paljon aikaa ja 

vaivaa. Keskiaikaiseen kellariin on viime aikoina muun muassa loihdittu oiva 

tulevaisuussimulaatio gdanskilaisen Toga Dancewerkin trancen tahdissa (Konwalik 2002: 17).

Kuva 13. Katowicen Spodek 18.12.2001. Kuva tekijän. 

Mutta kaiken kaikkiaan tiivistettynä Krakovan klubielämä on näihin päiviin saakka ollut erittäin 

pienimuotoista. Teknoheimon suuret kansainväliset nimet eivät tietään Krakovaan löydä. Suurten 

bailujen toivossa krakovalaiset joutuvat matkustamaan toisiin kaupunkeihin. Lähellä Krakovaa, 

ja siten krakovalaisille raveja kaipaaville teknoheimolaisille kovin tärkeä, on Katowicen 

kaupunkikonglomeraatti, josta löytyy myös sosialismin aikana, vuosien 1962 ja �71 välillä, 

rakennettu 11000 katsojan UFO:a muistuttava urheiluhalli Spodek (kuva 13). Spodekissa 

pidetään suurempia raveja, jotka ovat usein esimerkiksi saksalaisen perinteisen, nykyään 

kuulema kovin kaupallisen, raveryhmittymä Maydayn järjestämiä. Spodekiin mahtuu tuhansia 

juhlijoita ja siellä järjestetään bailuja kerran muutamassa kuukaudessa. Siellä on eräissä bailuissa 

käynyt soittamassa myös suomalainen teknoryhmä Ural 49 Dictators. Spodek on Krakovan 

lähimaastossa Puolan puolella rajoja ainoa paikka, jossa järjestetään suurimuotoisia raveja. 

Tshekin rajan toisella puolella Ostravassa järjestetään myös suurempia raveja ja joskus niitä 

mainostetaan myös Krakovassa julisteilla. Tshekit ovat selvästi huomanneet Krakovan ravejen 

puutteen. Krakovaan ei ole jostain syystä rakentunut fyysisesti vahvaa ja ulottuvaa teknoheimoa, 

joka järjestelisi suuren luokan tapahtumia, vaikka esimerkiksi rockheimolle järjestetään 

stadionkonsertteja, vaikkakin varsin harvakseltaan. 
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5.3 Teknoheimon toimijoista 

Teknoheimon jäsenten määrittelyyn sovellan seuraavanlaista ajattelua: Kaikki, jotka tietoisesti 

kävelevät heimon tilaan, ovat myös sen jäseniä. Heimon rajat ovat siis hyvin häilyviä, eikä 

jäsenyys useimmille jatku aktiivisesti koko viikon tai edes vuorokauden lävitse. Useimmat 

jäsenet käyvät töissä ja elelevät elämäänsä teknoheimosta irrallaan lukuun ottamatta 

viikonloppuöitä klubilla. Toki joidenkin jäsenten elämä pyörii heimon ympärillä päivästä 

toiseen. Tällaisia ovat henkilöt, jotka tekevät heimoa ja sen tilaa työkseen, pitäen sisällään muun 

muassa klubien omistajat, organisaattorit, DJ:t, median edustajat ja muut vastaavat tahot. 

Tavallisiin rivijäseniin kuuluu nuorempia krakovalaisia kaupunkielämän koko skaalalta: 

opiskelijoita, työssäkäyviä, työttömiä, akateemisesti koulutettuja ja täysin kouluttamattomia. 

Jokaisella heistä on vapaus valita, milloin he haluavat osallistua heimon toimintaan. Motiivit 

ovat hyvin yksinkertaisia: Toiset pitävät musiikista ja toiset haluavat bailata. Suurimmalla osalla 

ihmisistä, jotka klubeilla käyvät, on tarkoituksena yksinkertaisesti pitää hauskaa. He eivät 

osallistu ainoastaan teknoheimon tapaan pitää hauskaa, vaan vaihtavat seuran ja tilanteen 

mukaan heimomaskinsa toiseen liittyäkseen väliaikaisesti jonkun muun heimon jäseneksi. 

Urbaanin elämäntavan ja mittakaavan mahdollistamaa anonymiteettiä käytetään hyväksi 

vaihtamalla yhdestä kaupunkitilan epätodellisesta todellisuudesta toiseen. Siirtymällä toisen 

heimon simuloidusta alkuperämyytistä toiseen. Tällaisilla henkilöillä ei ole todellista paloa, 

voisiko sanoa harrastuneisuutta, osallistua teknoheimon toimintaan, vaan he käyttävät kaupungin 

luomia mahdollisuuksia oman elämänsä viihdykkeeksi. Kaupunki on verraton paikka elää ja olla, 

kuten Weber aikoinaan kirjoitti!  

Krakovan teknoheimolaisista ja varmasti muistakin heimolaisista suurin osa on juuri tällaisia 

henkilöitä. Monet krakovalaiset ovat valmiita käyttämään kaikkia kaupunkinsa tarjoamia, eri 

heimojen rakentamia, viihdykemahdollisuuksia ennakkoluulottomasti hyväkseen verrattuna 

esimerkiksi helsinkiläisiin. Tämä johtunee siitä, että globaalien heimojen diskurssi ei toimi 

Krakovassa yleisellä kaupungin tasolla. Monet eivät edelleenkään ole tietoisia erilaisten 

heimojen symboliikasta ja siitä mitä ne edustavat. Tavallisella krakovalaisella ei - ilman vakavaa 

harrastuneisuutta tiettyyn heimoon - ole päähänsä talletettuna samanlaista, nykyaikaisen 

kaupunkielämän eri ulottuvuuksien tietopankkia, kuin on jokaisella meistä. Meistä 



95

länsimaalaisista, jotka olemme kotoisin postmodernista, kapitalistisesta, kulttuuriteollisuuden ja 

massatiedotuksen kyllästämästä kaupunkikulttuurista.  

Suurimmalle osalle krakovalaisista heimojen globaalit diskurssit ovat vain ohimeneviä 

viittauksia, symboleita, joilla ei ole mitään merkitystä ilman niiden alkuperämyyttien ja 

kontekstin ymmärtämistä. Kaupunki on täynnä symboleita, mutta suurin osa niistä ei merkitse 

suurimmalle osalle asukkaista mitään syvällisempää � ainoastaan se on tärkeää, miltä viestit 

näyttävät ja vaikuttavat. Vain pinnan tyhjä estetiikka merkitsee, jopa korostuneemmin kuin 

läntisemmässä maailmassa. Krakovalaisen streetwisessa, katutuntemuksessa, on puutteita, mutta 

se ei heille ja heidän oman kaupunkinsa kontekstissa merkitse mitään. Asiaan vihkiytymättömän 

todellisuus on erilaista kuin asiaan vihkiytyneen. Näinhän on kaiken tiedon kanssa. 

Edellä kuvattu tilanne on kuitenkin jatkuvasti muuttumassa ja tulkintani mukaan ei pidä 

paikkaansa enää lähitulevaisuudessa. Krakova ja Puola ovat tempautumassa entistä tiukemmin 

globaalien prosessien piiriin. Mediat kertovat entistä enemmän ulkomaailmasta ja kotimaan 

elämän vivahteista. Esimerkiksi krakovalaisille on suunnattu kaksi ilmaisjakelulehteä, City 

Magazine ja Aktivist, jotka kertovat kaupunkikulttuurin eri muodoista ja listaavat kaupungin eri 

heimojen aktiviteetteja ja tulevia tapahtumia. Molemmat ovat ilmestyneet vasta hyvin vähän 

aikaa: Aktivistin ensimmäinen numero ilmestyi kesällä 2000 ja Cityn loppuvuodesta 2000. Ei 

liene yllätys, että molemmat � samannimiset ja Aktivistin tapauksessa myös samojen omistajien 

lehdet � ovat ilmestyneet myös Suomessa ja lukuisissa muissakin maissa. Ne puhuvat nuorten 

kaupunkilaisten elämäntavasta, estetiikan ollessa sidottuna erityisen vahvasti teknoheimoon, sen 

tyyliteltyyn ja designattuun klubiversioon. Tämän valossa ei ole mitenkään yllättävää, että viileä 

(cool), loppuun asti suunniteltu klubbailumentaliteetti on ryminällä ilmestynyt myös Krakovan 

kotikutoisemman teknoestetiikan rinnalle. Henkilöille, jotka ovat mieltäneet 

kaupunkilaiselämäntyylilehtien lanseeraaman estetiikan kiehtovaksi � ihmisille, jotka tahtovat 

käydä klubeilla pitämässä hauskaa, mutta jotka tiedostavat edustavansa tiettyä 

kaupunkikulttuuria - siis klubbailijoille, on alettu Puolassa viime aikoina julkaisemaan myös 

omaa lifestyle- lehteä, nimeltään `Laif´. 

Teknoheimolaisten, jotka harrastavat teknoa vain käymällä klubeilla ja seuraamalla 

tiedotusvälineitä, lisäksi on olemassa kaksi muuta tasoa olla heimon jäsen. Toisen muodostavat 

henkilöt, jotka harrastavat teknomusiikkia ja kolmas on taso, joka tekee teknoheimoa työkseen 

tai elämäkseen. Ensimmäisen tason heimolaiset useimmiten luopuvat teknoilusta varsin nopeasti 
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uutuuden viehätyksen kadottua. Näin käy usein toisenkin tason toimijoille, paitsi jos he siirtyvät 

kolmannelle tasolle. Harvemmat ihmiset jatkavat yhtä, tiettyä harrastusta aktiivisesti läpi elämän. 

Ensimmäisen tason ja toisen tason heimolaiset voivat rauhassa siirtyä tasolta toiselle oman 

mielensä ja kykyjensä mukaan, mutta kolmannelle tasolle siirtyminen vaatiikin jo muiden sen 

tason toimijoiden hyväksyntää.  

Kolmas taso on siis varattu henkilöille, jotka määrittelevät teknoheimon maun: klubien omistajat, 

työntekijät, DJ:t, musiikin tuottajat, tiedotusvälineiden edustajat ja muut teknon 

representaatioiden parissa työskentelevät ja toimivat.  Itse koin kuuluvani ennen kaikkea 

ensimmäiseen ja ajoittain toiseen ryhmään, mutta tajusin lopulta myös tekeväni heimosta 

representaatiota, joten kuuluin myös kolmanteen ryhmään. Tosin harva krakovalainen sitä tulee 

ikinä tietämään.  

Musiikkia voi harrastaa joko hankkimalla sitä haltuunsa levykaupoista tai internetistä. Jos ei 

tyydy kuunteluun, voi omaa teknomusiikkia helposti tehdä nykyisillä kotitietokoneille ja niiden 

monipuolisilla kotistudio-ohjelmilla. Näyttäisi siltä, että suurin osa krakovalaisista teknomusiikin 

harrastajista on hyvin pitkälti internetin palvelimien varassa musiikkia hankkiessaan. Äänilevyt 

ovat liian kalliita. Teknomusiikin harrastajista löytyvät lopulta myös heimon myöhemmät 

ammattilaiset. DJ:t ja musiikintuottajat ja usein myös klubien omistajat ovat ajautuneet 

harrastuksensa kautta töihin.

Krakovassa teknoheimo on tiukasti ammattilaisten hallussa. Klubeja luonnollisesti pyöritetään 

rahan ansaitsemiseksi, vaikka perustamishetkellä saattaisikin mielessä olla kaupunkielämän 

rikastuttaminen ja rahan ansaitseminen ainoastaan siinä kulttuuriteon sivussa. Krakovan 

klubielämässä suurin yksittäinen toimija klubien omistajana on Kiwi, joka omistaa Roentgenin ja 

Klub Kulturalnyn ja ennemmin myös osan Miasto Krakoffista. Muuten jokaisella klubilla  on eri 

henkilöt omistajina. Vaikka viimeaikoina perustetut klubit ovatkin kovin hiottuja, on niiden 

perustamisen taustalla selvästi ollut halu kehittää kaupungin yöelämää. Krakovan 

englanninkieliset tahtoivat perustaa kaupunkiin lontoolaisen klubin ja nuoret krakovalaiset 

perustivat Cien- klubin viihtyäkseen ja saadakseen esille musiikkia, josta pitävät.  

Ammattimaisia musiikin tuottajia Krakovassa ei ole ensimmäistäkään, yksikään harrastelijoista 

ei ole saavuttanut niin kovaa nimeä, että voisi tehdä musiikkia tosissaan. Entäs sitten DJ:t? 

Teknoheimon piirissä on jotakuinkin 15 DJ:itä, jotka soittavat musiikkia ammatikseen. 
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Harrastelijoiden on vaikeaa, ellei mahdotonta saada Krakovassa esiintymismahdollisuuksia, 

joten he useimmiten tyytyvätkin soittamaan kotibailuissa ystävilleen ja muille valituille vieraille 

ilman korvausta. Nämä 15 ammatti DJ:itä kiertävät kaupungissa klubista toiseen ja käyvät 

vierailijoina muiden kaupunkien klubeilla � myös ulkomailla. Sama toimii toisinkin päin. 

Muiden kaupunkien ammatti- DJ:t käyvät Krakovassa vierailuilla. Ilman hyvää suhdeverkkoa ja 

ammatissa toimivien DJ:iden apua, on aloittelevan ja urasta haaveilevan DJ:n mahdotonta päästä 

esiin. Näin minulle kertoi kaupungin housen uusi, nouseva kyky � DJ Fox.

Ammattilaiset itse säätelevät teknoheimon makua määrittelemällä mikä on hyväksyttävää ja 

mikä ei. Ammattilaiset ovat Krakovan teknoheimon kriittinen infrastruktuuri (critical 

infrastructure) (Zukin 1991), jotka Bourdieun maun mukaan määrittelevät hyvän ja huonon 

maun, mutta toisaalta ovat vahvasti globaalin maun armoilla. Jotkut DJ:t ovat perustaneet 

yhdessä erilaisia tuotemerkkejä, ryhmiä tai posseja, joiden nimissä he esiintyvät. Esimerkiksi 

Krakovassa DJ:t Waxvax ja K-Size ovat perustaneet ryhmän nimeltään Neverafter ja mk Fever, 

Krime ja Basiv muodostavat THC Underground nimisen ryhmittymän. DJ:n nimen perässä, 

esimerkiksi flaijerissa (kuvat 14 ja 15) oleva, ryhmittymän tunnus on teknoheimolaiselle kuin 

tavaramerkki. Sen perusteella tietää mitä saa. Jos DJ:illä ei ole tällaista ryhmittymää tai 

vakioklubia, jonka nimen voi hänen peräänsä liittää, laitetaan bailuilmoitukseen yleensä lista 

teknomusiikin alalajeista, joita hän soittaa. Yleensä DJ:t näin lokeroidaan ja tavaramerkitään 

tarkasti, jotta heimon jäsenelle ei jäisi epäselväksi, mistä on kyse.  

Kuva 14. Flaijereita Krakovan eri klubeilta. 
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Eräs näistä ryhmittymistä on RaveFM 98,50 FM. Kuten nimikin jo kertoo, ei kyseessä ole aivan 

tavallinen teknomusiikin ryhmittymä, vaan bailujen järjestelemisen ja bailuissa soittamisen 

lisäksi tämä DJ:iden yhteenliittymä pitää luvatonta piraattiradiota Krakovan kaupungissa. 

Toiminta on jo jatkunut kolmisen vuotta vuodesta 2000. RaveFM -projektin käynnistivät DJ:t 

Spyder ja Jamal ja sen jälkeen mukaan on liittynyt useita muitakin jäseniä. RaveFM:n merkitys 

on lähinnä symbolinen, koskapa harva krakovan teknoheimolainen edes tietää sen 

olemassaolosta. Ryhmä on myös ajautunut pieneen kriisiin Miasto Krakoffin kuoleman jälkeen, 

sillä he järjestivät bileitä pääasiallisesti nimen omaan siellä. 

Kuva 15. Flaijereita Krakovasta.

RaveFM yrittää tehdä teknotyötä elääkseen. Samoin on muidenkin teknotyöläisten laita. Puolan 

kontekstissa tämä on luonnollisestikin välillä hyvin hankalaa, sillä palkkiot eivät ole niin suuria 

kuin läntisemmässä maailmassa. Tästä syystä on luonnollista, että krakovalaisilla teknoheimon 

ammattilaisilla on suurta halukkuutta yhteistyöhön ja projekteihin länsimaalaisten kanssa. Toki 

tähän vaikuttaa myös teknoheimon globaalisuus ja toimijoiden halu toimia globaalilla 

mittakaavalla ravereiden tunnuslauseen Peace, Love, Unity, Respect mukaan. Teknomaailman 

on yhdistyttävä. Yhdistyminen tapahtuu fyysisesti ainakin kerran vuodessa Berliinissä Love 

Paradessa, jossa yli miljoona teknoheimolaista tapaa. Myös Puolasta kulkueeseen on varustettu 

bilekuorma-auto ensimmäisen kerran vuonna 2001. Ei liene ihme, että esimerkiksi aloittelevan 

DJ Foxin haave oli saada soittaa Love Paradessa ja yhdistää maailma.  

Vaikka DJ:t eivät Puolassa ansaitsekaan esimerkiksi yhtä paljon kuin Lontoossa tai Helsingissä, 

saavat he kuitenkin varsin suuren korvauksen työstään verrattuna puolalaiseen keskipalkkaan. 

Huonompikin tai tuntemattomampikin DJ saa 300-500 zlotya yhdestä keikasta. Isoista bileistä 

voi tienata 1000 zlotysta ylöspäin (Chacinski 2003: 3). Esimerkiksi Krakovassa keskipalkka on 
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noin 1000 zlotya kuussa. Yksi zloty vastasi toukokuussa 2003 noin 0,25 euroa. Homma on siis 

erittäin kannattavaa verrattuna moniin muihin ammatteihin, jos pystyy soittamaan kerran tai 

parikin viikossa. Viikonloppuiltoina suositummilla DJ:illä saattaa olla muutamakin eri keikka 

Krakovan klubeilla. Ei siis ole ihme, että DJ:t koettavat vaikeuttaa uusien kasvojen ilmestymistä 

kilpailijoiksi � ainoastaan pääsemällä muiden DJ:iden hyväksymäksi voi saada keikkoja. 

Klubien omistajien, niiden työntekijöiden ja DJ:iden lisäksi on kaupungissa muitakin toimijoita 

alalla. Esimerkiksi yritys nimeltään Modus hoitaa suuren luokan valo- ja äänentoistojärjestelmiä 

suuren luokan tapahtumiin ja yökerhoihin. He ovat vastanneet muun muassa Spodekin Maydayn 

järjestelyistä ja Gdanskin alueen Sopotin kaupungin suuren Sphinx- klubin valo- ja 

äänisuunnittelusta. Yleensä klubeilla on valmiit valo ja äänentoistopatterit, mutta jos näin ei ole, 

vastaa suunnittelusta ammattilainen, alalle koulutettu henkilö, joka kuitenkin on samalla heimon 

jäsen ja tietää minkälainen tunnelma on saatava aikaiseksi.  

Krakovaan on sijoittunut myös kaksi internetkauppaa, jotka myyvät levylautasia, bassokoneita, 

miksereitä ynnä muita vastaavia laitteita niin DJ:ille kuin harrastelijoille. Laitepuoli on siten 

hallussa, mutta hämmästyttävästi kaupungissa ei ole yhtään levykauppaa, joka olisi keskittynyt 

tai erikoistunut DJ:iden palvelemiseen ja teknomusiikkiin. Kaikki kaupungin levykaupat ovat 

CD-levyihin erikoistuneita. Niinpä Krakovan teknomusiikin harrastajat joutuvat turvautumaan 

ulkopuolisiin lähteisiin levyjä hankkiessaan. Varsovassa on kuuleman mukaan muutama hyvä 

asiaan erikoistunut puoti, mutta ammatti- DJ:t tilaavat levynsä yleensä suoraan ulkomailta. 

House- musiikkiin keskittyneet hankkivat ne pääasiassa Lontoosta ja Tranceen päin kallellaan 

olevat Saksasta.

Levykauppojen sijasta Krakovasta löytää kuitenkin yhden vaatekaupan, joka myy asusteita 

teknoheimon tarpeisiin. Paikallisten nuorten kaupunkilaisten vähävaraisuus yhdessä kaupungin 

ehkäpä hieman konservatiivisen asenteen kanssa on saanut aikaan sen, että teknoklubeilla 

pukeudutaan yleensä hyvin samalla lailla kuin muuallakin. Teknoklubien muoti ei ole mitenkään 

silmiinpistävää. Katutietoisuuden kasvaessa useammilla on kuitenkin tarve pukeutua erottautuen, 

oman heimonsa mukaan. Tähän tarpeeseen tai ehkäpä tätä tarvetta luomaan on perustettu 

Sabotage� niminen vaatekauppa (kuva 16), josta voi kulloisenkin klubimuodin mukaisesti ostaa 

kalliita portugalissa valmistettuja teknoheimolle suunnattuja univormuja, maskeja � lievästi 

futuristishenkisiä vaatekappaleita. Näitä vaatteita lukuun ottamatta Krakovan heimolaiset eivät 

pukeudu näyttäviin teknokarnevaaliasuihin. Klubeilla ei tule vastaan enkeleitä, 
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ydinvoimalateknikoita, eikä kaasunaamareihin tai muihin vastaaviin kliseisiin teknoasusteisiin 

sonnustautuneita yksilöitä. Ulkoiset kliseet yksittäisten toimijoiden tapauksessa eivät ole 

kotiutuneet Krakovaan kovinkaan vahvasti. Tämä johtunee yksinkertaisesti rahan ja toisaalta 

globaalin median vähäisyydestä. 

Kuva 16. Sabotage- vaatekauppa 13.3.2002. Kuva tekijän.

Aiemmin mainittujen ilmaisjakelulehtien ja Laif- lehden lisäksi Krakovasta löytää muutamia 

muita puolalaisia lehtiä, jotka keskittyvät teknomusiikkiin erityisesti DJ:n kannalta. Nämä ovat 

DJ�s Magazine ja DJ World. Puolalaisten lehtien lisäksi saatavilla ovat nykyisin useat englannin- 

ja saksankielisten maiden teknoheimolaisten erikoislehdet. Puolalaiset sanomalehdet ja 

aikakauslehdet eivät juurikaan kiinnitä huomiotaan maansa kaupunkielämän kuvaamiseen � 

esimerkiksi teknoheimoa ei ole yritetty nostaa yleiseen tietoisuuteen. Erikoislehtien lisäksi 

viestinnästä vastaa erityisesti sähköinen tiedonvälitys: internet sekä televisio ja sen 

erikoiskanavat, niin kuin saksalainen Viva ja globaali/yhdysvaltalainen MTV. Molemmilla 

kanavilla on olemassa oma puolankielinen versionsa. Erityisesti Viva on ollut sponsoroimassa 

monia suurempia teknotapahtumia. Sähköisestä mediasta kuitenkin internetillä ja radiolla on 

tärkeämpi ja kattavampi asema. Satunnaisten RaveFM:n merirosvolähetysten lisäksi Krakovassa 

soi Puolan suosittu kaupunkielämäntyyliradio; Radio Stacja (Radio Asema). Sen levittämä viesti 

on erittäin yhteneväinen esimerkiksi Aktivistin ja Cityn kanssa ja on näin saumattomasti 

yhteydessä koko globaaliin heimoverkostoon. Radio Stacja soittaa paljon niin puolan kuin 

muunkin maailman teknoheimon musiikkia ja jakaa tietoa tulevista bileistä. 
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6. LOPUKSI 

6.1 Yhteenveto 

Mitä viihdetarjontaa Krakovan kaupunkitilasta sitten löytyy teknomusiikin lisäksi? Mikä sen 

kaupunkikulttuurille on leimaa antavaa? Ensinnäkin kaupunki on perinteisesti ollut yksi jazz-

musiikin keskuksista Euroopassa ennen sosialismin aikaa. Sosialisminkin aikana jazz oli 

suosittua, vaikkei sitä valtion puolelta kannustettukaan. Vallanvaihdoksen jälkeen jazz nousi 

jälleen parrasvaloihin ja tähän musiikkilajiin keskittyneitä klubeja kaupungista löytyy enemmän 

kuin esimerkiksi teknon tiloja. Jazz ei kuitenkaan ole kaupungin ilmiöistä huomattavin. Kaikkein 

silmiinpistävintä kaupungissa on hämyisten ja kynttilöillä valaistujen baarien suuri määrä. 

Keskusta-alueella tuntuukin löytyvän jokaisesta korttelista muutama tunnelmallinen baari, jonka 

veroisia hämyiseltä keskustelutunnelmaltaan tuntuu muualta maailmasta olevan vaikeata löytää. 

Näitä baareja löytyy niin keskustasta kuin Kazimierzinkin kaupunginosasta, josta koko 

kynttilävillitys tuntuu alkaneen Singer-nimisen baarin avauduttua.  

Krakovalaiset itse pitävät stereotyyppistä krakovalaista hillittynä ja keskustelevana henkilönä, 

eikä tähän malliin sovi mielikuva täysin musiikin armoille antautuvasta bailaajasta. 

Teknoheimolaisetkin perustelivat skenen pienuutta samalla tavoin � krakovalaiset pitävät itseään 

liian hillittyinä antautuakseen tanssin pyörteisiin. Teknoheimolaiset myös valittivat, etteivät 

tavalliset krakovalaiset osaa arvostaa hyvää teknomusiikkia. Esimerkiksi DJ Fox sanoi, että 

kaupungissa on vain muutama klubi, jossa yleisö todellakin ymmärtää jotain soitetusta 

musiikista. Muilla klubeilla yleisö on yleisesti teknon suhteen varsin sivistymätöntä. Samalla 

teknoheimolaiset kuitenkin korostivat myös sitä, että keskustan lähellä ei ole mitään suuria tiloja, 

joissa suurimittaisia raveja voisi järjestää. Keskustan vapaat tilat ovat pääsääntöisesti hyvin 

pieniä ja toisaalta laitakaupungille kukaan ei tahdo klubiaan perustaa esimerkiksi tyhjiin 

tehdashalleihin, sillä kaupungin elämä sykkii niin selvästi keskustan ympärillä. Kaupungin elämä 

ja erityisesti yöelämä on keskittynyt vanhan kaupungin alueelle ja Kazimierziin. Laitakaupunki � 

uusi ultrakapitalistinen hyödykkeiden vyöhyke � on varattu joko asumiseen tai 

suurimittakaavaisiin kaupallisiin projekteihin, joissa ei ole tilaa epäkaupallisille elementeille. 

Lähiö/myymälävyöhykkeen viihdyketarjonta on suurten diskojen ja elokuvakompleksien 

varassa.
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Ulkomaalaiset, joilta teknoheimon vaisuutta utelin, vastasivat usein omana arvelunaan sen 

johtuvan kaupungin vanhasta ja vahvasta pataporvarillisesta hengestä sekä konservatismista. 

Oman tulkintani mukaan kaupungin fyysinen tila vaikuttaa teknon ilmeeseen kaupungissa. Kuten 

mainitsin jo, on keskustassa pääsääntöisesti vain pieniä rakennuksia, joten tilaa suurille klubeille 

tai tiloille ei kerta kaikkiaan helposti löydä. Krakovassa keskustalla on aivan erityinen asemansa, 

kuten sosialistisen kaupungin teesien mukaisesti kuuluukin olla. Keskustan asema on niin vahva, 

ettei toimintoja haluta sijoittaa muualle kaupunkiin. Omien ajatusteni mukaisesti vahva 

teknoheimo tarvitsisisi tiloja, joissa suuri määrä ihmisiä voisi kerrallaan olla hurmiollisessa 

yhteydessä ja kokea olevansa samassa mielentilassa tuhansien ihmisten kanssa yhtä aikaa. 

Krakovassa tämä ei keskustan alueella onnistu.

Toisin on ollut esimerkiksi teknon ja klubbailun mekassa Berliinissä, jos tutustuu kaupungin ja 

sen teknon historiaan. Muurin murtamisen jälkeen aivan keskustan välittömässä läheisyydessä 

oli slummiutuneita, osittain tyhjiä kaupunginosia ja paljon joutomaata, joka vain odotti 

käyttäjiään. Tämä oli juuri sellaista aluetta, jota teknoheimo klubeilleen tarvitsi (Niemenmaa 

2002: 306,308). Sopivan ympäristön lisäksi muuri murtui täsmälleen oikeaan aikaan, juuri silloin 

kun tekno oli jo saapunut Länsi-Berliiniin ja saanut jalansijan. Vain mielikuvitus oli teknoon 

vihkiytyneiden tahojen rajana Mittenin aluetta käytettäessä. Krakovan tapaukseen verrattuna 

yhtäläisyyksiä oli paljon, mutta myös muutama perustavanlaatuinen ero. Krakovassa oli 

Berliinin Mitteniin verrattavissa oleva kaupunginosa aivan keskustan lähistöllä � Kazimierz. Ja 

aivan kuten Mittenistä, myös Kazimierzista tuli Krakovan yöelämän mielenkiintoisin alue. Mutta 

teknoklubeja tai raveja sinne ei syntynyt. Ravet olisivat tarvinneet suurehkoja tyhjiä tiloja, mutta 

Kazimierzissa ei tällaisia ollut. Sillä vaikka se oli pahasti rappioitunut, olivat talot suurimmalta 

osin edelleen asumiskäytössä ja vapaana oli ainoastaan alakerroksien entisiä myymälöitä, jotka 

olivat liian pieniä raveihin, mutta sopivia hiljaisiksi, tunnelmallisiksi baareiksi. 

Mutta tärkeämpi syy Kazimierzin ja Krakovan kehityksessä oli se yksinkertainen syy, ettei 

Krakovassa ollut Länsi- Krakovaa. Teknolla ei ollut kaupungissa ennen vallankumousta 

sillanpääasemaa, josta se olisi mahdollisuuksien avautuessa levinnyt uudelle, vapaalle alueelle. 

Mutta Krakovassa oli sosialismin aikana vakiintunut tunne siitä, että Krakova oli Puolan sielu ja 

kulttuurin kehto � olihan se Puolan ainoa sodassa tuholta säästynyt suuri kaupunki. 

Krakovalaisilla oli tieto, millainen kaupunki oli ollut ennen sotaa ja mitä sosialismin aikana oli 

menetetty. Menetykset tahdottiin korvata ja niinpä kaupunkiin syntyi kykenevien 

kaupunkilaisten johdolla sosialismin jälkeen lukuisia takautumia ajasta ennen sotia. Ajasta 



  103 

jolloin Krakova oli Jazzin ja intellektualismin keskus. Syntyi simulakraa 1930- luvusta, jazzista 

ja savuisista ja hämyisistä baareista. Teknomusiikin estetiikkaa kaipaaville Krakovan keskusta-

alue on klassisella tavalla liian kaunis. Kesantomaata ja tehdasympäristöä ei löydy, paitsi maan 

alta kellareista. Nova Hutan tehdasalue, joka olisi teknoheimon halutessa heimon estetiikan 

mekka, on liian kaukana keskustasta ja toisaalta ollut liian tarkan vartioinnin alla, jotta sitä olisi 

voitu käyttää bileiden järjestämiseen.  

Jopa unohtamalla sosialismin ajan luo keskusta-alue kaupunkiin erittäin vahvan historian 

hengen, sillä historiaa Krakovan fyysisestä ympäristöstä nimenomaan huokuu. Tämä henki on 

omiaan kääntämään kaupunkilaisten ajatukset sisäänpäin itseensä, sekä kaupunkinsa 

menneisyyteen. Sosialismin aikaan krakovan henki ikään kuin syväjäätyi ja säilyi monin tavoin 

muuttumattomana vuosikymmenten läpi. Näin Krakovan fyysisestä ympäristöstä kumpuava 

henki saa aikaan ilmapiirin, joka vastustaa muutosta ja vahvistaa omaa identiteettiä vasten 

ympäröivää maailmaa. Tämä näkyy siten, että turismin haltuunsa ottama kaupunki on pystynyt 

tiettyyn rajaan saakka vastustamaan räikeämpää tyylien globalisaatiota. Esimerkiksi 

McDonaldsin ei annettu saneerata ravintolaa keskusaukiolle, kuten jo aiemmin mainitsinkin.  

Kaupunkiin muodostuneet erilaiset globaalit heimot ovat, ainakin teknoheimon esimerkin 

valossa, onnistuneesti vältelleet aikansa globalisaation mukanaan tuomaa elämäntapateollisuutta. 

Aiemmin teknosta pystyttiin nauttimaan ilman oikeita vaatteita ja elämäntapaa � ei vähiten sen 

takia että kaupunkilaisilla ei ollut rahaa. Nyt tämä kaikki on hiljalleen muuttumassa. 

Vuosituhannen vaihteen jälkeen Krakovan teknoheimon keskuuteen on onnistuttu iskostamaan 

yleismaailmallinen tyyli entistä vahvemmin. Globaalin kulttuurin pientä sillanpääasemaa on 

vahvistettu median ja kaupallisten intressien toimesta, samalla luoden siitä entistä 

standardisoituneempaa globaalissa mittakaavassa. 

Muutenkin kansainvälinen muoti on rantautunut Krakovaan. Useat ylikansalliset vaatemerkit 

(muun muassa Vero Moda ja Diesel) ovat perustaneet putiikkinsa kaupunkiin. Käynnissä on siis 

kahdesta suunnasta saapuva prosessi � toisaalta kansainvälinen raha tunnustaa Krakovan 

potentiaaliseksi markkinapaikaksi ja toisaalta taas krakovalaiset hakevat inspiraatiota ja ideoita 

globaalista tilasta. Lopputuloksena näyttäisi olevan entistä globalisoituneempi tila, jossa 

paikallista väriä jää ainoastaan toimijoiden itsensä mielestä puolalaisiin asioihin � kuten 

kaupungin fyysiseen kokonaistilaan ja perinteiseen ruokakulttuuriin. Muihin asioihin innoitus 

haetaan lisääntyvissä määrin globaaleista määrittäjistä. Tämän voi nähdä joko positiivisena tai 
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negatiivisena ilmiönä. Ilman globaaleja määritteitä ei paikallisia omaleimaisia asioita voitaisi 

tunnistaa, eikä määritellä sitä mikä on leimallisesti puolalaista ja krakovalaista. 

Käynnissä on siis ilmiselvästi muun muassa Harveyn (1989) tunnistama tilan uudelleen 

järjestyminen globalisaation vaikutuksesta. Tila ja aika pienentyvät ja supistuvat, kutistuvat 

kasaan. Käsitykset tilasta ja ajasta ovat entistä enemmän yhteneväisiä joka puolella maailmaa 

levittäytyvän kapitalistisen maailmanjärjestyksen mukana. Maailmasta tulee ikään kuin 

simulaatio siitä, mikä maailman tilan tulisi olla. Elementtejä tuodaan joka puolelta maailmaa ja 

niiden tilat romahtavat toisiinsa. Paikallinen kulttuuri joutuu sopeutumaan ja järjestäytymään 

uudelleen tässä prosessissa. Lopputuloksena on identiteetti, joka joutuu ottamaan kantaa ja 

suhtautumaan globaaliin tilaan ja kulttuuriin. Näkisin, että jäljelle jää kulttuuri, joka joutuu 

kieltämään itsestään monia puolia sopeutuakseen globaaleihin ihanteisiin. Puolassa EU- 

jäsenyyden myötä esimerkiksi slaavilainen, vodkavetoinen juomakulttuuri sekä viikset 

joutunevat kauhistelevien maailmankansalaisten hyökkäysten alle. Aivan kuten on käynyt 

suomalaiselle miehelle urheilusukkineen ja kossupulloineen Lenita Airiston ja maailman 

ristipaineessa.

Vaikka teknomusiikki ei kaupungissa ole saanut mitenkään huomattavaa jalansijaa, on se silti 

selvästi olemassa, mutta ilman vahvaa omaa identiteettiään. Teknoheimon jäsenet ovat 

jatkuvassa ja alati voimistuvassa vuorovaikutuksessa globaalien toimijoiden kanssa. 

Teknomusiikki Krakovassa ei voi vastustaa uudempia globaaleja teknomusiikkihenkisiä 

elämäntyylisuuntauksia. Se ei kyennyt määrittelemään omaa vakaata, tarpeeksi vahvaa tyyliään 

ennen viime vuosina vahvistunutta globaalin tyylin invaasiota, toisin kuin esimerkiksi Lodzissa 

ja Varsovassa, puhumattakaan Berliinistä, on tapahtunut. Näiden kaupunkien teknoheimoilla 

lienee kokoa ja vahvuutta pitää rave- kirkkonsa ekstaattisen yhteisöllisyytensä perustana. 

Krakovan heimon ekstaattinen puoli on institutionalisoitunut pienten klubien, Roentgenin ja 

Uwagan ympärille, eivätkä ne ole tarpeeksi suuria tiloja luodakseen tai edes pitääkseen yllä 

massiivista tekno-innostusta. Teknolle omistautunut heimon osa tullee näin jäämään varsin 

pieneksi, vaikka muilla, uudemmilla klubeilla varmasti riittääkin kävijöitä median ja hyvän 

tunnelman ansiosta.  

Roentgen ja Uwaga ovat klubeja, joilla DJ:t haluavat soittaa, sillä he kokevat saavansa arvostusta 

näissä tiloissa ja ihmiset ymmärtävät musiikin hengen ja tunnelman. Näillä klubeilla heimolle on 

syntynyt vahvimmin alkuperämyyttiä vastaavat tilat, tilat joissa teknon alkuperäistä ideaa 
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päästään kaikkein lähimmäksi. Jos muistetaan Halfacreen ja Kitchinin (1994) lausahdus, että 

vain omanlaisensa tilan luomalla voi teknoheimo säilyä, tulee Roentgenin ja Uwagan asema 

tärkeäksi. Niissä Krakovan heimon tärkeimmät toimijat, DJ:t, tuntevat olevansa tärkeitä ja 

kotonaan. Muissa klubeissa, muutamaa poikkeusta � erityisesti Antykvariatia ja Stalowe 

Magnoliaa �  lukuun ottamatta, he tuntevat vain olevansa töissä rahaa ansaitsemassa. Roentgen 

ja Uwaga ovat Krakovan pienen teknomaailman todelliset moottorit. Niistä löytyvällä 

tunnelmalla DJ:t jaksavat ja ovat kykeneviä pyörittämään muun kaupungin klubiskeneä ja sen 

muodostamaa kulttuuriteollisuutta. Tosin tämä tilanne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti ja joku 

uusista klubeista saattaa pystyä vakiinnuttamaan aseman teknoheimon uutena, pysyvämpänä 

keskuksena. Vaikkakin toisaalta väliaikaisuus on teknoheimon toimintatapoja alleviivaava 

seikka. Pysyviä rakenteita ei aina edes tahdota muodostaa, sillä uusiintuminen ja väliaikaisuus  

ovat teknoheimon elämää määrittäviä tekijöitä (Niemenmaa 2002: 307).  

Miasto Krakoff oli Krakovan kontekstissa ensimmäinen yritys kohti suurempaa, globaalien, 

tyyliteltyjen, coolien, standardien mukaista klubia. Yritys oli kuitenkin hieman liian aikainen, 

sillä esimerkiksi elämäntapalehdet City ja Aktivist eivät ilmestyneet vielä klubin avaamisen 

aikoihin. Vasta nyt näyttää konsepti globalisoituvassa Krakovassa toimia. Strefa22 on 

osoittautunut menestykseksi ja kolmella eri toimijataholla on ollut rohkeutta avata suurempia 

klubeja aivan viime aikoina. 

Teknon kapina- ja todellinen alakulttuurivaihe on globaalissa todellisuudessa pääsääntöisesti 

ohitettu jo 1990-luvun puoliväliin mennessä. Nyt jäljellä on ainoastaan rahan tekemiseen 

vihkiytynyt kulttuuriteollisuuden koneisto, vaikka monin paikoin maailmaa löytyykin 

esimerkkejä, joissa tekno edelleen haastaa ympäröivän todellisuuden ja jossa käydään 

kulttuurisotaa vallitsevista arvoista. Teknoheimon alkuaikojen raveista peräisin oleva tila- ja 

kulttuurikapina ei koskaan todella kotiutunut Krakovaan, vaikka se kuuluukin tärkeänä osana 

heimon alkuperämyyttiin. Tulkintani mukaan tämä johtuu ensinnäkin siitä, että krakovalaiset 

ovat tällä hetkellä hyvin tyytyväisiä uusiin, vapaisiin oloihinsa, eikä heillä ole kapinan aihetta 

uutta yhteiskuntaa vastaan tilan ja toimintatapojen saralla.  

Koko seikka tuntuu varsin merkityksettömältä Krakovan kontekstissa, koska epäviralliselle 

juhlimiselle ei juurikaan ole tarvetta. Kaupungissa ei ole tiukkaa viranomaisvalvontaa 

esimerkiksi paloturvallisuuden, huumekaupan tai aukiolojen suhteen. Näin ollen nykyisessä 

Krakovassa bileet saavat jatkua sellaisina kuin halutaan niin pitkään kuin halutaan. 
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Viranomaisten välttelylle ja luvattomuudelle ei tässä kontekstissa ole painavia perusteita. 

Seikkailunhalunkin painaa nollaan luvattomien tapahtumien paikalle houkuttelema sankka 

joukko Nova Hutan gangstereita. Asian kanssa saattaa olla jotain tekemistä myös sillä, että 

luvallinen juhliminen on kaupungissa itse asiassa uudempi ilmiö kuin luvaton. Sosialismin 

aikana ei virallisia juhlia juurikaan voitu järjestää esimerkiksi rock-musiikin saralla.  

Fyysisen tilan sijasta radiota on kuitenkin lähdetty Krakovassa valloittamaan luvattomasti. 

Kyseessä on puhtaasti taloudellinen asia, koska lähetysluvan hankkiminen maksaa liikaa. Eräs 

tärkeimmistä syistä Krakovan teknon nykytilaan nousee myöskin teknon globaalista historiasta. 

Ulkopuolinen maailma ei ole koskaan nostanut Krakova- hypeä teknon osalta. Krakovan 

kaupunkitila on asettanut rajoituksensa teknoheimon kukoistukselle. Ulkopuolinen maailma ei 

ole koskaan löytänyt aihetta riemuita Krakovan teknoelämästä, joten kaupunkilaiset eivät tunne, 

että heillä olisi teknon suhteen mitään omaa tarjota. Tästä johtuen ei kaupungin teknoklubeilla 

ole sellaista asemaa, että ne olisivat tärkeä osa kaupungin imagoa tai sen markkinointitaktiikkaa. 

Krakovan teknoheimon tila ei ole saavuttanut asemaa, jossa se olisi taloudellisella tavalla 

merkittävä, niin kuin esimerkiksi Berliinissä (Niemenmaa 2002:305-6). Krakovan maine ja 

estetiikka koostuvat ennen kaikkea klassisesta kauneudesta. Teknoheimo elää omaa elämäänsä 

klassisen kauneuden sisälle kätkeytyneenä. 

Krakovan kaupungin tila ei ole estetiikkansa eikä urbanismin asteen ja asenteiden puolesta 

antanut sellaista toimintaympäristöä, jossa teknoheimo olisi kyennyt muodostumaan vahvaksi ja 

uutta luovaksi osaksi kaupunkikulttuuria. Teknoheimon perustava, harrastunut osa on jäänyt 

hyvin pieneksi ja sellaiseksi, ettei sillä ole ollut varsinaisesti omanlaistaan identiteettiä. Se on 

vahvojen taiteellisten persoonien puuttuessa jäänyt toistamaan teknon alkuperäistä estetiikkaa 

luomatta varsinaisesti mitään uutta. Vuosien ajan teknokulttuuri on kuitenkin rakentunut 

kaupungissa omilla ehdoillaan, ilman suurta ulkopuolista kiinnostusta. Nyt tämä on 

muuttumassa, kun uudenlainen, cooliuteen nojaava globaali kaupunkikulttuuri on todella 

rantautunut kaupunkiin. Teknoheimon tilasta on tullut monien elämäntapalehtien esille nostamaa 

todellisuutta. 

Nyt kun Krakova on todellakin pääsemässä (joutumassa?) mukaan globaaliin teknotodellisuuteen 

monien uusien klubiensa johdosta, on teknon maailma jo ehtinyt muuttumaan perustavalla 

tavalla. Kulttuuriteollisuuden mukaansa imaisema kulttuuri hävittää oman tarkoituksensa 

nopeasti ja siirtyy toisintamaan tyhjää versiota itsestään. Krakova on ehtinyt kunnolla mukaan 
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vasta teknoheimon vaiheeseen, jossa se on jo imeytynyt kiinteäksi osaksi elämäntapateollisuutta, 

aikaan jolloin tekno on tuotteistettu omaksi maailmakseen niin lehtiensä, vaatteidensa kuin 

musiikkinsakin puolesta. Kulttuurin kiertonopeus ja institutionalisoituminen on nykyisin 

globaalissa mittakaavassa hämmästyttävän nopeaa. Lontoon ensimmäisistä klubeista tähän 

päivään ei ole kulunut edes kahtakymmentä vuotta ja silti kyseessä on jo globaali, useille 

maailman kaupunkilaisille täysin jokapäiväinen ilmiö. Nopea levittäytymistahti kertoo omaa 

tarinaansa nykyisen kulttuuriteollisuuden voimasta. Sen kyvystä omaksua uusien, 

mielenkiintoisten kulttuurien tavat, symbolit ja asenteet ja tehdä niistä kulutushyödykkeitä. Tämä 

on selvästi nähtävissä myös Krakovan teknoheimon elämässä. Kaupungissa on toisaalta 

nähtävissä teknoheimon taso, jossa harrastuneisuus ja aito innostus musiikkia ja tanssimista 

kohtaan on määräävässä asemassa, mutta myös kulttuurikoneisto, joka yrittää markkinoida 

teknoheimon elämäntavan helposti omaksuttavia osia mahdollisimman laajalle yleisölle. 

Tällaisessa globaalissa todellisuudessa perustuu Krakovankin teknotila globaaleille standardeille. 

Niihin on tiivistynyt teknon historia, mutta ne muokataan paikallisten toimijoiden toimesta 

kaupungin itsensä historialliseen tilaan sopiviksi. Samalla, kun tekno muokkautuu kaupunkiin 

sopivaksi, muokkaa se niin kaupungin fyysistä kuin henkistäkin tilaa. Krakovan teknon tilat ovat 

olleet pienenä, mutta tärkeänä, osana erilaisten ilmiöiden hyökyä, jotka ovat muokanneet niin 

ympäröivän kaupungin fyysistä kuin henkistäkin tilaa. Krakovan tapauksessa keskiaikaisiin 

kellareihin tiivistyy mainiosti taloussysteemin ja yhteiskunnan muutos. Aiemmin varastoina 

olleet tilat olivat sosialismin aikana täysin hyödyttömiä, mutta saivat kapitalismin 

uudelleensaapumisen myötä yllättävän arvonnousun kaupallisena viihdetilana. Tekno 

kaupallisena ilmiönä tuli mahdolliseksi vasta talousjärjestelmän muutoksen jälkeen. Teknon 

esiinmarssin voi siis Krakovassa kytkeä talousjärjestelmän vaihtumiseen. Teknon asema ja 

vahvistuminen kertoo omaa tarinaansa kapitalismin vahvistuvasta asemasta. Teknon ja 

muidenkin kaupunkikulttuurien esiinmarssi vahvistaa teoriaa siitä, kuinka kapitalismin 

saapuminen ja niin sanottu transitio kohti läntisimpiä yhteiskuntamalleja samalla lisää 

urbanismin määrää kaupungeissa. Krakova on nyt selvästi urbaanimpi ja vivahteikkaampi paikka 

kuin sosialismin aikaan. 

Työssäni olen pyrkinyt osoittamaan, että yksikään globaali kulttuuri-ilmiö ei sinällään 

kokonaisuudessaan juurru uuteen tilaan, vaan siitä selviytyy jokaiseen paikkaan soveltuvat 

ilmiöt. Muut osaset menettävät joko merkityksensä tai sitten, jos ne ovat ilmiön sisäisen logiikan 

kannalta hyvin tärkeitä, ne pysyvät mukana, mutteivät uudessa kontekstissaan välttämättä 
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tarkoita mitään. Tekno on saapunut Krakovaan tyylinä ja asenteina, jotka ovat edelleen olemassa, 

mutta asenteet ovat käytännössä Krakovassa täysin merkityksettömiä, koska esimerkiksi 

kaupallisuuden vastustaminen ei Krakovan kaupunkielämän kontekstissa tarkoita mitään � kaikki 

on yhtä paljon tai yhtä vähän kaupallista. Selvimmin tämä tulee esille mainituissa suhteissa eri 

heimojen välillä. Teknon tyyli ilmenee Krakovassa ennen kaikkea, niin klubien kuin DJ:iden 

nimissä, kuin tietenkin tanssityyleissä ja musiikissa. Tyylistä on kuitenkin kulkeutunut 

kaupunkiin vain osanen, eikä esimerkiksi teknomusiikin teknologia- ja tulevaisuusaspekteista, tai 

teknomusiikin kytköksistä maailmanparannukseen ja esimerkiksi uushippeihin ole juurikaan 

havaintoja.

Globaalia ja lokaalia teknotilaa määrittävät selvimmin teknosta tehdyt globaalit ja paikalliset 

representaatiot, joita tekevät niin teknon ammattilaiset kuin harrastajatkin ja lokaali fyysinen 

ympäristö. Representaatiot ovat teknosta käytyä keskustelua, jossa määräävimmässä asemassa 

ovat luonnollisesti median edustajat. Teknotilasta tehdyt representaatiot ovat mielenkiintoisia, 

sillä teknotila itsessään on pelkkää simulakraa � se on representaatio urbaanin sykkeestä, 

kaupungin raa�asta rytmistä. Se on heijastuma kapitalistisen tuotantotavan rakentamasta 

uusliberaalisesta, thatcherilaisesta maailmasta, jossa jokainen yksilö saa yrittäjyyden hengen 

mukaisesti ansaita elantonsa ja tehdä mitä tahansa (Redhead 1993), sekä postfordistisesta 

logiikasta, joka on saanut urbaanin elämän kääntämään huomionsa maailman kulttuuriin.  

Tekno on kapitalismin luoman maailman representaation representaatio riisutussa muodossa. 

Maailmasta on otettu melu, häly ja koneen samankaltaisena jatkuva rytmi, joka suodatetaan 

päihteillä aikaansaadun ekstaattisen yhteisön ja yhteisöllisyyden simulaation lävitse. 

Teknomusiikki on kaupungin rytmin ilmentymä. Se on modernin, raa�an, yhteisöllisyytensä 

kadottaneen kaupunkikoneen rytmi, mutta hämmentävästi juuri näitä vieraantumisen symboleita 

käytetään teknoheimon yhteisöllisyyden luomiseen. Teknon yhteisöllisyys, representaatioiden ja 

simulaatioiden summa jatkuu kuitenkin vain niin kauan kuin osallistuja haluaa. Seuraavaan 

simulaatioon voi teknosimulaatiosta mennä nykyaikaisessa kaupungissa, kuten Krakovassa, 

helposti poikkeamalla sisään seuraavaan baariin, elokuvateatteriin, kauppaan tai pelihalliin. 

Simulaatioidensa ja yhteisöllisyytensä takana on teknon logiikka hyvin suoraan länsimaisen, 

kapitalistisen yhteiskunnan tuote. Tekno koettaa jatkuvasti etsiä uutta ja kasvaa samalla hajoten 

entistä pienempiin ja eriytyneempiin alaryhmiin. Teknon kehityskaari on siis kuten yhteiskunnan 

kokonaisuudessaan, mutta nopeutettuna pienoisversiona. Hajotessaan entistä pienempiin 
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kokonaisuuksiin tekno kuitenkin samalla vastaa uskonnon kuoltua nykyaikaisen 

kaupunkiyhteiskunnan kaipuuseen yhteisöllisistä ja ekstaattisista kokemuksista. Puolan 

kontekstissa kirkko ja uskonto eivät ole kuitenkaan vielä kuolleet, vaikkakin kirkon asema on 

heikentymässä nuoremman polven näkökulmasta. Teknon tarjoama yhteisöllisyys on tullut 

urbaaneille ihmisille yhdeksi vaihtoehdoksi katolisen kirkon tilalle. Teknoklubilla ihmiset ovat 

ekstaattisessa, lähes hengellisessä yhteydessä ja kantavat teknoheimon maskeja erottautumalla 

muista yhteisöistä musiikin avulla. Krakovassa maski on nimen omaan aineeton, koska 

teknoheimon jäsenet eivät yleisesti erotu muista pukeutumisella tai muilla ulkoisilla tavoilla. 

Postmoderni yhteiskunta Maffesolin (1996) mukaan kaipaa nimenomaan tunnetta ja 

yhteisöllisyyttä. Tekno yhdistää tunteen kaipuun toiseen postmoderniin ilmiöön, simulakraan ja 

tyhjän kuvan ilmestymiseen.  

Miten kaikki tämä liittyy sitten alussa käsiteltyihin maantieteen postmoderneihin tuuliin? 

Helpointa on aloittaa Harveysta ja hänen ei- postmodernistaan. David Harvey antaa täydellisen 

viitekehyksen kaupunkien rakentumisen ymmärtämiseksi. On hyvä ymmärtää, että kaupunki on 

kapitalismissa rakentunut ainoastaan ylijäämän sitomisesta tilaan. Kaupunki on paikalleen 

sidottua rahaa. Ja kuten kapitalismissa rahan kanssa usein on, tarkoituksena on tehdä lisää rahaa. 

Kaupunkien tilat on saatava tuottamaan mahdollisimman paljon rahaa. Kaikki pyörii 

kapitalistisessa kaupungissa rahan ympärillä, sillä kaikki kaupungissa muistuttaa siitä � onhan 

raha väline johon (lähes) kaiken näkyvän (ja näkymättömän) voi vaihtaa.   

Siksipä Marx ja Harvey ovatkin oikeassa väittäessään, että kapitalismi kykenee piilottamaan 

elämisen raha�ja tavarafetisismin taakse, jolloin huomaamatta koko elämän perustaksi nousee 

rahan palvominen. Esimerkiksi teknoheimon jäsen Krakovassa tarvitsee varsin paljon rahaa 

pitääkseen elämäntyyliään yllä. Tätä perustaa vasten voi väittää, että urbaanit ilmiöt pyörivät 

rahan ympärillä ja että niitä voi siis pitää pelkästään kapitalismin logiikasta nousevina 

pinnallisina heijastumina. Harvey pystyy myös teesillään aika-tila kutistumisesta sitomaan 

globalisaation prosessit kapitalismin kehitykseen aivan yhtä pätevästi kuin muutkin 

globalisaation tutkijat. Hän onnistuu näin kietomaan koko laajenevan kapitalistisen maailman 

kertomuksensa sisään. Mutta omasta mielestäni se ei riitä. Hän pystyy selittämään elämän 

kontekstin varsin aukottomasti, mutta ei kykene lopulta ottamaan kantaa itse elämään ja sen 

vivahteisiin, sillä Harvey ei kykene sanomaan mitään maailman yhteisöllisyydestä.  
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Hänen oletuksensa ihmisen luonteesta näyttäisi lopultakin perustuvan vanhalle ja kuluneelle 

käsitykselle ihmisestä pelkkänä taloudellisena toimijana. Hänen teorioidensa selitysmalli loppuu 

juuri tähän pisteeseen. Ihminen on muutakin kuin taloudellisiin realiteetteihin toimintansa 

perustava kone, vaikka saattaakin huomaamattaan toiminnallaan seurata ja vahvistaa 

kapitalismin logiikkaa. Tärkeimpänä ihmistä eteenpäin ajavana voimana, joka on helppo 

sivuuttaa taloutta tarkastellessa, näkisin kuitenkin myötätunnon ranskalaisen sosiologian 

mukaisessa tarkoituksessaan, yhteisöllisyyden ja elämän perustajana. Ihmiset tahtovat olla 

yhdessä ja tuntea kuuluvansa maailmaan. Jos kaupunkielämää todella haluaa tarkastella, on se 

tehtävä nimenomaan toimijoiden elämän, eikä talouden kautta, vaikka se kiistatta alleviivaakin 

kaikkea nykyaikana tapahtuvaa. Jos tyytyy Harveyn toteamukseen elämästä pelkkänä 

kapitalistisen järjestelmän pinnallisena heijastumana, on se elämän latistamista.  

Maffesolin teoria heimoista puolestaan antaa ihmiselämälle sen vaatiman tilan, sulkematta pois 

yhteisöllisyyden eri puolia. Samalla se kuitenkin ottaa huomioon ihmisten rakentamat 

yhteiskunnalliset rakenteet, joista tällä hetkellä tärkeimpänä on kiistatta kapitalismi. Maffesolin 

heimot rakentavat yhteisöllisyyttään kapitalismin modernin jälkeisessä kaupungissa, jossa 

eletään ennen kaikkea kuluttamalla. Kuluttamalla erilaisia asioita, muodostetaan Maffesolin 

kaupungissa erilaisia yhteisöjä, mutta kuluttaminen ja talous ovat ainoastaan välineitä. 

Todellinen toimeenpaneva voima on halu kuulua yhteisöön � yhteisöön joka joudutaan luomaan 

uudestaan modernin tuhottua vanhat yhteisöllisyyden muodot. Kaupungissa kaikki on 

vaihdettavissa rahaan, joten on odotettavissa, että myös yhteisön saa itselleen rahalla, löytämällä 

sen tavan kuluttaa, joka palvelee omaa itseään. Yhdistämällä aika-tila kutistumisen, siis 

globalisaation prosessit, kaupungin heimoihin, syntyy toimiva teoria kaupunkielämästä ja sen 

muodoista kapitalistisessa maailmassa, jos nimenomaan haluaa etsiä kaiken elämän kattavaa 

teoriaa. Mukana on sopiva määrä jingia ja jangia � Harveyn postmodernin vastaisuutta ja 

toisaalta Maffesolin postmodernia.  

Teknoheimo on osanen kaupunkikulttuuria, joka yhdessä muiden palasten kanssa muodostaa 

nykyaikaisen kaupunkikulttuurin koko kollaasin. Teknoheimo on globaali, yhteneväinen 

kulttuuri, jota kuitenkin dominoivat suurten ylikansallisten ryhmittymien sijasta pienet, 

paikalliset toimijat. He toimivat toistensa kanssa löyhässä verkostossa, jota pitää kasassa ennen 

kaikkea yhteinen käsitys estetiikasta ja mausta. Muuta ei tarvita yhdistämään miljoonia ihmisiä 

ympäri maailman ja luomaan kulttuurin, joka lopultakin itse säätelee itseään ja toimii yhtenä 
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osasena nykyaikaisen kulttuuriteollisuuden koneistoa vahvistaen ja uusintaen tavarafetisismiä ja 

kapitalismia itseään.  

Harvey on saanut pääasiassa antaa äänensä tämän teknoheimon toimintaympäristön, kaupungin 

ja kapitalismin kuvaamiselle. Hänen huomioitaan globalisaatiosta ovat täydentäneet muun 

muassa Dear, Flusty ja Appadurai. He ovat kertoneet, mikä on mahdollistanut teknoheimon 

levittäytymisen ympäri maapalloa. Castellsin informaatioyhteiskunta on luonut väylän 

teknoheimon yhteydenpidolle globaalilla mittakaavalla. Kaupunkitilan elämän kuvaajana 

Maffesolin heimoteoria on ansiokkain � se löytää teknoheimollekin oikeutuksen postmodernissa 

maailmassa � uuden yhteisöllisyyden ja ekstaattisuuden kaipuun. Baudrillard ja Jameson ovat 

löytäneet postmodernin ja teknon estetiikan: tyhjän kuvan tai ennemminkin sen liikkuvan 

version, videon ja sen myötä vahvistuneen simulaation. Krakovan tapauksessa teknoheimon 

elämä on löytänyt hieman erilaisen muodon kuin monissa muissa suuremmissa kaupungeissa 

globalisaation ja paikallisen historian ristipaineessa.

Näyttäisi siltä, että Krakovan tapauksessa vallan vaihduttua Puolassa vuonna 1989 pääsi pinnan 

alla kytenyt muutospaine purkautumaan. Kaupunkiin syntyi hetkessä suuri joukko erilaisia 

kaupunkielämän yhteisöllisiä tiloja, kuten baareja. Erinäisten matkakumppanien kanssa olen 

koettanut analysoida ainutlaatuista tunnelmaa, joka kaupunkiin on syntynyt. Sosialismin kaudella 

aika ikään kuin pysähtyi, eivätkä ihmiset voineet toteuttaa visioitaan kaupungista, rakentaa omia 

representaatioitaan. 1990- luvulla visioiden toteuttamiselle ei enää ollut mitään esteitä, jos 

taloudellinen puoli oli kunnossa. Näkemykset Krakovan kaupungista pääsivät vapaaksi ja 

materialisoituivat muun muassa tunnelmallisiksi baareiksi. Näillä visioilla oli 1990-luvun alussa 

vahvasti paikallinen leima, eikä niissä ollut sijaa globaaleille, muodikkaille diskursseille, kuten 

teknolle. Muualta kulkeutuneet ja kulkeutuvat vaikutteet ovat nyttemmin muuttamassa 

kaupunkilaisten visiota kaupungistaan vähemmän originaaliksi ja enemmän globaaliksi, 

vaikkakin toisaalta Krakovasta saadut vaikutteet ovat omiaan muuttamaan muiden kaupunkien 

asukkaiden visioita omista asuinpaikoistaan.  

Viimeisten vuosien aikana on tyyleissä ollut havaittavissa selvä tendenssi kohti 

kansainvälisempää makua kontaktien ja median vahvistaessa kuvaa ulkopuolisesta maailmasta. 

Tätä heijastaa selvästi teknoheimokin. Uudet krakovalaiset kellariklubit ja baarit näyttävät 

samoilta kuin Helsingissä, Lontoossa tai Pietarissa. Krakovan teknoheimon historia ulottuu tätä 

kirjoitettaessa jo 13 vuoden taakse 1990-luvun vaihteeseen, jolloin erilaisten globaalien tyylien 
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sekamelska alkoi tunkeutumisensa kaupunkiin. Teknomusiikki on ollut yksi niistä monista 

silloista, joita pitkin kapitalismin leimaamaa kaupunkikulttuuria on rakennettu entiseen 

sosialismin saarekkeeseen. Tekno on kaivertanut kaupunkiin pienen, mutta selvästi erotettavissa 

olevan lokeronsa, joka elää ja muuttuu Krakovan heimon jäsenten, tilan ja globaalin 

heimodiskurssin puitteissa. 

6.2 Loppumietintöjä 

En voi väittää, että kaiken valmistuttua ja lopputulosta lukiessani voisin sanoa tutkimukseni 

olevan sellainen kuin etukäteen kuvittelin. Krakovan teknoheimo oli kovin vaisu verrattuna 

käsitykseen, jonka sain nopealla ensikosketuksellani kaupunkiin vuoden 2000 keväällä. Satuin 

osumaan kaupunkiin juuri kun Miasto Krakoffin nostama klubielämä innostus oli 

korkeimmillaan. Vuoden 2001 syksyllä saapuessani kaupunkiin hype oli jo ehtinyt laskemaan. 

En löytänyt kaupungista enkä lähimaastosta mitään hurjan kiinnostavia teknokohteita, joiden 

kautta olisin päässyt käsiksi kapinaan perinteisiä yhteiskunnan arvoja ja sosialismin tilakäsitystä 

vastaan. Krakovassa bailuja ei ikinä ole järjestetty missään muissa tiloissa kuin erilaisissa 

yökerhoissa, joten teknoheimon toimintaan ei myöskään kuulu omien koristuksien ja vastaavien 

tekeminen paitsi ammattimielessä. En löytänyt heimon palasta, joka olisi järjestänyt bailuja 

omaksi harrastuksekseen ajattelematta rahallista voittoa esimerkiksi Helsingin yliopiston 

HYTKY ry:n tapaan. 

Mistä kaikki tämä sitten kertoo? Se kertoo omaa tarinaansa siitä, miten nykyaikaiset 

kaupunkikulttuurit muuttuvat ja reagoivat äärimmäisen nopeasti globaaleihin diskursseihin, 

jolloin vuosikin on jo pitkä aika ja asiat saattavat olla aivan toisenlaisia lyhyenkin ajanjakson 

jälkeen. Mutta toisaalta teknoheimon vaisuus kertoo tarinaansa siitä, miten ilman sopivaa 

historiallista kontekstia, ei globaali ilmiö kykene kiinnittymään vahvasti paikkaan. Tarvitaan 

sopiva toimintaympäristö ja tilanne. Samoin teknoheimon viime aikainen voimistuminen 

Krakovassa kertoo siitä, että teknoheimo ja sen toimintatavat on sen lyhyen historian aikana jo 

täysin adoptoitu nykyiseen globaaliin, viileyteen (cooliuteen) tähtäävään kaupunkikulttuuriin. 

Krakovaan ei syntynyt vahvaa teknoheimoa oma-aloitteisesti, koska konteksti ei ollut sopiva, 

mutta osasena median, sekä muun kulttuuri- ja elämäntapateollisuuden lanseeraamaa 

elämäntapaa, se on viime aikoina vahvistunut selvästi. 
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Krakovalaisen teknoheimon omaperäisyyden puute jätti tutkimukseni omasta mielestäni 

alkuperäisiin ajatuksiini verrattuna varsin laimeaksi, mutta toisaalta taas monet globaaliin 

kulttuuriteollisuuteen liittyvät piirteet nousivat esiin paljon selvemmin kuin aluksi olin ajatellut. 

Omaperäisempiä ja tällä tavoin mielenkiintoisempia kohteita olisi varmasti ollut perustellusti 

valittavissa, esimerkiksi erittäin järkevää olisi ollut tehdä tutkimus Helsingissä. Halusin 

kuitenkin liittää tutkimukseeni vanhojen sosialististen maiden kaupunkielämän muuttumisen ja 

muutenkin tutkimuksen käynnistämisen aikaan minulla oli visio itsestäni tutkimusmatkailijana � 

omaan kotikaupunkiin jääminen olisi ollut liian epäromanttista.  

Kaupunkielämän muuttumisen tutkimukseen liittyen Helsinkiin jääminen olisi itse asiassa ollut 

myös puolustettavissa, sillä eihän täälläkään oikeastaan ollut vapaata kaupunkielämää nykyiseen 

tapaan ennen 1990-lukua. Ravintolassa olutta tilatessaan oli ostettava samalla ruokaa ja kuten 

Ultra Brakin laulaa: �Koko paikka muistutti Neuvostoliittoa�. Helsinkiäkin olisi voinut käyttää 

mainiona esimerkkinä kaupunkielämän muutoksesta, vaikkei se varsinaisesti ollutkaan 

sosialistinen kaupunki. Vain hengeltään. No, vaikken löytänytkään �rankkoja� paikkoja, joita 

kuvittelin löytäväni, opin siinä sivussa sitäkin enemmän globaalista kulttuurista, puolalaisuudesta 

ja elämästä Euroopan eri osissa. Kokemuksia, joiden hienoutta en voi kiistää. 

Työn kirjoittaminen ja tutkimuksen tekeminen eivät olleet yksiselitteisen helppoja prosesseja. 

Maantieteellisten vertailukohtien hakeminen oli alussa varsin vaikeaa, varsinkin koska 

opetuksessa ei tällaisiin asioihin suuremmin huomiota kiinnitetty. Maantieteen opetuksessa on 

ollut taipumus keskittyä niin sanottuihin tärkeisiin asioihin, jotka ovat selvästi poliittisia tai 

vaihtoehtoisesti kytköksissä talouden tahi globalisaation suuriin linjoihin, kuten köyhyyteen tai 

tuotannon sijoittumiseen. Maantieteen kaupunkitutkimuksen puolella taas suuntaa on ollut 

antamassa useimmiten suunnittelun prosessien korostaminen. Kulttuurintutkimuksen traditio on 

eurooppalaisessa ja suomalaisessa maantieteessä ollut heikohko. Anglo- amerikkalaisessa 

traditiossa kulttuurintutkimuksella on ollut paljon vahvempi sija Sauerin jalanjäljillä. Mutta 

viime vuosina kulttuurin tutkiminen on selvästi saanut jalansijaa myös meidän laitoksellamme.  

Tutkimusprosessin myöhemmässä vaiheessa vertailukohtia jo löytyi huomattavasti enemmän ja 

vuosien saatossa sain asioihin lisää perspektiiviä. Se on ollut hyvästä, mutta toisaalta 

tutkimukseni ja kirjoittamisen venyminen useiden vuosien ajalle on aiheuttanut tyhjäkäyntiä, 

kirjoitustyylien epätasaisuutta ja ajatusten hukkumista, mutta siis myös toisaalta näkökulman 

laajentumista. Oman kenttätutkimukseni pääosioon olin varsin tyytyväinen kokemuksena. Oli 
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hieno kokemus asua keskisessä Euroopassa yhden syksyn ajan. Samoin sain kerättyä riittävästi 

tietoa tutkimukseni tarpeisiin, vaikka sitä hieman heti kenttätutkimuksen jälkeen epäilinkin. 

Tutustumalla tarkasti muistiinpanoihini, nousi sieltä esiin monia yhtäläisyyksiä ja tiedonjyväsiä, 

joita saattoi peilata vasten erilaisia teorioita. Näitä tietoja saatoin sitten syventää myöhemmin 

kaupungissa vieraillessani. Kaiken kaikkiaan tutkimusprosessi on ollut hyvin opettavainen 

kokemus ja voinen lopettaa työn kirjoittamisen varsin tyytyväisin mielin. 

Kuinka sitten olisi mahdollista jatkaa tutkimusta tästä eteenpäin? Maailmassa riittää kaupunkeja 

ja heimoja joiden tilakäsityksiin ja rakentamaan tilaan on otettava kantaa globalisaation 

prosessien myllertämän maailman ymmärtämiseksi. Teknoheimon tai muiden heimojen tilaa eri 

paikoissa tutkimalla on mahdollista saada lisää vihjeitä lokaalin reagoimisesta globaaliin tilaan, 

aivan kuten antropologiassa on teemana ollut jo pidempään. Antropologiassa heimot vaan ovat 

olleet hieman perinteisemmältä pohjalta valittuja. Heimoja tutkimalla saa samalla empiiristä 

tietoa globaalin tilan virtauksista ja niiden muodoista, suuntauksista ja logiikasta. Teknoheimon 

tilaan ja toimijoiden maailmaan olisi mahdollista paneutua paljon syvällisemminkin kuin tässä 

tutkimuksessa, jos tutkimusresurssit ja rahoitus olisivat kunnossa. Tämä tutkimus on ollut vain 

lyhyt, muutaman tavun pituinen, otos pitkästä, editoidusta musiikinpätkästä jota kutsutaan 

nimellä `tekno´.  
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