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1 JOHDANTO  

  

Tässä työssä käsitellään japanilaisia linnakaupunkeja ja niiden kaupunkirakennetta 

myöhäiskeskiajalta nykyaikaan. Linnakaupungeilla viitataan tässä työssä asutuskeskuksiin, 

kyliin ja kaupunkeihin, joita kehittyi puolustuksellisista syistä rakennettujen linnoitusten 

ympärille (esim. Karan 1997: 15–16). Tokugawa-kaudella (1603–1868) linnakaupungit olivat 

aina myös hallintoalueensa pääkaupunkeja. Teoriassa siis Edo (nykyään Tokio) on myös 

linnakaupunki, mutta sen kaupunkirakenne on historiallisista syistä johtuen erikoislaatuinen 

verrattuna muihin linnakaupunkeihin. Ellei toisin ole sanottu, linnakaupungeilla viittaan tässä 

työssä muihin linnakaupunkeihin kuin Edoon.  

Vaikka kaikki Japanin kaupungeista tänä päivänä eivät ole entisiä linnakaupunkeja, oli 

linnakaupungeilla kuitenkin merkittävä vaikutus koko Japanin kattavan, tasaisen 

kaupunkiverkon synnyssä (Rozman 1986: 337). Lisäksi vaikka linnakaupungeilla ei ole 

nykypäivänä samanlaista puolustuksellista merkitystä kuin aiempina vuosisatoina, historia 

näkyy yhäkin näiden kaupunkien kaupunkirakenteessa. Menneisyyden ja nykypäivän vertailun 

avulla voidaankin paremmin hahmottaa, mitkä asiat ovat vuosisatojen aikana muuttuneet, ja 

mitkä ovat vastaavasti pysyneet samana. Tämän vuoksi linnakaupungit ovat tärkeä 

tutkimuskohde.  

Oma tutkimuskohteeni on nykyisessä Yamagatan prefektuurissa sijaitseva entinen 

linnakaupunki Yonezawa (米沢 ), jonka kaupunkirakenteen muutoksia tutkin vertaamalla 

historiallisia karttoja nykypäivän karttaan. Yonezawan kaupunki oli Tokugawa-kaudella 

alueellinen pääkaupunki, mikä tekee siitä tyypillisen linnakaupungin. Kaupungista oli 

saatavilla historiallisia karttoja eri vuosisadoilta sekä nykypäivän ajantasainen kartta. Näistä 

syistä päädyin valitsemaan juuri Yonezawan tutkimuskohteekseni. Kehittyikö Yonezawan 

kaupunki samalla tavalla kuin linnakaupungit yleensä ja miksi? Miten ja missä määrin 

Tokugawa-kauden kaupunkirakenne näkyy nykypäivän kaupungissa? Muuttuiko Yonezawan 

kaupunkirakenne Tokugawa-kauden jälkeen samalla tavalla kuin keskimääräinen 

linnakaupunki muuttui?  Nämä ovat kysymyksiä, johon pyrin työssäni vastaamaan. 

Työn metodina on kartta-analyysi sekä Fernand Braudelin alun perin vuonna 1952 

lanseeraama longue durée, joka nimensä mukaisesti viittaa pitkään ajanjaksoon. Yksi longue 

duréen pääajatuksista on se, että tutkimalla asiaa pidemmällä aikavälillä muutoksien lisäksi 

myös samanlaisina vuosisatoja pysyneet seikat helpommin näkyviin (Braudel 2009: 180). 
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Esimerkiksi maantieteelliset sijaintiseikat ovat melko pysyviä kaupungin kasvua ohjaavia ja 

rajoittavia tekijöitä, mikä näkyy hyvin myös tutkimuskohteessani Yonezawassa. Longue durée 

on siis näkökulma ja tapa tutkia ilmiöitä laajemmin kuin pelkästään yhdessä hetkessä 

tapahtuneina ilmiöinä.  

 Luvussa 2 esitellään japanilaisten kaupunkien, erityisesti linnakaupunkien, historiaa ja 

merkitystä. Työ etenee kronologisesti noin 1500-luvulta nykyaikaan. Ensiksi esitellään 

linnakaupunkien historiaa sekä myös yleisimmät Tokugawa-kaudella ja sitä ennen syntyneet 

kaupunkityypit. Seuraavaksi keskitytään linnakaupunkien kaupunkirakenteeseen ja esitellään 

sen muutokseen vaikuttaneita prosesseja ja syitä. Kolmas alaluku käsittelee erityisesti Meiji-

kautta (1868–1912) sekä 1900-luvun alkupuolta ja sitä miten linnakaupunkien 

kaupunkirakenne muuttui maan modernisoituessa. Tämän jälkeen käsittelen linnakaupunkeja 

1900-luvun puolivälistä nykyaikaan. Kaupunkisuunnittelun historian lisäksi kerron siitä, miten 

nykypäivänä vanha kaupunkirakenne sekä tapa suunnitella kaupunkeja näkyvät yhäkin tämän 

päivän kaupungeissa. 

Linnakaupunkien historiallisen yleiskatsauksen jälkeen kolmannessa luvussa kerron 

lisää metodeistani eli historiallisesta kartta-analyysista sekä longue duréesta. Neljäs luku 

käsittelee omaa tutkimuskohdettani Yonezawaa. Käyn ensiksi läpi Yonezawan historiaa, 

minkä jälkeen esittelen kaupungin karttoja Tokugawa-kaudelta sekä vertaan niitä toisiinsa ja 

nykypäivän karttaan. Lisäksi yritän selvittää, missä määrin Yonezawan kaupunkirakenne ja 

kaupunkikehitys vastaa luvussa 2 esiteltyä linnakaupunkien yleistä kehitystä. Lopuksi käyn 

läpi johtopäätökseni.  

 

2 LINNAKAUPUNKIEN HISTORIA JA KAUPUNKIRAKENNE 

 

Tässä luvussa käsitellään japanilaisten linnakaupunkien historiaa ja kaupunkirakennetta. 

Näiden kaupunkikehityksessä ja -rakenteessa on paljon yhteneviä piirteitä, jotka näkyvät myös 

nykypäivänä. Siksi linnakaupunkien yleisen kehityksen perusteellinen käsittely on 

välttämätöntä Yonezawan kaupungin historian ja nykytilanteen ymmärtämiselle. Tämä luku 

toimii siis tärkeänä taustoituksena empiirisen tutkimuksen kannalta.  
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2.1 Tokugawa-kausi (1603-1868) ja sitä ennen 

2.1.1 Linnakaupunkien historia ja synty 

 

Samoin kuin monet länsimaat, Japani oli varsin kaupungistunut maa jo ennen sen 

teollistumista. Tokugawa-kauden alussa 1600-luvulla 7–8 % kansalaisista (1,4 miljoonaa 

ihmistä) asui yli 3000 asukkaan keskittymissä (Sorensen 2004: 12). Ehkä tärkein 

kaupunkityyppi Tokugawa-kaudella oli linnakaupunki. Linnakaupungilla tarkoitetaan melko 

kirjaimellisesti kaupunkia, joka on muodostunut paikallisen vallan ja talouden keskuksena 

toimivan linnan ympärille. Varsinainen tutkimuskohteeni Yonezawa on entinen linnakaupunki, 

joten tässä työssä keskityn lähinnä niihin. Sitä ennen esittelen muita Tokugawa-kaudella ja sitä 

ennen syntyneitä olennaisia kaupunkityyppejä. 

Näitä olivat esimerkiksi kaupankäynnille perustuvat satamakaupungit, jotka tosin 

keskittyivät paljolti kotimaankauppaan, sekä sisämaan kauppakaupungit, jonne lähialueiden 

asukkaat tulivat myymään tuotteitaan (Karan 1997: 18–19). Tärkeimpien valtateiden varteen 

kehittyi matkalaisten palvelemiseen ja majoittamiseen erikoistuneita majatalokaupunkeja (宿

場町、shukuba machi). Tämän tyyppisiä kaupunkeja oli erityisesti viiden Edoon johtavan 

pääväylän varressa ja ne palvelivat erityisesti sankin kōtai -järjestelmän 1  (参勤交代 ) 

mukaisesti Edon ja muun Japanin väliä matkustavien samuraita (Hein 2008: 75) Toinen 

turismille ja matkailulle perustuva kaupunkityyppi on onsen machi (温泉町) eli kuumien 

lähteiden ympärille rakentunut kylpylä- ja terveysturismilla elävä kaupunki (Karan 1997:19). 

Lisäksi uskonnollisten paikkojen sekä tärkeiden pyhäkköjen tai temppeleiden ympärille 

muodostui pieniä asutuskeskittymiä (monzen machi, 門前町), mutta Karanin (1997) mukaan 

nämä tyypillisesti syrjäisen sijaintinsa vuoksi enemminkin edistivät lähialueen 

linnakaupunkien kasvua kuin toimivat itsenäisinä alueellisina keskuksina (Karan 1997: 18) 

 Välillä aiemmin esiteltyjen kaupunkityyppien rajat kuitenkin sekoittuivat. Karanin (1997) 

mukaan esimerkiksi Nagoya oli tärkeä pysähdyspaikka matkalla Länsi-Japanista Edoon, minkä 

lisäksi se oli myös linnakaupunki eli hallintoalueensa tärkeä keskus. (Karan 1997: 18–19) 

 

1  Sankin kōtai-järjestelmällä tarkoitetaan vuonna 1635 Tokugawa-shogunaatin aloittamaa järjestelmää, 

jolla pyrittiin hallitsemaan daimyōita velvoittamalla heidät asumaan vuorovuosin Edossa ja hallitsemallaan 

alueella. Daimyōiden perheenjäsenten täytyi asua pysyvästi Edossa. 
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Linnakaupunkien kehitys alkoi Karanin (1997) mukaan 1400–1500-luvulla kun 

Ashikaga-shogunaatin valta ja merkitys alkoi vähentyä. Keskusvallan heiketessä paikalliset 

sotapäälliköt, daimyōt (大名 ), rakensivat strategisesti tärkeisiin paikkoihin linnoituksia 

voidakseen puolustaa tehokkaasti omaa maa-aluettaan. (Karan 1997: 15–16.)   Nämä 

linnoitukset olivat oma markkina-alueensa ja houkuttelivat maaseudun tavallista kansaa 

muuttamaan niiden läheisyyteen tuottamaan palveluja linnassa ja sitä ympäröivässä 

kaupungissa asuvalle samuraiväestölle (Pyle 1996: 4). Tämä edisti linnakaupungeille 

tyypillisen kaupunkirakenteen muodostumista. Satoh’n (1997) mukaan ennen Tokugawa-

kautta itse linna rakennettiin puolustuksellisista syistä yleensä mahdollisimman korkealle, eli 

esimerkiksi mäen päälle. Kaupan- sekä hallinnontoiminnot sekä asuinalueet sijoittuivat 

tavallisesti alarinteeseen linnan ympärille. (Satoh 1997: 11.) Varmaankin tämän rakenteen 

takia linnojen ympärille muodistuneita kaupunkeja kutsutaan japaniksi jōkamachi (城下町), 

eli melko suoraan käännettynä ”linnan alapuolella oleva kylä”.  

Pyle (1996) korostaa, että linnakaupunkien kehitys oli kuitenkin ennen 1500-luvun 

puoliväliä melko hidasta. Suurin osa Japanin pääsaarten asukkaista asui tässä vaiheessa vielä 

maaseudulla tai kalastajakylissä. Suurempia väestökeskittymiä oli vain muutamia, joista 

Kiotossa oli eniten asukkaita. 1500-luvun puolenvälin jälkeen ja erityisesti vuosien 1580–1610 

välillä Japanin ollessa sisällissodassa linnoituksia rakennettiin puolustustarkoituksessa 

nopeampaa tahtia kuin aiemmin. (Pyle 1996: 3–4.) 

1600-luvun alussa Tokugawa Ieyasun uusi laki vähensi linnojen määrää. Lain taustalla 

oli pyrkimys vahvistaa shogunaatin valtaa. Tämän lain mukaan jokaisessa hanissa (藩 , 

hallinnollinen alue, jota daimyōt hallitsivat) sai olla vain yksi linna, jonne hallinto sekä armeija 

piti keskittää. Lain seurauksena osa linnoista hylättiin. (Karan 1997: 16–18.) Näin kävi myös 

tutkimuskohteessani Yonezawassa, jossa hallinnon siirryttyä Yonezawan linnaan aiemmin 

puolustuksellisista syistä rakennettu Tateyaman linnoitus poistettiin käytöstä Tokugawa-

kauden alussa. (Kunishiteishiseki Tateyamashiroato: 2020). Tokugawa-kausi aloitti pitkän 

rauhan ajanjakson, joten osa daimyōista päätti siirtää alueensa pääkaupungin kokonaan uuteen, 

taloudellisesti kannattavaan paikkaan. Tällä ajalla rakennetut linnat sijaitsivat yleensä hyvien 

maa- tai vesiliikennereittien varrella siinä missä aiemmin sijainti oli valittu lähinnä sen 

puolustusta silmällä pitäen. (Satoh 2015: 7.)  

Sorensenin (2004) mukaan linnakaupunkien väestö kasvoi merkittävästi 1600-luvun 

alussa maaseudulla asuneiden muuttaessa linnakaupunkeihin niiden tarjoamien työpaikkojen 
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perässä. Myös samuraiväestö alkoi keskittyä vahvasti hallinnollisiin pääkaupunkeihin, minkä 

seurauksena urbaanissa ympäristössä asuvien ihmisten määrä Japanissa nousi merkittävästi. 

(Sorensen 2004: 15–17.) 1600-luvulla linnakaupunkien määrä vakiintui 200–250 kaupunkiin 

ja daimyōita oli puolestaan 260 (Karan 1997: 18). Yksi mahdollinen selitys linnakaupunkien 

nopeaan kasvuun oli se, että alueellisina pääkaupunkeina ne olivat käytännössä taloudellisessa 

monopoliasemassa suhteessa niitä ympäröivään maaseutuun. Linnakaupunkien koko ja 

väestönkasvu korreloikin positiivisesti alueen riisintuotannon kanssa (Rozman 1986: 318). 

Toisin sanoen alueet, joilla tuotettiin paljon riisiä, olivat myös alueita, jolle väestö keskittyi, 

mikä puolestaan toi kasautumishyötyjä alueen pääkaupungille.  

Linnakaupungeista nopeimmin kuitenkin kehittyi Tokugawa-shogunaatin uusi 

pääkaupunki Edo (Sorensen 2004: 15–17), joka oli vielä ennen 1600-lukua ollut pieni 

kalastajakylä (Pyle 1997: 4). Edo oli kuitenkin poikkeustapaus, sillä sen kasvu perustui ennen 

kaikkea aiemmin esiteltyyn sankin kōtai-järjestelmään. Sankin kōtain seurauksena Edossa oli 

huomattavan suuri yläluokkaa edustava byrokraattisamuraiväestö, mikä puolestaan houkutteli 

tavallista kansaa muuttamaan Edoon työn sekä muiden mahdollisuuksien perässä (Sorensen 

2004: 16–17). Hein (2010) arvioi, että Tokugawa-kaudella shogunin sekä daimyōiden ja 

alemman luokan samuraiden alueet kattoivat jopa kaksi kolmasosaa Edon 

kokonaismaankäytöstä (Hein 2010: 451). Edon kaupunkikehityksen historia on siis 

erityislaatuinen verrattuna muihin linnakaupunkeihin.  

Myös muissa linnakaupungeissa samuraiden asuinalueet olivat laajoja 2 . Tämä piti 

paikkansa myös Yonezawan tapauksessa. Kuten aiemmin on jo mainittu, Tokugawa-kauden 

alussa linnakaupunkien kasvu oli perustunut lähinnä muuttoliikenteeseen maaseudulta näihin 

hallinnollisiin keskuksiin. 1700-luvulla muuttoliikenne kaupunkeihin alkoi hidastua ja samalla 

kaupunkien väkiluvut alkoivat vakiintua (Sorensen 2004: 14–15). Rozmanin (1986) mukaan 

Tokugawa-kauden loppupuolella (1800-luvulla) kaupungit ylipäätänsä alkoivat menettää 

asukkaita takaisin maaseudulle suuntautuvan muuttoliikkeen seurauksena. (Rozman 1986: 322, 

332–334.)  Kun sankin kōtai-järjestelmästä luovuttiin vuonna 1862 linnakaupunkien 

samuraiväestö kasvoi nopeasti heidän muuttaessaan Edosta kotiprefektuureihinsa. Tämän 

seurauksena linnakaupunkien väestömäärä keskimäärin kasvoi muutaman vuoden ajan. (Hein 

 

2 Esimerkiksi Rozman arvioi samuraiden alueiden vieneen noin 60 % keskimääräisen linnakaupungin 

(Edo poislukien) maankäytöstä, vaikka samuraiden osuus kaupunkien väestömäärästä ei ollut yhtä suuri (Rozman 

1986: 341).  
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2010: 453.) Toisaalta pääväylien varrella olleissa kauppakaupungeissa sekä pääkaupunki 

Edossa väkiluku väheni, sillä vasallien ei enää ollut pakko asua Edossa (Rozman 1986: 321).   

 

2.1.2 Linnakaupunkien sijainti ja kaupunkirakenne 

 

Linnoja rakennettiin varsinkin ennen Tokugawa-kautta ennen kaikkea puolustuksellisista 

syistä, mikä on vaikuttanut niiden ympärille muodostuneen asutuskeskuksen 

kaupunkirakenteeseen (esim. Satoh 2015b: 12).  Satoh’n (1997)  mukaan linnakaupungit 

voidaan jakaa niiden maantieteellisen sijainnin sekä alueen topologian mukaan viiteen eri 

ryhmään. Näistä kolmessa linna sijaitsi mäen tai kukkulan huipulla tai vähintään rinteessä, sillä 

hyvässä puolustusasemassa sijaitsevaa linnoitusta oli vaikeampi valloittaa. Tämän tyyppisissä 

linnakaupungeissa asutus luonnollisesti keskittyi mäen alarinteisiin. (Satoh 1997: 12.)  Vaikka 

linnaa ei olisi rakennettu suoraan mäen tai vuoren läheisyyteen, Nakajima (2002) kuitenkin 

huomauttaa, että Japanin yleisen topografian ansiosta melkein kaikista kaupungeista oli edes 

jonkinlainen vuoristo- tai vuorinäkymä. 1600-luvulle tultaessa linnoituksia ei enää tarvittu 

alueen puolustamiseen yhteiskunnallisen tilanteen tasaannuttua, mutta linnojen rakentaminen 

muuta asutusta korkeammalle pysyi tyypillisenä. (Nakajima 2002: 4.) 

Kaksi viimeistä Satoh’n (1997) mainitsemaa linnakaupunkityyppiä sijaitsivat veden 

läheisyydessä. Erityisesti merenrantalinnoitukset olivat tyypillisiä ennen 1600-lukua, jolloin 

ulkomaankauppaa ei vielä säädelty yhtä tarkasti kuin Tokugawa-kaudella, jolloin muutamia 

poikkeuksia lukuun ottamatta suora ulkomaankauppa ei ollut sallittua. (Satoh 1997: 12.) Myös 

joenrannat olivat hyviä paikkoja niin puolustuksen kuin kaupankäynnin kannalta. Tyypillisesti 

linna rakennettiin joen haaraan, jolloin joki ympäröi kaupunkia kolmessa eri ilmansuunnassa 

(Satoh 2015b: 26). Tämä näkyy myös Yonezawassa: Yonezawan linna sijaitsi kahden joen 

välissä kuten myös aiemmin rakennettu Tateyaman linnoitus. Jälkimmäinen oli lisäksi 

rakennettu vaikeasti saavutettavaan paikkaan mäen huipulle. Tateyama olikin rakennettu 

selkeästi enemmän puolustuksellisesti järkevään paikkaan, siinä missä Yonezawan linna 

rakennettiin kaupungin kasvun kannalta suotuisempaan paikkaan. Makrotason lisäksi myös 

mikrotaso otettiin huomioon linnan tarkkaa sijaintipaikkaa valittaessa. Satoh’n (2015b) 

mukaan esimerkiksi alun perin Kiinasta tullut rakennetun ympäristön sekä luonnon harmoniaa 

korostavan fengshuin periaatteet otettiin huomioon linnan rakennusvaiheessa. Konkreettisesti 

tämä vaikuttaa esimerkiksi siihen, mihin ilmansuuntaan linnan sisäänkäynti avautuu tai mille 

puolelle rantaa linna oli rakennettu. (Satoh 2015b: 8–9.) 
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Vaikka linnakaupungit erosivat toisistaan sijaintinsa suhteen, niille kaikille oli 

tyypillistä 1500-luvun loppupuolelta alkaen ja erityisesti Tokugawa-kaudella suunniteltu ja 

säädelty segregaatio sekä kaupunkialueen eri toimintojen erottaminen toisistaan (Rozman 

1986: 318). Tätä ennen asuminen oli ollut sekoittuneempaa, eikä kaupunkeja ollut vielä jaettu 

eri säätyluokkien mukaan erillisiin alueisiin, mikä puolestaan oli tyypillistä myöhemmin 

Tokugawa-kaudella (Kobayashi 1957: 27). Käytännössä kuitenkin kesti pidempään ennen kuin 

linnakaupunkien perusrakenne saatiin yhtenäistettyä koko maassa. Sorensenin (2004) mukaan 

varsinkin 1600-luvulla linnakaupunkien kasvu oli niihin suuntautuvan tavallisen kansan 

muuttoliikkeen johdosta nopeaa ja hallitsematonta, vaikka shogunaatti sekä daimyōt 

pyrkivätkin kehittämään linnakaupunkeja haluamaansa suuntaan segregaation (asuinalueiden 

erottamisen) avulla (Sorensen 2004: 23). Kuvaavaa on se, että aikakaudella yleisesti 

kaupunkien kehittämisestä puhuttaessa käytetty termi viittasi nimenomaan kaupunginosien 

jakamiseen (machiwari 町 割 り ). Tämä Heinin (2002) mukaan kertoo siitä, että 

kaupunkisuunnittelu koko kaupungin alueen kattavana ilmiönä ei ollut Japanissa tyypillistä 

(Hein 2002: 227).  

Kuva 1 on havainnekuva Tokugawa-kauden ”tyypillisestä” linnakaupungista. 

Käytännössä kuitenkin aiemmin mainittujen sijaintitekijöjen takia täysin tätä kuvaa vastaavaa 

linnakaupunkia ei ole ollut olemassa. Linna ja sitä ympäröivä kaupunki jakautui neljään 

selkeästi erilaiseen osaan. Näitä olivat 1) linna sekä sitä ympäröivän vallihaudan rajaama alue 

sekä 2) kauppiaiden sekä ”tavallisen kansan” alueet (eli machi) sekä viimeisenä 3) 

alempiarvoisten samuraiden alueet ja 4) temppeli- ja pyhäkköalueet (esim. Tanabe 1959:91). 

Satoh’n (1997) mukaan nämä alueet sijaitsivat ihanteellisesti aiemmin mainitun fengshuin 

periaatteiden mukaan geometrisesti tasapainossa toisiinsa sekä suhteessa kaupungin 

maamerkkeihin. Samoin linnakaupunkien päätiet rakennettiin huomioiden ympäröivä maasto, 

minkä lisäksi harmonian luomiseksi niiden kuului olla suunnattu kohti linnaa tai vuorta (Satoh’ 

1997: 225–226). Seuraavaksi esittelen ja kuvailen enemmän näitä neljää linnakaupunkien osa-

aluetta ja niiden erityispiirteitä. 
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Kuva 1:Linnakaupungin rakenne Tokugawa-kaudella mukautettuna Sorensenin (2004: 24) mukaan 

 

Linna oli niin itse linnakaupungin kuin sitä ympäröivän maaseudun ydin. Se sijaitsi 

tyypillisesti keskeisellä paikalla ja rakennettiin usein muuta asutusta korkeammalle, jotta linna 

näkyi mahdollisimman kauas (Shelton 2012:101). Paikallishallinto sekä armeija toimivat sieltä 

käsin. Tämän lisäksi linna oli Edosta asemapaikalleen palanneen daimyōn virallinen 

asuinpaikka. Siksi Sorensenin (2004) mukaan oli tärkeätä pitää linna eristettynä muusta 

kaupungista sekä turvassa mahdollisilta hyökkääjiltä, minkä takia korkea-arvoisten samuraiden 

väljästi rakennetut asuinalueet sijoitettiin suoraan linnan läheisyyteen. Näin varmistettiin 

yleensä virkamiesasemassa olevien samuraiden helppo pääsy linnaan, minkä lisäksi alue toimi 

niin sanotusti puskurivyöhykkeenä linnan ja muun kaupungin välissä. Linnan ja muun 
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kaupungin väliin rakennettiin yleensä muuri sekä vallihauta, joka erotti varsinaisen linnan sekä 

eliitin asuinalueet muusta kaupungista. (Sorensen 2004: 22–23.) Myös luonnollisia vesiesteitä 

käytettiin alueiden jakamiseen. Esimerkiksi Iwakunin kaupungissa joki toimi vallihaudan 

tavoin. Lisäksi sen ylittävää siltaa sai käyttää vain yläluokka; muiden täytyi käyttää veneitä. 

(Shelton 2012: 101.)  

 Turvallisuusnäkökulma otettiin huomioon myös alueen tieverkostoa suunnitellessa. 

Vallihaudan sisäpuolinen alue oli yleensä rakennettu täyteen umpikujia ja mutkittelevia teitä, 

jotka eivät johtaneet suoraan linnaan (Satoh 1998: 223).  Huomioitavaa on se, että Japanissa 

yleensä ajateltiin varsinaisen kaupungin olevan osa linnan puolustusta eikä alue, jota tarvitsi 

puolustaa (vrt. keskiajan Euroopan kaupungit). Tämän ajattelutavan vuoksi ei nähty 

tarpeelliseksi ympäröidä koko kaupunkia muureilla. (Sorensen 2004: 22–23.) 

Machi (町) muodosti linnakaupungin kaupallisen keskuksen (esim. Satoh 1998: 223). 

Kuten kuvasta 1 voi havaita, nämä alueet sijaitsivat yleensä kaupungin läpi kulkevan päätien 

varressa ja ne oli rakennettu Kiinasta Japaniin tulleen ruutukaavamallin mukaan (ks kuva 2). 

Tämän ruutukaavamallin perusyksikkö on chō 3  ( 町 )-niminen neliö, jonka leveys on 

japanilaisilla mittayksiköillä mitattuna 60 kertaa 60 keniä 4)(間) Joitain Edon kaupunginosia 

lukuun ottamatta chō jaettiin vielä 12 suorakaiteenmuotoiseen osaan, joiden sivujen pituus oli 

oxoo10 x 30 keniä (eli 18,2 x 54,6. metriä). Tämän mittayksikön nimi on tan (反) ja sitä 

käytetään yhäkin Japanissa esimerkiksi riisipeltojen perusmittayksikkönä. (Sorensen 2004:27–

28.) 

Tästä ruutukaavamallista oli myös paikallisia variaatioita. Satoh’n (1998) mukaan 

esimerkiksi nykyisessä Matsushiro-hanissa (kuuluu nykyään Naganon prefektuuriin) 

ruutukaavan perusyksikkö oli 44 x 44 keniä ja toisaalta Tsuwanossa (nyk. osa Shimanea) 

kaupungit jaettiin 120 x 120 keniä pituisiin alueisiin (Satoh 1998: 227). Jokainen chō tai kortteli 

oli oma hallinnollinen yksikkönsä, jonka asukkailla oli velvollisuus huolehtia muun muassa 

oman korttelinsa paloturvallisuudesta, jätehuollosta sekä teiden kunnossapidosta (Sorensen 

2004: 20). Näissä kortteleissa väestöntiheys oli usein korkea varsinkin verrattuna samuraiden 

väljästi rakennettuihin alueisiin ja niiden asukaskanta oli melko laaja läpileikkaus muuhun kuin 

 

3 Kirjoitusmerkillä on myös toinen lukutapa machi, joka tarkoittaa kaupunkia/kylää.  

 
4 Ken on arkaaninen japanilainen mittayksikkö, joka vastaa noin 1,82 metriä. Yhden chōn sivujen mitat 

olivat siis noin 109 x 109 metriä ja pinta-ala noin 1,2 hehtaaria 
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samurailuokkaan kuuluvasta kansasta (Rozman 1986: 223). Koska tontteja ja kiinteistöjä 

verotettiin niiden leveyden perusteella, machi-alueella talot olivat usein pitkiä ja kapeita. Usein 

rikkaampien kauppiaiden ja muiden kaupunkilaisten kiinteistöt sijaitsivat tonttihinnaltaan 

kalliimman päätien varressa siinä missä köyhemmät työntekijät ja vuokralaiset asuivat 

tiiviimmin rakennetuissa taloissa korttelin syrjäisemmissä osissa. (Sorensen 2004: 30.) 

 

Kuva 2:Japanissa käytetyt pinta-alayksilöt chō ja tan 

 

Vain kaikkein korkea-arvoisimmat samurait asuivat linnan ympärillä. Muiden 

samurailuokkaan kuuluvien asuinalueet sijaitsivat kaupungin reunoilla, eri puolilla kaupunkia, 

mutta ne rakennettiin huomattavasti machia väljemmin. Lisäksi ne olivat käytännössä 

kokonaan asumiskäytössä. (Sorensen 2004: 33.) Rozmanin (1986) laskujen mukaan 

keskimäärin linnakaupungeissa samuraiden alueet veivät noin 60 % kokonaispinta-alasta, 

mutta kaupungin väestömäärästä vain 47 % kuului tähän yhteiskuntaluokkaan. Rakennuksista 

puolestaan 35 % sijaitsi näillä alueilla. (Rozmanin 1986: 341.) Linnaa ympäröivällä alueella 

asuvat korkea-arvoiset samurait asuivat vielä tätäkin väljemmin, minkä lisäksi tonttikoot olivat 

vielä suurempia (Sorensen 2004: 34). Vaikka periaatteessa eri säätyluokkien alueet pyrittiin 

pitämään erillään toisistaan, Tanaben (1959) mukaan varsinkin suuremmissa kaupungeissa 

alempiarvoisten samuraiden asuinalueet ja aiemmin mainittu machi kasvoivat yhteen (Tanabe 

1959: 92). Tyypillistä oli kuitenkin erottaa myös alemman luokan samuraiden asuinalueet 

muusta kaupungista aidoilla tai maaesteillä (Minoru 1991: 21). 

Temppeli- ja pyhäkköalueet hautausmaineen sijaitsivat usein kaupunkien laitamilla. Ne 

rakennettiin usein korkeammalle kuin muu asutus, mutta ne olivat pikemminkin pieniä koholla 

olevia kohtia horisontissa kuin selkeitä maamerkkejä (vrt. Eurooppa ja kauas näkyvät 

kirkontornit). (Shelton 2012: 100.) Sorensenin (2004) mukaan varsinaisten uskonnollisten 
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toimintojen lisäksi temppeli- ja pyhäkköalueilla järjestettiin myös markkinoita sekä muita 

kokoontumisia, minkä takia ne edistivät myös ns. ”huvialueiden” syntyä varsinaisten 

temppelialueiden ulkopuolelle. Nämä toimivatkin tavallaan kaikille avoimina julkisina tiloina 

(vrt. Euroopan kaupungit, joissa puistot ja torit olivat vastaavanlaisia kansalaisten 

kohtaamispaikkoja). (Sorensen 2004: 30–32.) 

 

2.2 Meiji-kaudelta (1867–1912) toiseen maailmansotaan 

2.2.1 Yleinen kaupunkikehitys sekä hallintouudistukset 

 

Japani oli vielä Meiji-kauden alussa feodaalijärjestelmään perustuva agraariyhteiskunta. 

Maassa oli kuitenkin myös silloin selkeä kaupunkilaisväestö: 1800-lukuun mennessä jo noin 

10 % väestöstä asui yli 25 000 asukkaan keskittymissä (Waley 2009: 405–406), mikä tarkoitti 

merkittävää kasvua aiempaan. Suurin osa näistä asutuskeskittymistä oli linnakaupunkeja.  

Meiji-restauraation myötä feodaalisäätyjärjestelmästä luovuttiin ja samalla tehtiin 

maareformi sekä hallintouudistus. Tämä tarkoitti sitä, että moni linnakaupunki menetti 

asemansa hallinnollisena keskuksena. Sorensenin (2004) mukaan Japanin urbaani väestökasvu 

keskittyikin 1800-luvun loppupuoliskolla vain noin 20 % linnakaupungeista, joista suurin osa 

oli uusien prefektuurien pääkaupunkeja (Sorensen 2004: 56). Erityisesti riisintuotannosta 

riippuvaiset, melko omavaraiset linnakaupungit (esimerkiksi Hokurikun alueella) olivat 

Rozmanin (1986)  mukaan Meiji-kauden alkuvuosina väestön nettohäviäjiä, siinä missä 

enemmän kaupallistuneilla linnakaupungeilla kasvuennuste oli parempi (Rozman 1986: 335–

337). Myös pienemmät linnakaupungit kärsivät hallintouudistuksesta, sillä suppean 

elinkeinorakenteen vuoksi näissä kaupungeissa ei ollut korvaavia työpaikkoja asukkaille 

hallinnon lopetettujen työpaikkojen tilalle. Lisäksi vuonna 1876 samurailuokkaan kuuluvat 

menettivät valtiolta saamansa ”palkan” eli stipendin, minkä seurauksena monet muuttivat pois 

linnakaupungeista. Tämä puolestaan lisäsi näiden kaupunkien muuttotappiota ja vähensi 

väestönkasvua. (Rozman 1986: 377). Tutkimuskohteeni Yonezawa selvisi taloudellisesti 

kohtuullisen hyvin Meiji-restauraation muutoksista. Alueen aiempien taloudellisten ongelmien 

takia samurailuokkaan kuuluvat olivat jo tottuneet elättämään itsensä ilman valtion tarjoamia 

stipendejä, minkä lisäksi alueen kangasteollisuus hyötyi uudistuksista (Ravina 1997: 112)  

Rozmanin (1986) mukaan Meiji-kauden alussa noin 10 % Japanin väestöstä asui 

linnakaupungeissa. Urbaanista väestöstä tämä oli noin 40 %.  Suurin osa muista kaupungeista 
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kehittyi lähinnä tietyn elinkeinon ympärille. Vaikka vuosien 1893–1898 aikana 

kaupunkiväestö kasvoi keskimäärin yli 3 % vuodessa, aiemman deurbanisaation takia 

kaupunkiväestön määrä arvioidaan olevan pienempi kuin aiempina vuosikymmeninä. (Rozman 

1986: 322, 326.) Kaupungistuminen alkoi kiihtyä huomattavasti vasta Japanin ja Venäjän 

sodan (1904–1905) jälkeen jatkuen aina 1930-luvulle. 1900-luvun alkupuolelta aina 1920-

luvun lamaan asti jatkunut nopea teollistuminen ja talouskasvu vaikuttivat osaltaan 

urbanisoitumiseen. (Sorensen 2004: 387). Kaupungit näyttäytyivät houkuttelevina paikkoina 

uusine työpaikkoineen ja maaseudulta muutettiin sankoin joukoin kaupunkeihin. Samalla myös 

esimerkiksi tehdastöistä syntyi merkittävä naisten työllistäjä, mikä on myös yksi syy nopealle 

kaupungistumiselle (Harootunian & Harootunian 2002: 9–11). Yhden arvion mukaan vuonna 

1930 jo 24,1 prosenttia japanilaisista asui urbaanissa ympäristössä (Silverberg 2006: 21). 

Suurin osa kaupunkien väestönkasvusta tuli muuttoliikkeestä maaseudulta, josta erityisesti 

perheiden nuorimmat lapset lähtivät kaupunkeihin etsimään töitä ja ”parempaa” elämää 

(Harootunian & Harootunian 2002: 11).  

Meiji-kausi alkoi virallisesti vuonna 1867, jolloin Meiji-keisari nousi valtaan. 

Varsinainen ”Meiji-restauraatio” alkoi vasta seuraavana vuonna. Erityisen paljon 

linnakaupunkeihin vaikuttavia uudistuksia ja reformeja tehtiin vuosien 1870 ja 1873 välillä. 

Vuonna 1871 Meiji-hallitus lakkautti Tokugawa-kaudelle tyypillisen feodaalijärjestelmän sekä 

muutti aiemmat hallinnolliset alueet (han) prefektuureiksi. Vuonna 1870 daimyōn hallitsemia 

maa-alueita oli 274. Lisäksi shogunaatti hallitsi 302 aluetta ja Japanin kuusi suurinta kaupunkia 

olivat omia hallinnollisia yksiköitään. Nämä 582 yksikköä yhdistettiin 72 prefektuuriksi (ken 

県), minkä lisäksi pääkaupunki Tokiosta (kaupungin nimi vaihdettiin vuonna 1868 Edosta 

Tokioon) sekä kahdesta seuraavaksi isosta kaupungista Osakasta ja Kiotosta tehtiin 

erityishallintoalueita (Tokio 都 to, Osaka ja Kioto 府 fu). Vuonna 1890 prefektuurien määrää 

vähennettiin vielä 46 prefektuuriin, mikä vastaa nykyistä järjestelmää (Hokkaidoa lukuun 

ottamatta5.  (Sorensen 2004: 55–56). Tämä luonnollisesti vaikutti linnakaupunkeihin, sillä 

moni menetti asemansa alueellisena pääkaupunkina. Näin kävi myös Yonezawalle, joka 

vuonna 1876 liitettiin Yamagatan-prefektuuriin (山形県 ) menettäen samalla asemansa 

alueellisena pääkaupunkina.  

 

5 Hokkaidosta tehtiin virallisesti tasavertainen prefektuuri vuonna 1947 
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Paikallishallintouudistuksen lisäksi vuosien 1871 ja 1873 toteutettiin myös maareformi. 

Siinä missä Tokugawa-kaudella verot oli maksettu riisillä, Meiji-kaudella tästä luovuttiin ja 

rahalla maksettavan veron määrä muutettiin prosenttiosuudeksi maan arvosta tai tuotosta. (Bird 

1977: 165.) Myös erilaiset viljelyskasvirajoitukset poistettiin, joten maanviljelijät saivat itse 

päättää mitä maillaan kasvattivat (Sorensen 2004:57–59). Lisäksi maan myynti ja ostaminen 

tehtiin lailliseksi sekä niiden omistussuhteet virallistettiin yksityistämällä suuri osa maasta 

(Pyle 1996:107). Sorensenin (2004) mukaan maareformissa hyötyjiä olivat pienviljelijät, joista 

nyt tuli viljelemiensä maa-alueiden virallisia omistajia. Sen sijaan kaupungeissa 

maanomistajuus keskittyi pienelle joukolle kauppiaita, jotka olivat jo aiemmin käytännössä 

omistaneet kokonaisia kortteleita sekä toimineet muiden alueella asuvien tai elinkeinoa 

harjoittavien vuokranantajina. (Sorensen 2004: 58–59.) Myös valtion talouden kannalta 

uudistus oli suuri menestys, sillä tasainen veroina kerätty kassavirta mahdollisti monet Meiji-

hallinnon aloittamat Japanin modernisointihankkeet (Bird 1977: 163–164).  

Vaikka maareformi olikin monella tavoin onnistunut, toisaalta se hankaloitti 

kaupunkikehityksen laajempaa suunnittelua, sillä maanomistajuus oli sirpaloitunut yksittäisille 

henkilöille (Hein 2010: 448–449). Tokio oli tästä poikkeus, sillä daimyōiden omistamien 

alueiden pakkolunastaminen valtiolle mahdollisti keskustan uudistamisen ja uusien 

yhtenäisempien alueiden rakentamisen (Sorensen 2004: 61–62). Sorensenin (2004) mielestä 

kaupunkisuunnittelu Meiji-kauden alussa oli enemmän kaupunkien ”ongelmien” ratkaisemista 

esimerkiksi parantamalla niiden infrastruktuuria kuin suoranaisesti minkään uuden 

kehittämistä. Esimerkkinä hän mainitsee linnakaupungeille tyypillisen puolustusta ajatellen 

rakennetun tieverkon, joka ei ollut enää tarkoituksenmukainen modernisoituvassa 

yhteiskunnassa. Teiden lisäksi ajalle tyypillisten tiivisti rakennettujen, puutalovaltaisten 

kaupunkien paloturvallisuus sekä jäte- ja vesihuollon parantaminen olivat Meiji-hallinnon 

pääkiinnostuksenkohteita kaupungeissa. (Sorensen 2004: 45–46.) Tavoitteena oli nopea 

muutos ja koko maan modernisointi. Hein (2010) toteaakin, että muuttuvien kaupunkien 

tarpeisiin pyrittiin vastaamaan käytännöllisesti ohittaen esteettiset seikat. Tämä näkyi 

erityisesti teiden ja rautateiden suunnittelussa. (Hein 2010: 453.) Keisarillinen pääkaupunki 

Tokio oli tässäkin suhteessa hieman poikkeuksellinen, sillä siellä toteutettiin myös 

kokonaisvaltaisempia rakennusprojekteja. Hyvä esimerkki on esimerkiksi Tokion 

kaupunginosa Ginza, joka rakennettiin käytännössä kokonaan uusiksi ja symboloi uutta 

modernia aikaa. (Sorensen 2004: 60.)  

Japanin ensimmäinen kaupunkisuunnittelulaki vahvistettiin vuonna 1919 ja siinä 

systematisoitiin ensimmäistä kertaa erityisesti uusien alueiden kehittämisen ja maaseudun 
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uudelleenkehittämisen periaatteet. Samalla virallistettiin myös ensimmäinen rakennuslaki, 

jossa määriteltiin esimerkiksi paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja. (Sorensen 2004: 70–71.) 

Kaikissa kaupungeissa lakia ei kuitenkaan otettu käyttöön. Meiji-kauden 

kaupunkisuunnittelulle oli muutenkin tyypillistä, että se ei ollut keskusvaltavetoista, vaan 

jokainen kaupunki teki kaavoitukseen liittyviä päätöksiä suhteellisen itsenäisesti (Ishida 2006: 

25).  

Vuoteen 1930 mennessä vuoden 1919 kaupunkisuunnittelulaki oli otettu käyttöön vasta 

97 kaupungissa. Tokiossa laki ehdittiin implementoida vuonna 1923, mutta samana vuonna 

tapahtunut Kanton suuri maanjäristys teki monista näistä uudistuksista turhia (Waley 2009: 

406). Käytännössä siis ennen vuotta 1919 ja myös seuraavien vuosikymmenien aikana 

kaupunkien kasvu oli olemattomien tai riittämättömien säädösten ja lakien paljolti 

suunnittelematonta (Sorensen 2004: 70–71), minkä lisäksi aiemmin mainittu nopea urbaanin 

väestön kasvu ei omalta osaltaan helpottanut kaupunkisuunnittelua. Vuonna 1933 

kaupunkisuunnittelualakia muutettiin niin, että sitä pystytiin soveltamaan kaikissa 

kaupungeissa. Samalla paikallisella (kaupungit ja kunnat) tasolla kaupunkisuunnittelun parissa 

työskentelevien virkamiesten määrä kasvoi merkittävästi (Ishida 2006: 34). Kyseinen laki oli 

voimassa aina vuoteen 1968, joten sillä oli suuri vaikutus kaupunkialueiden kehittämiseen 

Japanissa melkein 50 vuoden ajan (Sorensen 2004: 108–111). 1930-luvulla 

kaupunkisuunnittelun fokus siirtyi sotateollisuuden palveluun (Ishida 2006: 32). 

 

2.2.2 Linnakaupunkien kaupunkirakenteen muutos ja teollistuminen 

 

Meiji-restauraatiossa purettiin monta Tokugawa-kaudella linnakaupunkien kehitykseen ja 

rakenteeseen merkittävästi vaikuttanutta järjestelmää. Rozmanin (1986) mukaan paikallisella 

tasolla hallintouudistukset, rautatiet sekä uusien teollisuusalojen kehittyminen olivat kolme 

linnakaupunkien rakenteeseen vaikuttavaa tekijää, jotka alkoivat vaikuttaa kaupungeissa 

uusina ilmiöinä vuoden 1885 jälkeen (Rozman 1986: 320, 339).  Myös Satoh (1998) toteaa 

kaupungin sijainnin lisäksi linnakaupungin vanhan kaupunkirakenteen sekä tieverkoston 

vaikuttaneen siihen, kuinka hyvin se pystyi reagoimaan teollisuuden ja modernisaation luomiin 

uusiin haasteisiin (Satoh 1998: 227–228). Kuva 3 esittelee linnakaupunkien maankäytön 

muutoksia Meiji-kaudella.  

Aiemmin kaupungin vallan keskuksena toiminut linna menetti aiemmin mainittujen 

hallinnollisten muutosten seurauksena merkityksensä (ks. edellinen luku), joten linnan maat 
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otettiin uuteen käyttöön. Linna ja sitä ympäröivä alue muutettiin usein esimerkiksi puistoksi. 

Uusien prefektuurien pääkaupungeissa itse linna saatettiin ottaa hallinnon tai armeijan käyttöön, 

jolloin sitä ei välttämättä vaivauduttu purkamaan (Sorensen 2004: 80). Rozman (1986) 

mainitsee, että menestyvässä kaupungissa saatettiin jopa ottaa linnan alue asuinkäyttöön, jos 

rakennusmaasta oli muuten pulaa. Samoin linnojen vallihaudat otettiin hyötykäyttöön 

pienemmissä kaupungeissa viljelymaana, kun taas isommissa kaupungeissa ne usein täytettiin 

joko kokonaan ja osittain ja muutettiin teiksi. (Rozman 1986: 343.) 

Tanaben (1959) näkemyksen mukaan näiden muutosten seurauksena linna menetti 

alkuperäisen käyttötarkoituksensa lisäksi myös asemansa kaupungin symbolisena keskuksena. 

(Tanabe 1959: 95). Toisaalta Satoh (1998) huomauttaa, että jos linnakaupungin jo olemassa 

oleva ruutukaavoitettu machi-alue (ks. luku 2.1.2) oli rakennettu linnan pääsisäänkäynnin 

suuntaisesti ja kaupungista poispäin vievän pääväylän varteen, keskittyi urbaani kasvu usein 

juuri tälle jo olemassa olevalle alueelle. Tällöin linnan entiset maat pysyivät yhäkin osana 

kaupungin keskustaa, vaikka itse linnalla ei olisi ollut enää kaupungille muuta merkitystä. 

(Satoh 1998: 228.)  Kuvan 3 kaupunki on tällainen esimerkkikaupunki. 

Samalla kun luokkajärjestelmä purettiin, myös Tokugawa-kaudelle tyypillisestä 

asuinalueiden segregaatiosta luovuttiin. Vastaavasti samurailuokka menetti alkuperäisen 

merkityksensä yhteiskunnassa. Monet entiseen samurailuokkaan kuuluvat henkilöt pilkkoivat 

rahapulassa suuria tonttejaan pienempiin osiin, joille perustettiin esimerkiksi kauppoja ja muita 

liiketoimintaa. Näille alueille muutti myös muihin yhteiskuntaluokkiin kuuluvia ihmisiä, jotka 

olivat saaneet aiemmin asua vain machi-alueella (Sorensen 2004: 81). Toisin sanoen näiden 

alueiden kaupunkirakenne muuttui vaihtelevammaksi, mutta muutos oli usein 

suunnittelematonta ja ei säädeltyä (Rozman 1986: 339).  

Niissä linnakaupungeissa, joista ei tullut hallintouudistuksessa uuden prefektuurin 

pääkaupunkia ja joilla ei muuten ollut vahvaa elinkeinopohjaa, samuraiden alueet saattoivat 

jäädä kokonaan alikäyttöön tai jopa sulautua osaksi maaseutu. Tämä taas laski maan hintaa 

kaupungissa. (Tanabe 1959: 95.) Rozmanin (1986) mukaan asuttamattomia ja hylättyjä 

kiinteistöjä yritettiin ottaa hyötykäyttöön rakentamalla niille kaupungin palveluja, kuten 

kouluja. Samoin niille rakennettiin myös maan ensimmäisiä tehtaita valtion tuella. (Rozman 

1986: 344.) 
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Kuva 3: Linnakaupungin kaupunkirakenne Meiji-kaudella mukautettuna Sorensenin (2004: 80) mukaan 
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Meiji-kaudella myös temppeli- ja pyhäkköalueet kokivat muutoksia. Meiji-hallinnon 

yksi tavoitteista oli erottaa Japanin kaksi yleisintä uskontoa, shintolaisuus ja buddhalaisuus 

toisistaan (神仏分離  Shinbutsu bunri). Aiempina vuosisatoina nämä olivat sekoittuneet 

yhteen, mutta uusi hallinto halusi korostaa erityisesti Japanin ”alkuperäisenä” uskontona 

pidettyä shintolaisuutta. (Ōshima 2012: 61.) Tämän seurauksena valtio pakkolunasti Meiji-

restauraation alkuvuosina buddhalaistemppeleiden maita itselleen. Temppeleitä joko tuhottiin, 

muutettiin shintopyhäköiksi tai niiden tilalle rakennettiin esimerkiksi julkisia palveluita kuten 

kouluja. (Sorensen 2004: 80.) Tätä buddhalaisvastaista liikettä kutsutaan nimellä haibutsu 

kishaku (廃仏毀釈) (esim. Ōshima 2012: 61). Tokugawa-kaudelle tyypillisistä linnakaupungin 

alueista vain machi pysyi melko lailla samanlaisena Meiji-kauden muutoksissa. Siitä kehittyi 

usein kaupungin liikekeskusta (Tanabe 1959: 95).  

Nämä maankäytön muutokset sekä säätyjen asuinalueiden erottamisesta luopuminen 

vaikuttivat selkeästi linnakaupunkien rakenteeseen. Sorensenin (2004) mielestä rautatiet olivat 

kuitenkin kaupunkien kasvun ja kehityksen suurin selittäjä Meiji-kaudella, sillä ne linkittyivät 

teollisuuteen ja sen luomiin uusiin mahdollisuuksiin (Sorensen 2004: 80–81). Kuten aiemmin 

on mainittu, Tokugawa-kaudella tie- ja liikenneverkko oli rakennettu ennen kaikkea armeijaa 

ja puolustusta ajatellen. Lisäksi maasto on Japanissa varsin vaihtelevaa ja tiet olivat usein 

huonokuntoisia. Ei siis ole ihme, että Meiji-hallinnon pääprioriteetteihin kuului Pylen (1996) 

mukaan liikenneverkoston parantaminen (Pyle 1996: 107). Käytännössä kuitenkin Meiji-

kauden alkuvuosina uusia rakennusprojekteja aloitettiin harvanlaisesti, osittain siksi, että 

rautateiden rakentaminen oli erittäin kallista (Ericson 1996: 26). Tämä johtui paljolti siitä, että 

Japanissa ei Meiji-kauden alussa yksinkertaisesti ollut tarpeeksi asiaan liittyvää tietotaitoa. 

Myös vuoristoinen maasto aiheutti omat haasteensa, minkä seurauksena ensimmäiseksi 

rautatieyhteyden saivat vain ne kaupungit, jotka sijaitsivat tasaisessa maastossa. 

Tunnelointitekniikan kehityttyä raideliikenne levisi myös niille alueille, joissa pinnanmuodot 

olivat vaihtelevia. (Koyama 1997: 36).  

Tyypillisesti rautateitä rakennettiin 1800-luvun loppupuolella sekä 1900-luvun alussa 

vanhojen valtateiden suuntaisesti, mutta ei täysin niiden päälle (Satoh 1998: 228). Koska monet 

linnakaupungit oli rakennettu näiden pääteiden varteen niin, että machi-alue sijaitsi suurin 

piirtein kaupungin keskellä, rakennettiin uusi rautatie täten tyypillisesti kaupungin laidalle (vrt. 

kuva 3). Joissain tapauksissa uusi rautatieasema saatettiin sijoittaa muualle. Satoh (1998) 

mainitsee esimerkkinä Yamagatan kaupungin, jossa tietoisesti haluttiin siirtää kaupungin 
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keskusta vanhan linnan paikalle. Siispä rautatieaseman rakentaminen juuri sinne oli järkevää. 

(Satoh 1998: 228.) 

Tyypillisesti rautatieaseman ympärille alkoi muodostua machi-aluetta pienempi 

liikekeskusta, joka kasvoi verkkaisesti (esim. Sorensen 2004: 81). Tämä uusi liikekeskusta 

rakennettiin usein alusta asti ruutukaavamallin mukaan, mikä puolestaan palveli muutenkin 

hyvin modernisoituvan kaupungin tarpeita (Satoh 1998: 231). 1880-luvulla teknologia alkoi 

olla jo kehittyneempää ja rautateiden rakentaminen kannattavampaa myös yksityisille 

rautatiefirmoille (Ericson 1996: 26). Yksityiset rautatiefirmat sijoittivat tyypillisesti 

pääasemansa jo olemassa olevan juna-aseman viereen (Sorensen 2004: 147). Yonezawan 

kehitys vastaa aiemmin kuvailtua: ensimmäinen valtion rautatielinja (Yonezawa-Fukushima) 

otettiin käyttöön vuonna 1899 ja vastaavasti vuonna 1920 avattiin ensimmäinen yksityinen 

linja, jonka pääteasema rakennettiin tyypilliseen tapaan valtion päärautatieaseman viereen 

(Yonesaka to wa 2020).  

Tanaben (1959) mukaan suuremmissa linnakaupungeissa (joissa väestö kasvoi), 

rautatien Tokugawa-kauden aikaisen kaupungin puolelle muodostunut uusi liikekeskusta-alue 

kasvoi ja sulautui lopulta yhteen vanhan machi-alueen muodostaman keskustan kanssa. Sen 

sijaan varsinkin pienemmissä kaupungeissa vanha keskusta usein näivettyi kaupan keskuksen 

siirtyessä lähemmäs juna-asemaa. (Tanabe: 99–101.) Rautatieaseman toinen, alun perin 

rakentamaton puoli, puolestaan houkutteli uusia asukkaita. Alueelle oli tyypillistä 

slummiutuminen ja huonot asuinolot. (Sorensen 2004: 81.) 

Rautateistä huolimatta kuitenkin vanhat valtatiet ja jalkaisin matkustaminen pysyivät 

vielä osana varsinkin Meiji-kauden maaseudun asukkaiden elämää. Traganou (2003) toteaa 

näiden eri matkustustapojen yhdistyneen erilaiseen elämäntyyliin: junat ja niillä 

matkustaminen olivat modernisaation ilmentymä, siinä missä maantiet ja valtatiet yhdistyivät 

köyhyyteen ja takapajuisuuteen (Traganou 2003: 173–175).  Keskimääräinen linnakaupunki ei 

siis ollut kovin teollistunut vielä 1900-luvun alkupuolella (esim. Sorensen 2004: 81). Syynä 

tähän olivat sijaintitekijät sekä usein puutteellinen infrastruktuuri. Meiji-kaudella teollisuus oli 

muutenkin keskittynyttä tietyille alueille, joten näiden ulkopuoliset alueet näyttivät 

auttamattoman takapajuisilta (Tanabe 1959: 101). Jos tehtaita rakennettiin, Sorensenin (2004) 

mukaan varsinkin Japanin ja Venäjän välisen sodan (1904–1905) jälkeen ne sijoittuivat 

rautatieaseman syrjäisemmälle puolelle, jonne myös suunnittelematon asutus oli aiempina 

vuosina levinnyt. (Sorensen 2004: 81) 
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2.3 Toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta nykyaikaan 

2.3.1 Yleinen kaupunkikehitys sekä kaupunkisuunnittelu 

 

Japanilaiset kaupungit kärsivät toisessa maailmansodassa erittäin suuria tuhoja. Tokion lisäksi 

sodan loppuvaiheessa yhteensä noin kuuttakymmentä kaupunkia pommitettiin. Arvioiden 

mukaan noin 2 210 000 rakennusta tuhoutui ilmahyökkäyksissä tai niiden aiheuttamissa 

tulipaloissa. Tämän seurauksena noin 30 % urbaanista väestöstä jäi pommitusten suorana 

seurauksena kodittomaksi. (Henderson 2011: 313–314). Tämän seurauksena 

kaupunkisuunnittelussa (toshi keikaku 都市計画 ) keskityttiin heti sodan jälkeen lähinnä 

tuhoutuneiden alueiden uudelleenrakentamiseen sekä kaupunkien modernisointiin, kuten 

esimerkiksi teiden suoristamiseen sekä leventämiseen. Vanhan rakennuskannan sekä alueiden 

identiteetin suojeleminen jäi usein vähemmälle huomiolle. (Satoh 2015a: 159).  

Saman tyyppinen kehitys jatkui vielä 1960–1980-luvuille asti. Kaupunkisuunnittelu 

keskittyi lähinnä suurien alueiden kehittämiseen sekä infrastruktuurin, kuten esimerkiksi 

nopeiden junalinjojen, lentokenttien ja satamien, rakentamiseen. (Watanabe 2007: 46–50). 

Siinä missä nämä suuret rakennushankkeet saivat usein merkittävää rahoitusta valtiolta, 

asuinalueiden ja lähiympäristön kehittämiseen kuten esimerkiksi kirjastojen tai puistojen 

rahoitukseen ei samalla tavalla panostettu (Sorensen & Koizumi & Miyamoto 2008: 36). 

Vastaavasti talouden kannalta keskeisiä alueita tuettiin, mikä paransi näiden alueiden 

kilpailukykyä. Syrjäisemmät alueet, joihin monet kauempana talouden keskuksesta sijaitsevat 

entiset linnakaupungit kuuluivat, puolestaan usein taantuivat. (Sorensen 2004: 179–180.)  

Ongelmana oli myös byrokraattisen järjestelmän hitaus ja joustamattomuus reagoida 

alueiden muuttuviin tarpeisiin. Esimerkiksi koulut ja vanhustenhoitopalvelut olivat eri 

virastojen vastuulla, joten väestön vanhetessa kaupungissa saattoi olla samaan aikaan tyhjiä 

kouluja ja liian vähän vanhustenhoitopaikkoja (Sorensen & Koizumi & Miyamoto 2008: 36). 

Vuonna 1968 otettiin käyttöön uusi kaupunkisuunnittelulaki, joka siirsi vastuuta 

kaupunkikehityksestä paikallistasolle, eli kaupungeille ja kunnille itselleen. Koska 

prefektuurien hallinnon piti hyväksyä kuntien ja kaupunkien suunnitelmat, käytännössä muutos 

aiempaan ei ollut erityisen suuri. (Hasegawa 2014: 232.) 

 1960-luvulta alkaen yksi eniten Japanin kaupunkikehitykseen vaikuttanut ilmiö on niin 

sanottu yhdyskuntarakenteen hajoaminen ja asutuksen (suunnittelematon) leviäminen yhä 

kauemmas kaupunkien keskusta-alueilta (スプロール現 englanniksi urban sprawl) (Sorensen 
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2001b: 250), mikä osittain johtui aiemmin kuvaillusta kaupunkisuunnittelupolitiikasta, joka ei 

juuri puuttunut tämäntyyppisiin asioihin. Vuoden 1968 laki pyrki hillitsemään jo Meiji-

kaudella alkanutta yhdyskuntarakenteen hajoamista esimerkiksi linnakaupunkien juna-

asemien ympärillä määrittelemällä uusien alueiden rakennuttajille vaatimuksia julkisten 

palveluiden ja infrastruktuurin suhteen. Lain mukaan alueet jaettiin kahteen ryhmään sen 

mukaan, haluttiinko aluetta urbanisoida vai ei. Jälkimmäisillä alueilla esimerkiksi peltojen tai 

muuten maatalouden käytössä olleiden tonttien muuttamista asuinkäyttöön rajoitettiin. 

(Sorensen 2004: 213–214.) 

Vuoden 1968 kaupunkisuunnittelulaki myös mahdollisti aiempaa enemmän 

kansalaisten osallistumisen suunnitteluprosessiin. Tämä tarkoitti sitä, että mahdollisista 

kaavamuutoksista sekä rakennusprojekteista tuli informoida paikallisia asukkaita, minkä 

lisäksi julkiset tiedotustilaisuudet tulivat pakollisiksi. (Ishida 2006: 39–40.) Käytännössä 

kuitenkin päätösvalta oli suunnittelijoilla ja nämä muiden toimijoiden osallistamistoimet 

näyttäytyivät enemmän muodon vuoksi toteutetuilta (Watabane 2007: 49–50). 1950-luvulla 

alkunsa saanut machizukuri (まちづくり ) alkoi kehittyä näiden kaupunkisuunnittelulain 

muutoksien ansiosta (Sorensen & Koizumi & Miyamoto 2008: 39–40). Machizukuri tarkoittaa 

suurin piirtein yhteisön luomista (karkeasti käännettynä machi=kylä tai asuinalue, 

zukuri=tekeminen). Machizukuri on siis alueiden kehittämistä paikallisella tasolla, mihin liittyy 

vahvasti eri toimijoiden välinen yhteistyö. Tämä kommunikointi on suurin ero machizukurin 

ja byrokraattisen, ylhäältä päin ohjatun suunnittelun välillä (esim. Watabane 2007: 40–41). 

Myös Yonezawassa on kaupungin internet-sivuston perusteella otettu machizukuri osaksi 

kaupunkisuunnittelua.   

Vuonna 1980 Japanissa muokattiin vanhaa kaupunkisuunnittelulakia sekä 

rakennuslakia. Uudessa laissa otettiin huomioon tonttien käyttötarkoitus, joihin kuului 

esimerkiksi asuminen, teollisuus ja liiketoiminta. (Toshikeikaku to wa・Toshikeikaku no 

seidotaikei 2020). Aiemmissa kaupunkisuunnittelulain versioissa kaupunkien kasvua oli voitu 

rajoittaa lähinnä rajoittamalla maaseutumaisten alueiden muuttamista tiheämmin rakennetuiksi 

asuinalueiksi, mutta esimerkiksi saastuttavien tehtaiden sijainneille ei ollut rajoituksia 

(Sorensen 2004: 264–265). Uusi laki mahdollisti kaupunkien kasvun ja kehityksen tarkemman 

suunnittelun kaavoituksen sekä tarkempien rakennusmääräysten avulla, minkä lisäksi 

paikallisten toimijoiden mahdollisuutta osallistua kaavoitusprosessiin parannettiin entisestään 

(Ishida 2006: 39–40).  
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1990-luvulla Japanin huono taloustilanne vaikutti myös kaupunkien kehitykseen. Siinä 

missä aiempi ylhäältä ohjattu, lähinnä suurien alueiden ja infrastruktuurin kehittämiseen 

keskittyvä aluesuunnittelupolitiikka oli toiminut talouden ollessa kasvussa, 1990-luvulla 

kuplan puhjettua järjestelmään liittyvät ongelmat tulivat paremmin esille. (Sorensen 2004: 

288–292.) Tässä vaiheessa machizukuri ja sitä kannattavat ryhmät alkoivat nousta suurempaan 

merkitykseen kaupunkisuunnittelussa (Sorensen & Koizumi & Miyamoto 2008: 33–34). 

Vuonna 1992 kaupunkisuunnittelulakia päivitettiin jälleen ja maankäyttöjakoa 

tarkennettiin luomalla uusia alakategorioita, jotka tarkensivat maankäyttöä (Ishida 2006: 42). 

Samalla kaupunkisuunnittelussa otettiin käyttöön yleiskaava, josta paikallinen hallinto oli 

vastuussa. Käytännössä kuitenkin alkuvuosina vastuu kaupunkisuunnittelusta jakautui usealle 

eri taholla, minkä seurauksena yleiskaavan merkitys ei ollut erityisen suuri (Sorensen 2004: 

300–304). Vuonna 2000 lakia taas päivitettiin. Kaupunkien kasvavien reuna-alueiden sekä jo 

olemassa olevien urbaanien alueiden maankäyttöä ryhdyttiin valvomaan enemmän. 

Tavoitteena oli myös järkevöittää ja selventää kaupunkisuunnittelun periaatteita (Toshikeikaku 

to wa・Toshikeikaku no seidotaikei 2020). Machizukuri ja perinteinen ylhäältä päin ohjattu 

kaupunkisuunnittelu (=toshikeikaku) ovat lähtökohdiltaan erilaisia tapoja suunnitella ja 

kehittää alueita, mutta vuonna 2006 machizukuri ja siihen kannustaminen lisättiin osaksi 

kaupunkisuunnittelulakia (esim. Araki 2008: 32). Vuoden 1968 laki on yhäkin (vuonna 2020) 

käytössä ja sitä on viimeiseksi muokattu vuonna 2018 (Kaupunkisuunnittelulaki 1968). 

 

2.3.2 Linnakaupunkien kaupunkirakenteen muutos ja nykyaika 

 

Vaikka linnakaupungit eivät enää nykypäivänä ole samalla tavalla poliittisesti tai 

yhteiskunnallisesti tärkeitä kuin Tokugawa-kaudella, historia vaikuttaa näihin kaupunkeihin 

yhäkin. Toisen maailman sodan jälkeen Japanin talous oli kasvanut merkittävästi ja maa 

kulttuurin voisi sanoa ”länsimaistuneen”. Tämä sai monet pohtimaan omaa japanilaista 

identiteettiään ja samalla lisäsi kiinnostusta historiaan. Varsinkin 1990-luvun jälkeen 

turismissa alettiin hyödyntää enemmän feodaaliajan kuvastoa, joka hyödynsi usein nostalgiaa 

menneitä aikoja kohtaan. (Creighton 2009: 41–45.) Lisäksi vuonna 2008 

kaupunkisuunnittelulakia muokattiin ja samalla määriteltiin historiallisten alueiden ja 

maisemien suojelun sekä kehittämisen periaatteita. Tämä luonnollisesti vaikutti positiivisesti 

vanhoihin linnakaupunkeihin, jotka hyötyivät ihmisten kasvaneesta kiinnostuksesta 
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historiallisiin kaupunkikohteisiin. (Satoh 2015a: 159.) Nykyään monia entisiä linnakaupunkeja 

saatetaan mainostaa linnakaupunkihistorialla, huolimatta siitä onko varsinainen linna yhä 

olemassa vai ei (Creighton 2009: 58–59). Tämä on nähtävissä myös omassa 

tutkimuskohteessani Yonezawassa. Esimerkiksi yksi kaupungin virallisista maskoteista, 

Kanetan, on saanut inspiraationsa vuosien 1556–1623 aikana eläneestä daimyō Uesugi 

Kagekatsusta (Kanetan no tanjou 2020), minkä lisäksi entisen linnan paikalla oleva museo on 

myös nimetty Uesugien mukaan. 

Tokugawa-kauden säätyjaosta sekä asuinalueiden segregaatiosta luovuttiin jo Meiji-

kaudella, mutta monet alueet ovat silti säilyttäneet osan vanhasta identiteetistään, vaikka 

alkuperäisiä rakennuksia ei enää olisi olemassa. Tokugawa-kaudella samuraiden ja yläluokan 

asuinalueet oli tyypillisesti erotettu muusta kaupungista muurilla tai aidalla. Nykyään 

asuinalueita ei enää eristetä toisistaan, mutta aidat talojen ympärillä ovat yhäkin tyypillisiä 

pientaloalueilla, jotka olivat ennen samuraialueita. (Shelton 2012: 53). Tavallisen kansan 

machi-alueet rakennettiin vielä tiiviimmin kuin samuraiden alueet, joten nämä 

puutalovoittoiset alueet olivat erityisen herkkiä luonnonilmiöille, kuten tulipaloille sekä 

maanjäristyksille. Tämän vuoksi vanhoja rakennuksia ei ole juuri jäljellä. Kuitenkin alueiden 

rakenne on pysynyt osittain samana ja esimerkiksi ruutukaavoitus on näillä alueilla yhäkin 

tyypillinen. (Shelton 2012: 60–66.)   

 

3 TUTKIMUKSEN METODIT 

 

Tässä luvussa esitellään työn empiirisen osan metodit, jotka ovat (historiallinen) kartta-

analyysi sekä erityisesti historiantutkimuksessa käytetty longue durée. Oma tutkimuskohteeni 

on Yonezawan linnakaupunki, jonka kaupunkikehitystä tutkin näiden kahden metodin avulla. 

Karttojen avulla pyrin ensiksi esittelemään Yonezawan kaupunkirakennetta. Tarkoituksenani 

ei ole kuitenkaan keskittyä vain kaupunkirakenteen muutoksiin, vaan huomioida myös samana 

vuosisatojen ajan pysyneet ilmiöt, joista longue duréen alkuperäinen kehittäjä Braudel käyttää 

termiä ”rakenne”.   

 

 

 

 



 

23 

 

3.1 Historiallinen kartta-analyysi 

 

Historiallisella kartta-analyysilla tarkoitetaan tutkimusta, jossa tutkitaan tiettyä aluetta 

historiallisten karttojen avulla.  Historialliset kartat auttavat ymmärtämään alueellista kehitystä 

ja ovat samalla ainutlaatuinen menneisyyden kaupunkirakenteesta ja maisemasta kertova 

aineisto. Historiallisia ja tämän päivän karttoja vertaamalla voidaan paremmin ymmärtää 

maankäyttöön ja sen muutoksiin liittyviä prosesseja. (Mökkönen 2006: 8–9). Kaupunkien 

tapauksessa vanhoja karttoja voidaan hyödyntää niin tutkiessa niin maanomistajuutta, 

arkkitehtuuria kuin yleistä kaupunkikehitystä, minkä lisäksi ne mahdollistavat ympäristön ja 

luonnon muutosten tutkimisen (Knowles 2002: 8–11).  

Historiallisia karttoja lähteenä käytettäessä on tärkeää ottaa huomioon aikakausi, jolla 

kartta on tehty. Karttatulkinnan onnistumisen kannalta on tärkeää ymmärtää niin aikakauden 

kartoitustekniikkaa kuin huomioida kartan valmistamiseen vaikuttaneet taustatekijät ja motiivit. 

(Mökkönen 2006: 14–20.) Vanhoja karttoja tulkitessa on hyvä huomioida mahdolliset 

inhimilliset erheet. Karttaan voi olla eksynyt jo kentällä tapahtuneita mittausvirheitä, minkä 

lisäksi historiallisten karttojen tapauksessa piirto- tai kartan kopiointivaiheessa tapahtuneet 

virheet voivat olla mahdollisia (Jenny 2006: 239). Vanhoissa kartoissa ei myöskään ole 

välttämättä ollenkaan mittakaavaa tai sijaintitietoja, mikä hankaloittaa vertaamista muihin 

karttoihin (Mastronunzio, M. & E. Dai Prà 2016: 184). Juuri nämä seikat toivat haasteita myös 

tutkimuskohteeni Yonezawan karttoja tulkitessa.  

Kuvassa 4 esittelen historiallisen kartan digitointiprosessia, jota myös noudatin omassa 

tutkimuksessani. Ensimmäiseksi kartta täytyy luonnollisesti saada digitaaliseen muotoon joko 

skannaamalla tai ottamalla kartasta valokuva. Fyysinen karttakopio saattaa olla kärsinyt 

vuosien saatossa ja esimerkiksi venynyt tai kutistunut, mikä vaikuttaa niin kartan mittakaavaan 

kuin sen käsittelyyn (Jenny 2006: 239). Karttaa ei ole välttämättä myöskään säilötty 

asianmukaisesti, jolloin se on liian hauras skannattavaksi (esim. Daniil ym. 2003). Tällöin 

kartasta voidaan ottaa valokuva. Karttaa valokuvatessa täytyy kuitenkin huomioida 

mahdollinen tynnyrivääristymä. Tynnyrivääristymä tarkoittaa sitä, että kuva on leveimmillään 

keskeltä ja reunat vääntyvät johtuen kameran linssin kaarevuudesta (Mökkönen 2006: 22).   

Kun halutaan yhdistää kartta paikkatietoon, seuraavaksi rasterimuotoinen tiedosto 

muutetaan vektorimuotoon erityisellä paikkatieto-ohjelmalla (esim. MapInfo, ArcGIS). Kartta 

täytyy usein myös kalibroida tässä vaiheessa, sillä vanha kartta ei välttämättä ole täysin tarkka 

tai vastaa mittakaavaltaan nykyajan karttaa. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että 
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kartoista haetaan samana pysyneitä vastin/kontrollipisteitä (esim. Boutoura & Livieratos 2006: 

60). Erityisesti Japanin kontekstissa sekä kaupunkioloissa temppelit, pyhäköt sekä linnat ovat 

sopivia tähän tarkoitukseen, sillä ne ovat todennäköisesti pysyneet samoilla paikoilla (Shimizu 

& Fuse 2003). Omassa tutkimuskohteessani Yonezawassa tämä piti myös hyvin paikkansa. 

 

 

Kuva 4:Historiallisen kartan digitointiprosessi (Mökkönen 2006:22 sekä Daniil ym. 2003) 

 

Maaseudulla sen sijaan vastinpisteiksi soveltuvia rakennuksia ei välttämättä ole. 

Laajempia alueita kuvaavien karttojen tapauksessa alueiden rajat sekä rajalinjojen risteykset 

ovat luotettavia vastinpisteitä. Jos kartta ei ole erityisen vanha, vesistöjä voi käyttää 
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vastinpisteinä, minkä lisäksi tienristeykset voivat joissain tapauksissa olla käyttökelpoisia. 

(Mökkönen 2006: 25–27.) Kun kartta on saatu piirrettyä ja yhdistettyä koordinaatteihin, sitä 

voi analysoida sellaisenaan tai vertaamalla sitä muihin karttoihin.  

 

3.2 Longue durée 

3.2.1 Longue durée yleisesti 

 

Longue durée on ranskaa ja tarkoittaa kirjaimellisesti ”pitkää aikaa” tai ajanjaksoa. Se on 

historiantutkimuksessa käytetty metodi, jonka avulla voidaan tutkia pitkäaikaisia sekä laaja-

alaisia muutoksia maailmanhistoriassa (esim. Tomich 2012: 12). Käsitteen on lanseerannut 

1950-luvulla ranskalainen annalistista koulukuntaa edustava historioitsija Fernand Braudel. 

Ranskalainen annalistinen koulukunta on laaja-alaisesti historiaa eri menetelmiä ja näkökulmia 

hyödyntäen tutkiva koulukunta, joka pyrkii kokonaisvaltaiseen historiantutkimukseen (esim. 

Burke 2015: 1–5).  

Braudelin alun perin vuonna 1958 ilmestyneen artikkelin mukaan perinteinen 

historiankirjoitus sekä -tutkinta on keskittynyt lähinnä yksittäisiin tapahtumiin sekä 

lyhytaikaisiin ilmiöihin. Braudel jatkaa sitten huomauttamalla, että taloustutkimuksessa sekä 

sosiaalihistoriassa sen sijaan on myös tutkittu tapahtumien syklisyyttä muutaman kymmenen 

vuoden ajanjaksolla. Näissä tutkimuksissa pääanalyysi on usein keskittynyt näiden syklien 

pituuteen ja toistuvuuteen. Esimerkiksi pörssikurssien nousua ja laskua on yritetty selittää 

talouden syklisyydellä. (Braudel 2009: 173–174.) Longue durée huomio tätäkin pidemmät 

ajanjaksot ja mahdollistaa vuosikymmenien tai vuosisatojen aikana kehittyneiden, 

monimutkaisten ilmiöiden tarkastelun (Guldi 2014: 37).  

Seuraava longue duréen avainsana on ”rakenne”.  Braudel (2009) toteaa, että 

keskittymällä pelkästään sykleihin tai äkillisiin rakenteellisiin muutoksiin jäävät 

todellisuudessa jo vuosisatoja muuttumattomina jatkuneet ilmiöt sekä näiden jatkumot 

näkymättömiin. Nämä ilmiöt eivät aina ole pysyviä, mutta niiden vaikutusaika on pitkä. 

Esimerkiksi tieteelliset selitysmallit, kuten vaikkapa Aristoteleen opit olivat vuosisatoja 

käytössä, kunnes vuosisatoja myöhemmin Newtonin, Galileon ja Descartes’n selitysmallit 

viimein korvasivat osan niistä. Braudel viittaa tällaisiin ilmiöihin ”rakenteina” ja toteaa niiden 

olevan niin hyvässä kuin pahassa tärkeä osa longue duréen diskurssia. (Braudel 2009: 178–

180.)   
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Myös maantiede linkittyy rakenteisiin. Esimerkiksi luonnonmaantielliset seikat kuten 

ilmasto, kasvillisuus tai maasto muuttuvat hitaasti, mutta ne ovat historiallisesti edistäneet tai 

vaikeuttaneet tiettyjen rakenteiden kehittymistä ja syntyä (Braudel 2009: 178–179). Siinä 

missä monet muut historioitsijat keskittyvät tapahtumien kronologiaan (”aika”) ja näkevät 

maantieteelliset seikat (”sijainti”) lähinnä näitä tapahtuvia selittävänä taustatekijänä, Braudel 

näkee sijainnin perustavanlaatuisena elementtinä ihmiskunnan historiassa (Tomich 2012: 12–

13). Toisin sanoen longue durée pyrkii korostamaan sitä, etteivät asiat ja ilmiöt tapahdu erillään 

ympäröivään maantieteeseen ja ilmastoon liittyvistä seikoista. Tämä on tärkeä huomio myös 

Yonezawan kannalta, sillä esimerkiksi kaupungin vuoristoinen sijainti on vaikuttanut muun 

muassa siihen, mihin suuntaan kaupunki edes voi kasvaa.  

Koska longue durée nimensä mukaisesti keskittyy pitkiin aikaväleihin yksittäisten 

tapahtumien sijaan, on vaarana se, että yksityiskohdat ja tapahtumien ominaispiirteet katoavat 

laajemman näkökulman alle. Tällöin tulkinnat saattavat kuulostaa melko itsestään selviltä.  

Toisaalta Taylor (2012) toteaa pelkästään yksityiskohtiin keskittymisen hankaloittavan 

näkemästä enemmän yleispäteviä ja laajempaa aluetta koskettavia ilmiöitä (Taylor 2012: 35). 

 

3.2.2 Aiempi tutkimus ja esimerkkejä 

 

Longue duréesta on helpointa saada käsitteenä ote konkreettisten esimerkkien avulla. 

Seuraavaksi esittelen longue duréeta sitä hyödyntävien tutkimusten ja esimerkkien kautta. 

Braudel itse käyttää Euroopan taloutta helppotajuisena esimerkkinä siitä, miten longue durée-

ajattelua voidaan hyödyntää. Braudelin mukaan Euroopassa vallinneen talousjärjestelmän 

yleislinjat pysyivät 1300-luvulta 1700-luvun puoliväliin suhteellisen pysyvinä. (Braudel 2009: 

180–181.) 

Ensinnäkin sijainti vaikutti alueen taloudellisiin mahdollisuuksiin merkittävästi. 

Maareitit olivat epäluotettavampia kuin vesireitit, minkä seurauksena parhaiten Euroopassa 

menestyivät (muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta) rannikkoseudut. Ajanjakson 

alkupuolella Lähi-Idän kauppa oli merkittävässä asemassa, mutta myöhemmin varsinkin 1700-

luvulla siirtomaakaupan asema stabiloitui.  Lisäksi maatalouden tuottavuuden vaihtelut ja 

mahdolliset katovuodet tekivät järjestelmästä helposti haavoittuvan. Näiden maantieteellisten 

sijaintitekijöiden lisäksi 1300–1700-lukujen taloudelle tyypillistä oli kauppiaiden iso rooli sekä 

jalometallien kuten kullan ja hopean käyttö valuuttana, vaikka 1500-luvun loppupuolella 

rahajärjestelmää kehitettiinkin pidemmälle. Braudelin kuvaama merkantilismi oli tyypillistä 
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melkein koko Euroopassa vuosisatojen ajan, vaikka luonnollisesti tänä aikana ehti tapahtua 

paljon muutoksia. Longue duréen avulla on kuitenkin mahdollista löytää eri maita ja 

vuosisatoja yhdistäviä tekijöitä, jotka kertovat historian sekä rakenteiden pitkäaikaisuudesta 

sekä johdonmukaisuudesta. (Braudel 2009: 180–181.) 

Longue duréeta on hyödynnetty myös kaupunkisuunnittelun tutkimuksessa. 

Esimerkiksi Matthews (2012) on tutkinut kommunikatiivisen suunnittelun teoriaa longue 

duréen kautta. Kommunikaativisen suunnitelun teoria perustuu paljolti Habermansin 

kommunikatiivisen toiminnan teoriaan, joka ”korostaa suunnittelun vuorovaikutuksellista 

prosessia” (Niitamo & Sjöblom 2018).  Suunnittelussa ideaalitilanne olisi sellainen, jossa eri 

toimijat olisivat tasa-arvoisia ja argumentin sisällöllä olisi suurin painoarvo henkilön valta-

aseman sijaan (Bäcklund 2009: 23). Bäcklund (2009) toteaa, että ”vaikka kommunikatiivisen 

suunnittelun teoria unohtaa monet tosielämän realiteetit, osallistumis-keskustelun 

näkökulmasta asukkaille määrittyy siinä (kommunikatiivisen teorian mallissa) tärkeä rooli 

systeemimaailman muokkaajina” (Bäcklund 2009: 24). Toisin sanoen kommunikatiivisen 

suunnittelun teoriassa asukkaat eivät ole vain passiivisia objekteja, vaan heidät nähdään 

tärkeänä osana suunnitteluprosessia. Japanissa machizukuri (ks. luku 2.3.1) perustuu usein 

samantyyppiselle ajattelulle (esim. Watabane 2007: 40–41). 

Matthewsin (2012) tutkimus käsittelee kahta asuinaluetta Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa, joissa asuntokanta on julkisin varoin tuettua (”social housing”). Kumpikin 

asuinalue kärsi 1980-luvulla erinäisistä syrjäytymiseen, köyhyyteen sekä työttömyyteen 

liittyvistä ongelmista, minkä takia ne valittiin vuosien 1989–1999 aikana toteutettuun 

uudistusprojektiin. Tässä projektissa hyödynnettiin aiemmin mainittua kommunikatiivisen 

toiminnan teoriaa ja pyrittiin saamaan asukkaat sitoutumaan asuinympäristöönsä, vaikkakin 

suunnittelijoiden keinot ”uudistaa” aluetta keskittyivät lähinnä fyysisen ympäristön 

uudistamiseen sekä asuntojen parantamiseen ja korjaamiseen. (Matthews 2012: 145–147.) 

Kun alueen asukkaita haastateltiin parikymmentä vuotta 

uudistusprojektin ”valmistumisen” jälkeen, kaksi päänarratiivia nousi esiin. Osa asukkaista oli 

sitä mieltä, että asuntojen remontointi sekä asuinympäristön parantamiseen keskittyminen oli 

onnistunut ratkaisu. Toisaalta osan mielestä uudistusprojektin toteutus oli epäonnistunut, sillä 

siinä keskityttiin lähinnä infrastruktuurin parantamiseen, eikä alueen ongelmien syihin. 

Uudistusprojektista huolimatta molemmat asuinalueet kuuluivat (artikkelin julkaisun aikana) 

Skotlannin huono-osaisimpien asuinalueiden joukkoon. (Matthews 2012: 145–152.)  
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Mathhewsin lopputulema on se, että kun uudistusprojektia tarkastelee pidemmän ajanjakson 

ajan (longue duréen kautta), voidaan huomata, että muutokset rakennetussa ympäristössä ovat 

hitaita. Asuinalueiden ongelmia on vaikea ratkaista nopeasti kaavoituksen tai 

asuinympäristöön vaikuttavien käytäntöjen avulla. Lisäksi Matthews toteaa, että on naiivia 

olettaa, että eri tahojen ja toimijoiden välille voisi muodostua yhteisymmärrys tällaisessa 

järjestelmässä. (Matthews: 2012: 140, 151–152.) 

 

4 YONEZAWAN KAUPUNKIRAKENNE JA SEN MUUTOKSET 

4.1 Yonezawa yleisesti 

 

Tutkimuskohteeni Yonezawa on entinen linnakaupunki. Se sijaitsee nykyisen Yamagatan 

prefektuurin eteläisessä osassa, noin 250 kilometriä pohjoiseen Tokiosta. Kaupunki sijaitsee 

Okitaman laaksossa ja sitä ympäröivät vuoret kaikissa muissa ilmansuunnissa paitsi 

pohjoisessa. Kaupungin vuoristoinen sijainti on ollut jo Tokugawa-kaudella kasvua rajoittava 

tekijä, mikä on vaikuttanut muun muassa liikenneyhteyksiin ja niiden rajallisuuteen (esim. 

Ravina 1999: 71–72).  Kaupungin pinta-ala on 548,74 km2, mutta siitä iso osa on 

harvaanasuttua ja maaseutumaista asutusta (ks. kuva 5 luvussa 4.2.1) Vuonna 2020 Yonezawan 

kaupungin väkiluku oli 81 633 henkilöä (Yonezawan asukasluku sekä kotitalouksien määrä 

2020). 

Yonezawan tunnettu historia alkoi noin 700-luvulla, kun nykyisen kaupungin alueet 

liitettiin Dewa-provinssiin ( 出羽国 ). Tätä aiemmalta ajalta ei ole jäänyt kirjallisia 

dokumentteja, eikä alueen alkuperäisväestöön kuuluvien ainujen asutuksesta Yonezawan 

kaupungin läheisyydessä ole löytynyt varmoja todisteita. (Yonezawa-shi gaiyou to rekishi 

2012.) Vuonna 1189 sen hetkinen shogun antoi kaupungin Nagai-klaanin hallintaan. Kyseinen 

suku oli vallassa aina vuoteen 1380, jolloin Date Muneto valloitti alueen. Vuonna 1548 

Yonezawasta tuli alueellinen pääkaupunki Date Harumunen siirrettyä hallintonsa Yonezawaan. 

(Ugawa 1972: 9–10.) Tällä ajalla kaupungin keskus oli noin 4 kilometriä nykyisestä 

Yonezawan linnasta länteen, jossa sijaitsi Tateyaman linnoitus ( 舘山城 ). Tateyamaa 

ylläpidettiin puolustuksellisista syistä vielä Tokugawa-kauden alussa, mutta hallinto siirtyi jo 

aiemmin Yonezawan linnaan (Kunishiteishiseki Tateyamashiroato: 2020). Nykyään 

Tateyamasta on jäljellä vain rauniot.  
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Ugawa (1972) arvioi, että Yonezawan kaupunki oli kehittynyt linnakaupungeille 

tyypilliseen muotoon Date-klaanin hallitessa 1560-luvun aikana. (Ugawa 1972: 10). Ajalta ei 

kuitenkaan ole säilynyt karttoja, joten arviot siitä, miltä kaupunki näytti näinä vuosina 

perustuvat muihin historiallisiin lähteisiin. Yonezawan kaupunkirakenteen ydin ja pääperusteet 

ovat silti pysyneet samoina 1500-luvun loppupuolelta nykyaikaan asti (Yonezawa-shi gaiyou 

to rekishi 2012). Tällä ajalla kaupunki (eli käytännössä vain nykypäivän kaupungin keskusta) 

oli kuitenkin selkeästi nykyhetkeä pienempi; vuonna 1595 tehdyn väestölaskennan mukaan 

Yonezawassa asui 6 027 muuhun kuin samurailuokkaan kuuluvaa henkilöä (Ugawa 1972: 11). 

Samuraiden ja näiden perheenjäsenten määrää ei ollut tapana paljastaa, koska sitä pidettiin 

puolustuksen kannalta olennaisena tietona eli kaupungin todellinen asukasluku oli kyseistä 

lukua suurempi. 

Sekigaharan taistelun jälkeen vuonna 1600 Yonezawa siirrettiin Uesugi-klaanin 

hallintaan. Koska Uesugit olivat kyseisessä taistelussa liittoutuneet Tokugawoja vastaan, 

samalla yhteensä jopa kaksi kolmasosaa muista suvun hallitsemista muista alueista 

takavarikoitiin ja siirrettiin muiden daimyōiden hallintaan (Ugawa: 1972: 12). Tämä johti 

verotulojen vähentymiseen, minkä lisäksi huonolaatuisesta maaperästä johtuneet katovuodet 

vaikuttivat negatiivisesti Yonezawan talouteen ja aiheuttivat varsinkin maaseudulla köyhyyttä 

ja huono-osaisuutta (Ravina 1997: 103).  

Huonoon taloustilanteeseen vaikutti myös suuri samuraiväestö: 1600-luvun lopussa 

kaupungin samuraiväestö oli huomattavan suuri suhteessa tavallisten kansalaisten määrään. 

Vuoden 1693 väestöarvioiden mukaan Yonezawan kaupungissa asui 31 145 samurailuokkaan 

kuuluvaa ja muita oli 12 078 (Ugawa: 1972: 15). Suhdeluku oli korkea myös, jos kaupungin 

ydinalueiden lisäksi myös maaseudun asukkaat laskettiin mukaan.  Ravina (1999) arvioi 

vuonna 1692 melkein neljänneksen kaupunkia ympäröivän hanin asukkaista kuuluneen 

samurailuokkaan, mikä oli huomattavasti linnakaupunkien keskiarvoa korkeampi luku. Näin 

suuren samuraiväestön ylläpitäminen ei ollut taloudellisesti mahdollista, joten Uesugit 

vähensivät vasalliensa määrää ja samalla samuraiden palkkoja ja stipendejä pienennettiin. 

(Ravina 1999: 73.) Tulojen pienentyessä samuraiväestöön kuuluvat joutuivat etsimään 

tienestejä muualta. 1700-luvun alussa monet alempaan samurailuokkaan kuuluvat elättivät 

itsensä maataloudella tai käsitöillä (Yonezawa-shi gaiyou to rekishi 2012). Huonoa 

taloustilannetta yritettiin paikata kiristämällä maatalouden verotusta, laittomasti 

pakkolunastamalla tavallisten kansalaisten arvotavaroita sekä maatalousvälineitä.  Lisäksi 

veronsa maksamatta jättäneille annettavia rangaistuksia kiristettiin. Koska maanviljelijöiden 

oli jo valmiiksi vaikea maksaa verojaan huonojen satovuosien takia, nämä aggressiiviset 
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veronkeräyskeinot johtivat lopulta alueen väestön pienenemiseen maanviljelijöiden muuttaessa 

pois Yonezawasta. (Ravina 1999: 76.) 

1700-luvun loppupuolella toteutetut uudistukset saivat lopulta talouden elpymään ja 

väestö alkoi taas kasvaa, mutta väkiluku ei enää Tokugawa-kaudella noussut 1600-luvun 

tasolle (Ravina 1997: 98–103). Yonezawa-hanin (ei pelkkä kaupunki) kokonaisväkiluku laski 

koko ajan 1600-luvun loppuolelta yli 125 000 asukkaasta aina 1900-luvun alkuun asti, jolloin 

Yonezawa-hanissa asui alle 100 000 ihmistä 6 (Hayami 1986: 293–295). Vuonna 1886 (Meiji 

19) tehdyn väestölaskelman mukaan itse linnakaupungissa oli asukkaita 26 960 (Nishimura 

1980: 4). Historiallisissa tilastoissa voi olla virheitä, mutta toisin sanoen Nishimuran (1980: 4) 

arvion perusteella Yonezawan kaupungissa asui vuonna 1886 noin 16 000 ihmistä vähemmän 

kuin Ugawan (1972: 15) arvioiden mukaan vuonna 1693, jolloin kaupungissa asui 43 223 

henkilöä.  

Verrattuna moniin muihin linnakaupunkeihin Yonezawa selvisi taloudellisesti 

kohtuullisen hyvin Meiji-restauraation muutoksista. Tämä johtui paljolti siitä, että jo varsin 

suuri samuraiväestö oli suurimmaksi osaksi työllistänyt itsensä esimerkiksi kangastöillä 

aiempien talousongelmien takia. (Ravina 1997: 112.) Vuonna 1871 Yonezawa liitettiin 

Yamagatan prefektuuriin ja vuonna 1889 entisestä linnakaupungista tehtiin virallisesti 

(hallinnollisessa merkityksessä) kaupunki.  

Vuosina 1917 ja 1919 kaksi suurta tulipaloa aiheuttivat Yonezawassa tuhoja erityisesti 

kaupungin reuna-alueilla, joissa kattomateriaalina oli tyypillisesti käytetty heinää ja muuta 

helposti palavaa ainesta. Tämä johti siihen, että tuli levisi tuulen mukana katolta toiselle. 

(Kamei 1959: 117–118.) Vaikka osa vanhasta rakennuskannasta tuhoutuikin näissä paloissa, 

monet keskusta-alueella sijaitsevista historiallisista rakennuksista säästyivät tuhoilta. 

Vastaavasti myös iso osa kaupungin historiallisista dokumenteista (joihin esimerkiksi 

seuraavissa luvuissa esiteltävät karta kuuluvat) onnistuttiin pelastamaan tulipalolta. (Yonezawa 

no aramashi 2020.) Historia näkyy myös Yonezawan elinkeinorakenteessa. Kaupunki on tänä 

päivänä kuuluisa perinteisestä tekstiiliteollisuudesta, joka alkoi kehittyä alun perin kaupungissa 

samurailuokkaan kuuluvien huonon taloustilanteen takia (Yonezawa ori 2018). Vuonna 1920 

kaupungin väliluku oli noussut jo Tokugawa-kauden huippuvuosien tasolle (asukkaita oli 

 

6 Tokugwa-kaudella samuraiväestöä ei tyypillisesti ilmoitettu väestölaskelmissa, joten todennäköisesti 

todellinen asukaslukumäärä oli ilmoitettua suurempi. 
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arvioilta 43 000). Vuonna 1955 asukkaita Yonezawassa oli 56 356 ja vuonna 1969 jo 61 070.  

(Kiyama 1971: 1.) 

 

4.2 Kartta-analyysi 

 

Tässä luvussa esittelen Yonezawan kaupunkirakennetta ja sen muutoksia kartta-analyysin 

avulla. Vertailen tarkemmin piirtämääni vuoden 1811 Yonezawan karttaa sekä nykypäivän 

kaupunkia toisiinsa. Lisäksi esittelen kaupunkirakenteen muutoksia yleisemmällä tasolla 

muiden Tokugawa-kauden karttojen avulla. 

 

4.2.1 Karttojen digitointi sekä yhdistämisprosessi 

 

Tässä luvussa käsitellään vuoden 1811 kartan sekä nykypäivän kartan digitointia, minkä lisäksi 

käydään läpi karttojen yhdistämisprosessi eli luvussa keskitytään karttojen tekemiseen 

liittyviin teknisiin yksityiskohtiin. Kyseisten karttojen sisältöä käsitellään enemmän 

seuraavissa luvuissa. Ensimmäiseksi esittelen vuoden 1811 (文化8年, Bunka 8) kartan, joka 

kuvaa Yonezawaa ennen Meiji-restauraatiota. Kartta on piirretty Yonezawan kaupungin 

Uesugi-museosta ostamani paperikartan pohjalta. Kartta koostuu kolmesta eri palasesta, jotka 

ovat niin sanottu keskipala (eli linna + kaupungin pohjoisosa) sekä itäinen ja läntinen osa sen 

aikaista kaupunki, mutta eteläosa kaupungista puuttuu. Kartan mukana tulleen karttaesittelyn 

mukaan ei tiedetä, onko kyseinen osa karttaa kadonnut vuosien saatossa vai onko se jätetty 

tietoisesti piirtämättä. Joka tapauksessa alueella on ollut asutusta vuonna 1811 (vrt. luku 4.2.3). 

Alkuperäisen kartan pienempi versio, jossa on myös eri palasten liittämisohje, löytyy liitteistä. 

Alkuperäisen värillisen kartan lisäksi karttapaketin mukana tuli vastaavankokoinen 

mustavalkoinen kartta. Tässä versiossa alkuperäisten selosteet ja tekstit (esimerkiksi 

paikannimet tai tonttien omistajat) oli peitetty ja niiden päälle oli lisätty samat tiedot 

helpommin luettavalla tietokoneen fontilla. Lisäksi karttaan oli merkitty nykypäivän 

Yonezawan olennaisia maamerkkejä, jotka auttoivat hahmottamaan vanhan kartan 

mittasuhteita ja etäisyyksiä. Ne toimivat samalla vastinpisteinä yhdistäessä vuoden 1811 

karttaa nykypäivän kartan kanssa. Paperikarttaan ei ole merkitty sitä, onko se skannattu 

alkuperäisestä 1800-luvun kartasta, vai onko se koottu valokuvien avulla. Kartassa ei 
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kuitenkaan ollut näkyvissä kameran aiheuttamaa niin sanottua tynnyrivääristymää, joka 

tarkoittaa sitä, että kuva on leveimmillään keskeltä ja reunat vääntyvät (Mökkönen 2006: 22).  

 Luvussa 4.2.2 esitelty vuoden 1811 kartta on digitoitu käyttäen alkuperäistä värillistä 

paperikarttaa pohjana. Kartta on siirretty digitaaliseen muotoon skannaamalla sekä 

valokuvaamalla. Keskiosasta otettiin useampi kuva aiemmin mainitun tynnyrivääristymän 

eliminoimiseksi. Itä- ja länsiosat olivat tarpeeksi pieniä skannattavaksi. Karttapalaset on 

yhdistetty Corel Draw-ohjelmalla yhteen. Kooltaan paperinen versio kartasta on varsin iso; 

keskiosa on 115 cm x 77 cm, itäosa 95 cm x 44 cm ja länsiosa 73 cm x 38 cm. Paperikartan 

suuri koko tarkoittaa sitä, että siihen mahtuu huomattavan paljon tietoa. Siihen oli esimerkiksi 

kirjoitettu jokaisen tontin kohdalle joko sen omistaja, käyttötarkoitus tai esimerkiksi koulujen 

tai temppeleiden tapauksessa näiden nimi. Yksittäisiä tontteja tai niiden omistajia ei ole 

kuitenkaan merkitty piirtämääni karttaan, sillä työssä tarkastellaan maankäyttöä ja asumista 

yhteiskuntaluokkatasolla.  

Aiemmin mainitut yksityiskohdat helpottivat kuitenkin kartan tulkintaa, sillä 

alkuperäisestä kartasta puuttui karttaselite sekä mittakaava. Välillä oli hieman epäselvää, mihin 

yhteiskuntaluokkaan kuuluva henkilö omisti tontin, sillä pelkkä tontin kohdalle kirjoitettu 

henkilön nimi ei välttämättä kerro yhteiskuntaluokasta mitään. Kartassa oli kyllä käytetty 

erityyppisten tonttien kohdalla erilaisia värejä, mutta välillä värit olivat epäselviä. Tämä saattaa 

ehkä johtua siitä, että alkuperäiset värit olivat haalistuneet tai ne olivat skannausprosessissa 

menettäneet kontrastinsa. Sitä mahdollisuutta, että kartan alkuperäisessä versiossa oli pieniä 

virheitä, ei myöskään voi täysin sulkea pois. Kartan ohjeistuksessa mainitaankin, että kartta ei 

ole täysin tarkka. Kartta ei varsinaisesti (temppelien ja julkisten palvelujen, kuten koulujen ja 

muiden vastaavien lisäksi) erittele maankäyttöä, vaan keskittyy omistussuhteisiin. Tämän 

vuoksi kartan perusteella on hankala tehdä johtopäätöksiä sen suhteen, missä käytössä tontti 

varsinaisesti oli tai oliko sille rakennettu vai ei. Esimerkiksi peltoja ei ole karttaan merkitty 

ollenkaan, joten voidaan pohtia, olivatko osa tonteista kenties maanviljelykäytössä. 

Nykypäivän (2020) kartta puolestaan on koottu googlemapsin karttojen pohjalta, jotka 

puolestaan tehty perustuen IncrementP nimisen yhtiön tarjoamaan paikkatietodataan. 

Googlemapsin tarjoamat satelliitti/ilmakuvat on puolestaan koottu CNES/Airbus, Maxar 

Technologies ja Planet.com tarjoamien palvelujen pohjalta. (Legal Notices for Google 

Maps/Google Earth and Google Maps/Google Earth APIs 2020.) Google ei suoraan kerro, 

milloin sen tarjoamat ilmakuvat on tarkalleen otettu, mutta tekijänoikeuksissa on vuosi 2020. 

Ilmakuvat kuvaavat siis Yonezawaa ja sen kaupunkirakennetta sellaisena, kuin miltä se 

todellisuudessa tänä päivänä näyttää (olettaen, että kuvat ovat ajantasaisia). Mahdolliset 
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kartassa esiintyvät virheet tai vääristymät ovatkin todennäköisemmin syntyneet 

digitointiprosessissa. Satelliittikuvien pohjalta tehtyyn karttaan ei ole esimerkiksi piirretty 

kaikkia pieniä yksityiskohtia, kuten esimerkiksi pihateitä, sillä rajaamani alue on niin laaja, 

ettei tämä olisi ollut mielekästä. 

Toisin kuin jo valmiiksi piirretyt kartat, ilmakuvat ovat neutraalimpi vaihtoehto, sillä 

niitä ei ole jo valmiiksi ”tulkittu”. Vaikka kartan piirtäisi kuinka tarkasti, kaikkea informaatiota 

ei ole mahdollista sisällyttää piirrettyyn karttaan. Ilmakuvia on käytetty nykypäivän 

kartanpohjana myös siksi, että niiden avulla on helpompi tutkia pinnanmuotoja ja maankäyttöä. 

Esimerkiksi mäet, metsäalueet ja pellot näkyvät selkeästi ilmakuvissa. Koska 

isompimittakaavaisissa kartoissa yksityiskohdat näkyvät huonommin, pohjakartta on koottu 

useammasta osasta kuvankaapppaustoiminnolla. Yksittäiset kuvat on sitten yhdistetty Corel 

Draw-ohjelmalla yhdeksi kokonaiseksi kartaksi. Yhteensä näitä yksittäisiä kartanpalasia oli 31.  

 

Kuva 5: Yonezawan kaupunki sekä keskusta-alueen eli tutkimusalueeni tarkempi sijainti 
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Nykypäivän kuvaa suurimmaksi osaksi Yonezawan keskusta-aluetta, mihin myös 

vuoden 1811 kartta on keskittynyt. Koko kaupungin pinta-ala on 548,78 km² (Yonezawa-shi 

no aramashi) siinä missä rajaamani alue on tästä alle yksi kymmenesosa. Koko alueen 

kuvaaminen ei tuntunut kuitenkaan järkevältä, sillä suurin osa tästä alueesta ei ole asutettua tai 

asutus on vähäistä. Kuten kuvasta 5 huomaa asutus katkeaa etelässä, idässä ja lännessä 

vuoristoon. Kaupungin pohjoisosassa on puolestaan laajoja peltoalueita eli maankäytön 

tarkastelun kannalta nämä alueet eivät ole erityisen mielenkiintoisia. Lisäksi vuoden 1811 

kartta on rajattu kaupungin keskustaan, joten muutoksien vertailun kannalta suurempi 

tutkimusalue ei olisi tuonut lisää informaatiota.  

Kuten metodit-luvussa on mainittu, historiallisen karttatiedon yhdistäminen 

nykyaikaan ei ole aina täysin suoraviivaista. Vuoden 1811 kartassa ei esimerkiksi ollut 

mittakaavaa, karttaselitettä eikä pohjoisnuolta, mikä toi työhön omat haasteensa. Samoin 

vuoden 1811 kartan tapauksessa monet kartantekoon liittyvistä kysymyksistä jäävät ilman 

vastausta. Mittakaavan sekä karttaselitteen lisäksi kartassa ei esimerkiksi kerrota, mitä 

tarkoitusta varten se on alun perin tehty. Ei ole myöskään tiedossa, onko esimerkiksi teitä 

suoristettu kartanpiirtovaiheessa. Toisin sanoen sen tarjoama tieto ei ole täysin 

vertailukelpoista suhteessa nykypäivän karttaan.  

Kartat on yhdistetty piirto-ohjelmalla. Yhdistäessä kahta karttaa pidin edellisessä 

kappaleessa kuvattua nykypäivän kartan koko ajan paikallaan, enkä esimerkiksi muuttanut sen 

mittakaavaa. Seuraavaksi etsin vastinpisteitä, jotka löytyvät molemmista kartoista. Näitä olivat 

Yonezawan tapauksessa erityisesti temppelit ja pyhäköt. Kaikkia vuoden 1811 kartasta 

löytyneitä temppeleitä ei löytynyt nykypäivän kartasta, mutta monet olivat yhäkin olemassa ja 

sijaitsivat samalla paikalla kuin 1800-luvulla. Vaikka Yonezawassa ei enää ole konkreettista 

linnarakennusta, osa vallihaudoista on säilynyt nykypäivään asti. Hyödynsin niitä 

kohdentaessani karttaa. Aiemmin mainittujen lisäksi vastinpisteinä on käytetty tiettyjä muita 

maamerkkejä (esim. keskustassa oleva kirjasto ja kaupungintalo), jotka oli merkitty jo 

valmiiksi historiallisen kartan mustavalko-versioon. 

Käytin myös teitä apuna kartan kohdistamisessa. Vastaavasti joet ja muut vesialueet 

kuin linnan sisin vallihauta olivat hyödyllisiä lähinnä suurempien etäisyyksien 

hahmottamisessa. Tämä ei ole kovin yllättävää, sillä kaupunkirakenteen muuttuessa teitä 

saatetaan oikaista, siirtää tai kokonaan poistaa käytöstä, varsinkin jos alueen maankäyttöön 

tulee muutoksia. Vastaavasti jokien juoksua voidaan ohjata, minkä lisäksi niiden virtaus saattaa 

luonnostaan vuosisatojen saatossa muuttua.  
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Oikean kallistuskulman sekä mittasuhteen löytäminen oli karttojen kohdistamisessa 

ehkä hankalinta. Ongelmallista oli esimerkiksi se, että jos linnan ympärillä olevat vastinpisteet 

halusi kohdistaa oikein, täytyi vuoden 1811 karttaa kallistaa hieman lännen suuntaan. Tällöin 

vastinpisteiden lisäksi yhä nykypäivänä olemassa oleva entinen vallihauta sekä sen itäpuolella 

olevat tiet olivat samassa kulmassa molemmissa kartoissa. Jos vuoden 1811 karttaa ei kallista, 

vallihautoja ei saa kohdistettua. Vaikka muut vallihaudat on täytetty, sisin vallihauta on 

säilytetty samanlaisena, joten on perusteltua käyttää sitä aloituspisteenä ja kohdistaa kartat sen 

perusteella. Epäilen, että vuoden 1811 kartta on katkaistu jostain kohti, sillä jos sen kohdistaa 

nykypäivän kartan keskustan kanssa, asettuvat vastinpisteet sekä linnan itäpuolen tiet melko 

hyvin paikoilleen siinä missä kauempana keskustasta olevat temppelit eivät. Vastaavasti myös 

varsinkin etelä- ja länsiosan tiet eivät kohdistuneet oikein, mutta se voi toisaalta johtua siitä, 

että teitä on oikaistu tai suoristettu. Historialliset kartat eivät välttämättä muutenkaan ole täysin 

tarkkoja (ks. luku 3 metodit).  

Vastinpisteistä huolimatta en siis saanut vuoden 1811 karttaa täysin sopimaan 

nykypäivän koordinaatistoon. Kun keskustan vastinpisteet asettuivat kohdalleen, kartan 

länsiosassa alkoi olla useamman sadan metrin heittoa. Kaupungin itäpuolella ei ollut juuri 

vastinpisteiksi sopivia kohteita paperikartan mustavalkoversioon merkityn Yonezawan juna-

aseman lisäksi, mutta se kohdistui suurin piirtein oikealle kohdalle.  Jotta kaikki vastinpisteet 

olisi saatu osumaan kohdilleen, olisi vanhaa karttaa pitänyt venyttää. Tämä luonnollisesti olisi 

vaikuttanut esimerkiksi tonttien pinta-alaan ja muotoon. Lisäksi mietin, että jo valmiiksi 

mittakaavaltaan mahdollisesti erheellisen kartan muokkaaminen lisää ei juuri tuo lisää 

todistusarvoa. Siksi päätin, ettei karttojen pakottaminen päällekkäin ole järkevää. Toisin 

sanoen vuoden 2020 ja 1811 kartoissa ainoastaan linnan ympäristö ja kaupungin keskusta ovat 

varmasti vertailukelpoisia keskenään. Lisäksi kaupungin itäosasta oli löydettävissä 

yhtenäisyyksiä.  

 

4.2.2 Vuoden 1811 kartta 

 

Aiemmissa kappaleissa on kuvattu linnakaupungeille tyypillisiä piirteitä. Tässä luvussa 

esitellään vuoden 1811 Yonezawan maankäyttöä ja kaupunkirakennetta (kuva 6). Kuten 

kyseisestä kartasta näkyy, vallihaudan ympäröivä linna sijaitsee keskeisellä paikalla, mutta ei 

varsinaisesti fyysisesti sen keskellä. Asutus oli nimittäin levittynyt nauhamaisesti kaupungista 

poispäin vievien teiden varrelle, mikä oli linnakaupungeille tyypillistä (esim. Satoh 1997: 12–
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13). Muutenkin Yonezawan tieverkosto vaikutti noudattavan Tokugawa-kauden 

linnakaupungeille tyypillistä mallia (ks. luku 2.1.2). Tiet olivat mutkittelevia, eikä yksikään 

niistä johda suoraan linnaan. Kartasta näkee myös sen, että linna on rakennettu kahden joen 

väliin (lännessä pohjois–eteläsuunnassa Hottate 掘立川, idässä Mogami 最上川), mikä 

lienee ollut niin puolustuksen kuin talouden kannalta kannalta järkevä ratkaisu ja samalla 

tyypillinen sijaintipaikka linnakaupungeille (esim. Satoh 1997: 12).  

Linnaa ympäröi kaksi vallihautaa, minkä lisäksi hieman linnan ulkopuolella oli kolmas 

vallihauta. Kaikkia näistä ympäröi kapea viheralue, joiden lisäksi karttaan ei ollut merkitty 

muita viheralueita. Alkuperäiseen karttaan oli myös merkitty isompien teiden reunaa pitkin tai 

niiden keskellä kulkevat kanavat, mutta selkeyden vuoksi jätin ne merkitsemättä maankäyttöä 

kuvaavaan karttaan. Vallihaudoista sisimmän sisäpuolella oli linnan päärakennus. Ulommalla 

alueella puolestaan oli muita linnan rakennuksia, minkä lisäksi kartan mukaan toisen 

vallihaudan sisäpuolella, linnan etelä/kaakkoispuolella oli useampi temppeli. Tateyaman 

linnan entistä paikkaa ei ole merkitty karttaan, mutta se sijaitsee suoraan Yonezawan linnasta 

lännessä sijaitsevan Omono-joen(鬼面川) haaran länsipuolella.   

Heti linnan ympärillä oli kartan mukaan paljon alempaan samurailuokkaan kuuluvien 

tontteja. Osaa näistä oli hankala erottaa niin sanotusta machi-alueesta, sillä alueet oli väritetty 

saman sävyisellä kellertävällä värillä. Ne tontit, joiden kohdalla oli muutakin informaatiota 

kuin pelkästään omistajan nimi oli luonnollisesti helpompi tulkita kuuluvaksi tiettyyn ryhmään. 

Myös tonttien koko ja muoto auttoivat epäselvissä tapauksissa, sillä oletusarvoisesti selkeästi 

keskimääräistä isommat tontit kuuluivat ylempään yhteiskuntaluokkaan kuuluville. Samoin 

ruutukaavoitetut alueet oli helppo erottaa kartasta. Esimerkiksi kaupungin luoteisosassa olevat 

alueet, jotka merkitsin karttaan machi-alueiksi, noudattivat luvussa 2.1.1 esiteltyä 

ruutukaavoitusmallia.  

Linnan lähialueiden lisäksi samurailuokkaan kuuluvien omistamia alueita oli myös 

jonkun verran Mogami-joen vastarannalla, kaupungin itäpuolella. Nämä olivat ylemmän 

luokan samuraiden toissijaisia residenssejä (shimoyashiki 下屋鋪 ). Linnan länsipuolella, 

kolmannen vallihaudan ulkopuolella oli alkuperäisessä kartassa vaaleanruskealla väritetty alue. 

Toisin kuin kaikkien muiden alueiden kohdalla, tällä alueella tonttirajoja, saati tontin omistajia 

ei ollut merkitty karttaan. Karttaan oli merkitty alueella olevan paljon ”kartanoita” (Yashiki 

屋鋪) eli tulkitsin kyseessä olevan ylemmän luokan samuraiden aluetta.   
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Kuva 6: Yonezawa vuonna 1811 

 

Paperikarttaan oli merkitty omalla värillään vuonna 1811 käytössä olleet julkiset 

rakennukset. Näitä olivat esimerkiksi koulut, kirjastot sekä erilaiset kaupungin virastot ja 

julkiset rakennukset. Suurin osa näistä sijaitsi linnan läheisyydessä sekä kaupungin pohjois- ja 
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länsipuolella. Temppeleitä ja pyhäkköjä löytyi ripoteltuna melkein joka puolelta kaupunkia, 

mutta linnan alueella olevia temppeleitä lukuun ottamatta ne oli rakennettu suurimmaksi osaksi 

kaupungin reuna-alueille. Tämä oli tyypillistä japanilaisille kaupungeille. (esim. Shelton 2012: 

100.) 

Tavallisen kansan ruutukaavoitettuja asuinalueita oli joka puolella kaupunkia. Niiden 

määrä ja osuus tonttikannasta kuitenkin suureni etäisyyden linnaan kasvaessa, eikä machi-

alueita ollut lainkaan kolmannen vallihaudan sisäpuolella. Eniten tavallisen kansan 

asuinalueita oli kaupungista poispäin vievien teiden varressa, kuten Mogami-joen itäpuolella. 

Linnan eteläpuolista aluetta lukuun ottamatta nämä alueet näyttivät noudattavan luvussa 2.1.4 

Linnakaupunkien rakenne Tokugawa-kaudella esitellyn ruutukaavamallin variaatiota.  

Käytännössä kuitenkaan ruutukaavoitetut alueet eivät olleet niin selkeästi erotettavia, vaan 

tonttikoossa oli paljon vaihtelua. 

Yonezawan kaupunkirakenteessa on siis paljon kaikille linnakaupungeille tyypillisiä 

piirteitä. Näistä olennaisimmat ovat linnan puolustusta ajatellen mutkittelevaksi tehty 

tieverkosto sekä segregaatiolle perustuva alueiden jako eri yhteiskuntaluokkien kesken. 

Erikoista oli se, miten paljon kaupungissa oli samuraiden alueita suhteessa tavallisen kansan 

machi-alueisiin. Tämä kuitenkin selittynee Yonezawan keskimääräiseen linnakaupunkiin 

verrattuna huomattavan suurella samuraiväestöllä (esim. Ravina 1999: 73, ks. lisäksi luku 4.1 

Yonezawa yleisesti). Koska samuraiden alueiden tontit olivat yleensä melko suuria (esim. 

Sorensen 2004: 34), luonnollisesti ne veivät kaupungista myös enemmän tilaa. Myös 

ylempiarvoisten samuraiden asuinalueiden sijainti oli hieman poikkeava. Yleensä ne sijaitsivat 

linnan läheisyydessä (Sorensen 2004: 22–23), mutta Yonezawassa korkea-arvoisimpien 

vasallien kartanoita oli eniten kaupungin itäpuolella, vallihautojen ulkopuolella. Tyypillisestä 

linnakaupungista poikkeavaa sijaintia selittää samurailuokkaan kuuluvien suuren määrän 

lisäksi kaupungin kapeus etelä-pohjoissuunnassa. Lähempänä linnaa ei kenties yksinkertaisesti 

ollut tarpeeksi tilaa kaikille vasalleille.  

 

4.2.3 Muut Tokugawa-kauden kartat  

 

Tässä luvussa vertaan vuoden 1811 karttaa muihin Tokugawa-kauden karttoihin vuosilta 1644, 

1653 ja 1769 sekä Ugawan (1972) n.1600-luvun Yonezawaa kuvaavia karttoja toisiinsa. 

Kahdessa ensimmäisessä kartassa (1644 ja 1653) maankäyttöä ei ole eritelty yhtä tarkasti kuin 

1811 kartassa. Ugawan (1972) kartoissa sekä vuoden 1769 kartassa maankäyttöä on eritelty, 
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mutta ensimmäiseksi mainittuun ei ole merkitty tonttien omistajia ja paikannimiä. Vuoden 

1769 kartassa nämä tiedot periaatteessa ovat mukana, mutta niiden tarkastelu on erittäin 

haasteellista karttatiedoston pienen koon takia. Näiden seikkojen vuoksi näitä karttoja ei ole 

digitoitu. Tämän luku käsitteleekin Yonezawan kaupunkirakenteen muutoksia Tokugawa-

kaudella enemmän yleisellä tasolla. Tarkoituksena on antaa yleiskuva Yonezawan 

kaupunkirakenteen kehittymisestä Tokugawa-kaudella. Näiden esimerkkien avulla tulee myös 

esille se, miten Yonezawan kaupunkirakenne on ollut melko hidas muuttumaan.  

 

Kuva 7: Yonezawa vuonna 1644 

 

Tietyt pääpiirteet ovat pysyneet samoina eri vuosisadoilta olevissa kartoissa. 

Esimerkiksi tiejärjestelmä näyttää pysyneen 1600-luvulta 1800-luvulle kohtuullisen 

samanlaisena. Vallihaudat näyttäisivät pysyneen paikoillaan, vaikka Tokugawa-kaudella 

pitkään jatkuneen rauhan ansioista näitä tuskin puolustuksellisista syistä tarvittiin. Nämä 

piirteet ovat nähtävissä jo vuoden 1644 sekä vuoden 1653 kartassa (kuva 7 sekä kuva 8). 
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Vuoden 1653 kartasta tosin näyttäisi puuttuvan sisin, linnaa ympäröivä vallihauta, mutta tämä 

selittynee kartantekoon liittyvillä tekijöillä, sillä kaikissa muissa kartoissa näkyy kolme 

vallihautaa. Ehkä kaikkia linnan puolustusratkaisuja ei ole sotilaallisista syistä haluttu piirtää 

karttaan. Karttojen maankäyttöä on muuten hankala eritellä, sillä karttojen kuvanlaatu ei ole 

erityisen tarkka, minkä takia karttamerkintöjä oli hankala lukea.  

 

Kuva 8: Yonezawa vuonna 1653 
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Ugawan (1972: 24–25) 1600-luvun lopun Yonezawaa kuvaavissa kartoissa 

maankäyttöä on jo tarkemmin eritelty.  Ugawan itsensä mukaan karttoja ei ole tehty suoraan 

yksittäisen kartan pohjalta, vaan hänen tulkintansa pohjautuu karttojen lisäksi myös vuonna 

1725 tehtyyn väestöntutkimukseen.  

 

 

Kuva 9: Yonezawan keskusta ja llinnan ympäristö 1600-luvun lopussa Ugawan (1972) mukaan 
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Pääpiirteet ovat samat vuoden 1811 ja Ugawan kartoissa samat. Kaupungin 

länsiosassa (kuva 10) näyttäisi tapahtuneen 1600-luvun lopun ja vuoden 1811 (kuva 6) välillä 

vain vähän muutoksia maankäytössä (vrt. luku 4.2.2).  Länsiosassa oli niin Ugawan kartan 

kuin aiemmin esitellyn vuoden 1811 vuoden kartan perusteella eniten alemman luokan 

samuraiden alueita, minkä lisäksi siellä oli myös ylemmän luokan samuraiden toissijaisia 

residenssejä (shimoyashiki 下屋鋪). Temppelien sijainnissa ei myöskään ollut tapahtunut 

tänä aikana muutoksia. 

 

Kuva 10: Yonezawan länsiosa 1600-luvun lopussa Ugawan (1972) mukaan 

 

Suurimmat erot karttojen välillä liittyvät kaupungin keskustan (kuva 9) maankäyttöön 

eli siihen, mihin yhteiskuntaluokka kuuluvien käytössä alueet olivat. Ugawan mukaan 

Yonezawan keskustan luoteisosa oli suurimmaksi osaksi alemman luokan samuraiden aluetta, 

siinä missä itse tulkitsin alueella olevan myös tavallisen kansan alueita ruutukaavoituksen 

perusteella. Vuoden 1811 kartan värit olivat kyseisellä alueella epäselvähköjä, eli pelkkien 

karttaan merkittyjen värien perusteella oli vaikea tehdä johtopäätöksiä. Lisäksi tonttien 

kohdalle oli merkitty vain henkilöiden nimiä, joiden perusteella yhteiskuntaluokan arvioiminen 

ei ole helppoa. Asiaa voisi varmasti selvittää tarkemmin muiden materiaalien avulla, mutta 

pelkästään karttoja vertaamalla yhteisluokasta ei voi saada täyttä varmuutta. Ylemmän luokan 
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samuraiden toissijaiset residenssit (shimoyashiki  下屋舗 ) oli helppo erottaa muusta 

asutuksesta, sillä näiden kohdalle tämä tieto oli tontin omistajan tai pääasukkaan lisäksi 

merkitty. Lisäksi nämä tontit olivat usein ympäröiviä tontteja isompia.  

Mielenkiintoista oli myös se, että vuoden 1811 karttaan ei ollut merkitty ollenkaan 

buraku-aluetta ( 部 落 ). Burakut kuuluivat Tokugawa-kaudella syrjittyyn alimpaan 

yhteiskuntaluokkaan ja he työskentelivät yleensä likaisina pidetyissä ammateissa, joissa he 

olivat kuoleman kanssa tekemisissä (esim. teurastaja). Yonezawassa oli jo Tokugawa-kaudella 

merkittävä buraku-väestö (Touhoku no hisabetsu buraku 1992). Ugawan (1972) karttaan 

buraku-alue on merkitty ja se sijaitsee kaupungin koillisosassa, Mogami7-joen lähellä (kuvassa 

10 merkitty kirjaimella X). Ottaen huomioon sen, miten pikkutarkasti vuoden 1811 karttaan on 

merkitty esimerkiksi tonttijaot, buraku-alueen poisjättäminen kartasta oli mitä 

todennäköisimmin tietoinen päätös.  

Vuoden 1769 kartta (kuva 11) näyttää rakenteeltaan jo hyvin samanlaiselta kuin vuoden 

1811 kartta. Näyttää siltä, että kaupunki ei ole kasvanut merkittävästi karttoja erottavassa noin 

neljässäkymmenessä vuodessa, minkä lisäksi maankäyttö näyttäisi pysyneen samantapaisena. 

Esimerkiksi isoimmat temppelit on helppo löytää molemmista kartoista. Huomioitavaa vuoden 

1769 kartassa on se, että siinä on vuoden 1811 kartasta puuttuva eteläosa. Voisi siis olettaa, 

että tämä osa kaupunkia on näyttänyt vuonna 1811 melko samanlaiselta, sillä näiden 40 vuoden 

aikana kaupunkirakenteessa ei tiedettävästi ole tapahtunut suuria muutoksia.   

Kaikista paitsi vuoden 1769 kartasta puuttuu osia kaupungista. Tämä voi johtua 

esimerkiksi siitä, että kaupunki ei ole vielä kasvanut kyseiseen suuntaan tai siitä, että kartasta 

puuttuu syystä tai toisesta osa. Vuoden 1644 kartasta puuttuu kokonaan Mogami-joen 

itäpuolinen osa, minkä lisäksi kaupungin eteläosaan ei ole merkitty ollenkaan asutusta. Vuoden 

1653 kartta puolestaan kuvaa käytännössä pelkkää Yonezawan kaupungin keskusta-aluetta. 

Myös Ugawan (1972) kartoista etelä- ja itäosa kaupunkia puuttuvat. Myös vuoden 1811 

kartasta puuttuu kaupungin eteläinen osa. Mielenkiintoista kyllä, monilla kartoista puuttuvilla 

alueilla on ollut asutusta jo karttojen kuvaamalla aikakaudella eli todennäköisempää on, että 

kaikki osat kartoista eivät vain ole säilyneet nykypäivään asti.  

 

7 Ugawan (1972) keskustaa kuvaamassa kartassa (kuva 9) Mogami-joki on nimetty virheellisesti Matsu-

joeksi (Matsu River). En löytänyt muista lähteistä mainintaa, että jokea olisi kutsuttu myös tällä nimellä. Yksi 

Mogami-joen ylittävistä silloista on nimeltään Matsugawabashi 松川橋 (eli suoraan käännettynä Matsu-joen silta), 

mikä voi olla syy virheen taustalla.  
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Kuva 11: Yonezawa vuonna 1769 

 

Länsiosassa sijaitsi Yonezawassa sijainnut aiempi Tateyaman linna. Kyseisen linnan 

rakennusvuodesta ei ole tietoa, mutta sitä ylläpidettiin vielä Tokugawa-kauden alkupuolella 

(Kunishiteishiseki Tateyamashiroato: 2020). Toisin sanoen 1600-luvun karttojen ajalla linna 
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on saattanut hyvinkin olla käytössä. Vuoden 1644 kartta kuitenkin katkeaa juuri ennen 

Tateyaman linnaa, aivan kuten Ugawan (1972) kartta. Virallisesti linnoja sai Tokugawa-

kaudella olla vain yksi per hallinnollinen alue (esim. Karan 1997: 16–18, ks. luku 2.1.1), joten 

tässä mielessä on mielenkiintoista, että Yonezawassa oli samaan aikaan käytössä kaksi eri 

linnaa. Vaikka todennäköisin selitys sille, että Tateyaman linnaa ei ole merkitty karttaan on se, 

ettei sen ympärillä ollut muuta asutusta (kuten vuosien 1769 ja 1811 kartoista huomaa), on 

myös mahdollista, ettei linnaa tietoisesti ollut haluttu merkitä karttoihin tästä syystä. Vuoden 

1653 kartassa kaupungin länsiosaa ei ole kuvattu lainkaan, mutta voi myös olla, että tämä osa 

karttaa on vain kadonnut vuosien saatossa. Ensimmäiseksi mainitusta kartasta kuitenkin näkyy, 

miten asutus jatkuu nauhamaisena kaupungista poispäin vievän tien mukaisesti, mikä oli 

linnakaupungeille tyypillistä (esim. Satoh 1997: 12–13). Sama muoto näkyy myös kaikissa 

muissa myöhemmissä kartoissa. 

Ugawa (1972) toteaa, että kaupunki levisi Mogami-joen itäpuolelle jo 1600-luvun 

alussa, kun Uesugi-klaani nousi Yonezawan hallintoon. Uesugeilla oli linnan vallihautojen 

rajaaman alueen kokoon nähden liikaa vasalleja, joten osa heistä sai maata hieman kauempaa, 

linnan itäpuolelta. (Ugawa 1972: 13.)  Siksi onkin hieman erikoista, ettei hän itse ole itse 

ottanut piirtämissään kartoissa kaupungin itäistä osaa kartoissaan huomioon. Sen sijaan 

vuosien 1644 ja 1653 kartoista alue saattaa mahdollisesti puuttua siksi, ettei sitä ollut vielä ollut 

kokonaan rakennettu. Lisäksi alueella on muutamien shimoyashikien lisäksi machi-alueita, 

joten ehkä niitä ei nähty niin olennaisena osana kaupunkia, että ne olisi pitänyt ottaa karttaan 

mukaan.  

Vuoden 1769 kartassa näkyy myös kaikista muista kartoista puuttuva kaupungin 

eteläosa. Kartassa näkyy, miten asutus jatkuu nauhamaisesti kaupungista poispäin vievien 

teiden mukaisesti. Alueella näyttäisi olevan samuraiden asutusta sekä muutama korkea-

arvoisten samuraiden toissijainen residenssi. Lisäksi kartassa näkyy 800-luvulla perustettu 

temppeli (Sasanokannondo 笹野観音堂 ), joka on yhäkin samalla paikalla nykypäivänä. 

Kartan alakulmassa (kaakkoiskulmassa) sijaitsevalla Hōsenmachi  ( 芳泉町 )-nimisellä 

entisellä samuraiden asuinalueella on puolestaan ollut asutusta ainakin  1600-luvulta 

Yonezawan siirryttyä Uesugi-klaanille (Yonezawajou (Bukemachi ・ Housenmachi) 

Machinami: 2020). Toisin sanoen alueella on olettavasti ollut asutusta jo silloin, kun muut 

kaupunkia kuvaavat kartat on laadittu. Ilman muuta informaatiota kartantekoprosessista on 

vaikea sanoa, miksi nämä osiot puuttuvat. Kuten vuoden 1769 kartasta huomaa, eteläosassa 
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rakentaminen ei ole ollut erityisen tiivistä, mikä voisi olla yksi syy sen huomioimatta 

jättämiseen. Ehkä kartantekijät eivät ole vain nähneet muun kuin kaupungin keskustan 

piirtämistä olennaisena.   

 

4.2.4 Nykypäivän kartta (2020) sekä sen vertaaminen vuoden 1811 karttaan 

 

Kuva 12 on Yonezawan ilmakuva, jonka päälle on liitetty vuoden 1811 historiallisen kartan 

pohjalta piirtämäni kartta. Kuten siitä näkee, aivan ensimmäiseksi on huomattavissa, että 

vuoden 1811 kartassa ilmansuunnat eivät itse asiassa olleetkaan täysin tarkat. Kun nykypäivän 

kartan päälle laittaa vanhan kartan, jälkimmäinen on noin 10 astetta kallellaan idän suuntaan. 

Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että 1800-luvulla ilmansuuntien hahmottaminen ei ollut yhtä 

kehittynyttä. Lisäksi kartta on varmasti haluttu tietoisesti piirtää niin, että linna sen keskellä on 

täysin suorassa pohjois-eteläsuunnassa, vaikka todellisuudessa ilmansuunnissa olisi hieman 

heittoa.  

 

Kuva 12: 1811 vuoden Yonezawan kartta kohdistettuna nykypäivän kartan kanssa 
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Kuvassa 13 esitellään Yonezawan kaupunkia vuonna 2020. Varsinaista linnaa 

Yonezawassa ei enää ole, mutta kaupungin keskustasta on erotettavissa yhäkin vanha linnan 

paikka, sillä osa vallihaudoista on yhä paikallaan. Tällä hetkellä entisen linnan alueella on 

museo sekä temppeleitä. 1811 ja vuonna 2020 samat joet ovat yhä olemassa, mutta niiden 

uomat eivät vastaa täysin toisiaan. Mogami-joen rantaa reunustaa viheralue, minkä lisäksi 

kaupungissa on kartan mukaan muutama puisto.   

Kartta-analyysin avulla ei voi suoraan tehdä johtopäätöksiä sen suhteen, miksi tietyt 

asiat ovat muuttuneet tai eivät, mutta karttojen väliset erot sekä yhteneväisyydet ovat yhtä 

kaikki helposti nähtävissä. Kuten kartasta 12 näkee, Yonezawan kaupunki on kasvanut 

selkeästi vuosisatojen aikana Tokugawa-kauden rajojen ulkopuolelle. Asutus keskittyy paljolti 

vanhan linnakaupungin alueelle ja se jatkuu nauhamaisena kaupungista eri ilmansuuntiin 

vanhojen valtateiden mukaisesti. Tämä oli linnakaupungeille tyypillistä (ks. luku 2.1.2). 

Nykypäivän kartta on tehty ilmakuvien pohjalta, joten sen avulla pystyi myös tutkimaan alueen 

pinnanmuotoja. Vuoden 1811 karttaan niitä ole ollut merkitty, kuten ei muihinkaan Tokugawa-

kauden karttoihin. Yonezawa sijaitsee vuoristomaisella alueella kuten kappaleessa 4.2.1 

esitellystä ilmakuvasta (kuva 5) on nähtävissä. Erityisesti vanhan linnakaupungin etelä- ja 

länsipuolella oleva vuoristomainen alue on luonnonmaantieteellinen seikka, joka väkisinkin 

sekä rajoittaa että muokkaa kaupungin kehitystä ja kasvua. Korkeammille paikoille on 

hankalampaa ja epäkäytännöllisempää rakentaa, minkä lisäksi liikkuminen on näillä alueilla 

hitaampaa.  

Vuoden 1811 kartan länsiosassa, kaupungista poispäin vievän tien varressa, on ainakin 

kolme temppeliä, joita ei löydy nykypäivän kartasta. Yhden näistä paikalla näyttäisi olevan 

koulu. Vuoden 1811 kartassa linnasta luoteeseen, kolmannen vallihaudan ja Hottate-joen 

välissä oli useampi temppeli. Nykypäivän kartassa kyseisellä paikalla on yhteishyödyllisiä 

palveluita: kaupungin yhteisötila sekä kaksi terveydenhuollon pistettä. Tämä voi liittyä 

aiemmin esiteltyyn haibutsu kishaku-liikkeeseen (ks. luku 2.2.2). Meiji-kaudella haluttiin 

korostaa shintolaisuutta buddhalaisuuden sijaan, minkä seurauksena buddhalaistemppeleitä 

muutettiin shintopyhäköiksi tai alueet otettiin julkiseen käyttöön (esim. Sorensen 2004: 80). 

Tämä voisi siis olla yksi selitys siihen, miksi kyseisellä paikalla ei ole enää temppeleitä. 
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Kuva 13:Yonezawan kaupungin keskusta-alue ja sen maankäyttö vuonna 2020 
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Temppeleiden pyhäkköjen lisäksi kaupungissa on myös esimerkiksi useita kristillisiä 

kirkkoja. En kuitenkaan merkinnyt näitä karttaan. Yonezawassa eli 1500-luvun puolivälistä 

alkaen kristittyjä. Kuitenkin vuonna 1612 kristinuskon tunnustamisesta tuli Japanissa laitonta, 

minkä seurauksena Yonezawassakin kristittyjä teloitettiin ja lopulta uskonto hävisi 

kaupungista. (Kitayamahara junkyou iseki 2020). Toisin sanoen kaikki kaupungissa olevat 

kirkot on rakennettu sen jälkeen, kun kristinuskosta tuli sallittua Japanissa vuonna 1871 Meiji-

restauraation seurauksena. Kirkot eivät siis ole tämän työn kontekstissa historiallisen kartta-

analyysin kannalta erityisen olennaisia, sillä kirkkojen ja kristinuskon merkitys ylipäätänsä 

keskimääräiselle linnakaupungille on ollut pieni Tokugawa-kaudella pieni.  

Tieverkostossa on nähtävissä samat päälinjat, vaikka tieverkostossa onkin tapahtunut 

paljon muutoksia jo pelkästään kaupungin ja asutuksen levittyä 1811 kartan rajojen 

ulkopuolelle. Esimerkiksi kaupungin keskustasta länteen päin kulkeva tie seuraa 1800-luvun 

reittiä.  Yonezawan yhteydet muuhun Japaniin ovat siis parantuneet selkeästi Tokugawa-

kaudesta. Kaupunki on maksullisen Fukushimasta Yamagatan kautta Akitaan kulkevan 

Tōhoku–Chūō-moottorien (東北中央自動車道)varressa (tie näkyy kartan 13 yläkulmassa 

luode–kaakkoissuunnassa), minkä lisäksi useampi maantie risteää kaupungin kohdalla. 

 Yonezawa on myös vastaavasti etelä–pohjoissuunnassa (Fukushima–Akita) kulkevan 

Yamagata shinkansen-linjan varrella, minkä lisäksi tavallinen juna kulkee myös suurinpiirtein 

samaa reittiä. Tämä junalinja näkyy kartassa D noin pohjois–etelä–suunnassa lähellä aiemmin 

mainittua moottorietä. Itä–länsi suuntaisesti Yonezawan asema on aloitus- ja pääteasema 

Niigatan prefektuuriin jatkavalle Yonesaka-junalinjalle (米坂線 ), joka kiertää kaupungin 

länsipuolen ennen kuin jatkaa idän suuntaan kohti Niigataa. Entisen linnan alueelta on 

lähimmälle juna-asemalla (Minami–Yonezawa, sijaitsee linnan eteläpuolella) noin Kaksi 

kilometriä. Yonezawan asemalle, jota kautta esimerkiksi shinkansen liikennöi, on etäisyyttä 

noin 2,5 kilometriä. Tämä juna-asema on rakennettu entisen machi-alueen läheisyyteen. Juna-

asema on rakennettu vuonna 1899 (Meiji 32) eli se on rakennettu aikakaudelleen tyypilliseen 

paikkaan (ks. luku 2.2.2) (Satoh 1998: 228). 

Yonezawan kaupungissa oli vuonna 2019 18 julkista alakoulua ja 9 yläkoulua 

(Yonezawan kaupungin ala- ja yläkoulut 2019). Lukioita puolestaan kaupungissa oli kuusi 

(Yonezawan lukiot 2020). Tavallisten peruskoulujen lisäksi kartalta löytyi erityiskoulu 

vammaisille, jossa on opetusta alakoulusta lukioon. Yonezawassa on kaksi yliopistotason 

opetuspistettä. Alakouluista 9 eli puolet sijaitsee kuvan 13 kuvaamalla alueella eli käytännössä 

kaupungin keskustassa. Yläkouluista puolestaan 7 yhdeksästä sijaitsi tällä alueella ja lukioista 
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ja yliopistoista kaikki. Tämä ei ole erityisen yllättävä tulos, sillä yleensä alakoulut sijaitsevat 

siellä, missä ihmiset asuvat ja muu opetus saattaa olla kauempana. 

Luvussa 2.2.2 on kuvattu linnakaupunkien tyypillistä kaupunkirakennetta Tokugawa-

kauden jälkeen. Vaikka kyseisessä luvussa esitelty kartta kuvaakin erityisesti tilannetta Meiji-

kaudella, sitä voi myös soveltaa nykypäivän kontekstiin. Linnakaupunkien 

kaupunkikehitykseen Tokugawa-kauden jälkeen on vaikuttanut erityisesti linnan merkityksen 

häviäminen sekä teollistuminen. Nämä molemmat ovat Meiji-kaudella alkaneita muutoksia, 

mutta niiden vaikutus näkyy yhäkin erityisesti vanhojen linnakaupunkien keskusta-alueilla. 

(Sorensen 2001b: 250.) Vaikka karttojen kohdistamisessa olikin hieman ongelmia, enkä saanut 

1811 karttaa täysin päällekkäin nykypäivän kartan kanssa, siitä huomaa, että kaupunkirakenne 

on lopulta hidas muuttumaan. Toisin sanoen nykypäivän Yonezawan kaupunkirakenteen 

perustat löytyvät Tokugawa-kaudelta, vaikka myös uudemmat ilmiöt ovat myös vaikuttaneet 

siihen.  

 

4.3 Yonezawan kaupunkikehitys ja longue durée 

 

Tässä luvussa käyn läpi Yonezawan kaupunkikehitystä longue duréen näkökulmasta. 

Yonezawan karttoja vertaamalla voidaan huomata tiettyjen kaupunkirakenteen piirteiden 

olevan hitaita muuttumaan. Lisäksi luvussa esitellään longue duréen diskurssin kannalta 

tärkeitä rakenteita, jotka ovat vaikuttaneet Yonezawan kaupunkikehitykseen. Rakenteilla 

longue duréen alkuperäinen kehittäjä Braudel tarkoittaa niin fyysisiä sijaintitekijöitä kuin 

esimerkiksi kulttuuria tai ajatustapoja, jotka ovat hitaita muuttumaan. (Braudel 2009: 178–

180.) Lisäksi luvussa verrataan Yonezawan kaupunkikehitystä linnakaupunkien yleiseen 

kehitykseen, jota on tarkemmin kuvailtu luvussa 2.  

Kuten luvussa 4.2.2 sekä 4.2.3 esitellyistä kartoista huomaa, Yonezawan keskustan 

kaupunkirakenne on pysynyt koko Tokugawa-kauden melko samanlaisena. Suurimmat 

muutokset liittyvät kaupungin kasvuun, jota niin fyysiset sijaintitekijät kuin yhteiskunnalliset 

rakenteet ovat ohjanneet. Sijaintitekijöillä tarkoitetaan konkreettisesti alueen fyysistä 

maantiedettä, joka on osaltaan vaikuttanut kaupunkirakenteen muodostumiseen. Yonezawan 

tapauksessa ehkä merkittävin maantieteellinen rakenne on kaupungin vuoristoinen sijainti. 

Tämä on luonnollisesti myös asia, joka on pysynyt vuosisatoja suhteellisen samana, ja samalla 

ohjannut sekä rajoittanut vastaavasti kaupungin kasvua. Tunnelointitekniikka on parantanut 

kaupungin liikenneyhteyksiä, mutta muuten vuoristo on nykypäivänä samalla tavalla rajoittava 



 

51 

 

fyysinen rakenne kuin Tokugawa-kaudellakin. Myös vesialueet eli Yonezawan tapauksessa 

joet, kuuluvat fyysisiin rakenteisiin. Siinä missä Tokugawa-kaudella joet olivat tärkeitä 

kaupankäynnin sekä puolustuksen kannalta, nykyään niiden merkitys tässä mielessä on 

pienempi.  

Ehkä selkein yhteiskunnallinen muutos linnakaupunkien kannalta oli 

feodaalijärjestelmän lakkauttaminen, mikä vaikutti myös kaupunkirakenteeseen. Ensinnäkin 

linna menetti merkityksensä ja Yonezawan tapauksessa se myös purettiin. Samalla 

segregaatiosta kaupunkisuunnittelussa luovuttiin. Nykypäivän kaupungissa ei ole aitoja eri 

kaupunginosien välissä, eikä ihmisten muuttamista eri asuinalueille rajoiteta. Vaikka 

asuinalueet eivät ole tänä päivänä Tokugawa-kauden tapaan suljettuja muilta kuin omaan 

yhteiskuntaluokkaan kuuluvilta, monet asuinalueet ovat silti säilyttäneet feodaaliajan 

identiteettinsä. Esimerkiksi kartta-analyysi-luvussa mainittu, linnasta pohjoiseen sijaitseva 

entinen samuraikaupunginosa Hōsenmachi on yhäkin rakennuskannaltaan samanhenkinen 

kuin Tokugawa-kaudella. Toisin sanoen vaikka segregaatiosta on jo luovuttu, sen perintö 

näkyy vielä tällä tavalla Yonezawan kaupungissa. Segregaation voisi ajatella olevan tässä 

mielessä ”rakenne” eli yhteiskuntaan pitkään vaikuttanut ilmiö, jonka vaikutus ei loppunut heti 

Meiji-kauden alussa, kun siitä virallisesti luovuttiin.   

Yonezawan tiejärjestelmä puolestaan on hyvä esimerkki siitä, miten niin 

yhteiskunnalliset kuin maantieteelliset rakenteet ovat hitaita muuttumaan. Teitä on ehkä 

suoristettu tai siirretty, mutta samat peruslinjat näkyvät niin Tokugawa-kauden kuin 

nykypäivän kartassa. Esimerkiksi kaupungista poispäin vievät pääväylät näkyvät kaikissa 

vertailemissani kartoissa. Yonezawan tieverkosto on muodostunut sellaiseksi kuin se on 

paljolti fyysisten rajoitteiden (tässä tapauksessa vuoristo ja korkeuserot) seurauksena. Toisin 

sanoen sen uudistaminen ei välttämättä olisi edes ollut järkevää, kannattavaa tai edes 

mahdollista. Tästä huomaa, että uudistuksista ja innovaatiosta huolimatta muutokset 

kaupunkirakenteessa voivat olla hitaita ja sijaintitekijöillä on niihin selkeä vaikutus. Toisaalta 

myös yhteiskunnallisilla rakenteilla on ollut vaikutus tiejärjestelmän kehitykseen. Kuten 

luvussa 2.1.2 on mainittu, linnaan johtavat ja sen läheisyydessä olevat tiet rakennettiin 

mutkikkaiksi kaupungin tehokkaan puolustamisen varmistamiseksi. Tämä linnakaupungeille 

tyypillinen piirre on nähtävissä myös nykypäivän Yonezawassa.   

Vastaavasti Yonezawan tämän päivän kaupunkirakenteessa on nähtävissä myös paljon 

entisille linnakaupungeille tyypillisiä piirteitä, joita on esitelty enemmän luvussa 2. Tyypillinen 

linnakaupunki oli Yonezawan tapaan alueellinen pääkaupunki. Tyypillisen linnakaupungin 

keskusta muodostui linnan ympärille, kuten tapahtui myös Yonezawassa. Myös Yonezawan 
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linnan sijainti oli linnakaupungeille varsin tyypillinen kahden joen risteyksessä. Kuten 

aiemmin on mainittu, kaupungin mutkitteleva tiejärjestelmä, segregaatiolle perustuva 

kaupunkisuunnittelu sekä esimerkiksi temppeleiden sijoittuminen kaupungin laitamille olivat 

kaikki Tokugawa-kauden linnakaupungeille tyypillisiä piirteitä. Kuten aiemmasta kartta-

analyysista huomaa, Yonezawan kaupunkirakenteessa näkyy paljon vuosisatojen ajan samana 

pysyneitä asioita, vaikka kaupunki onkin kasvanut selkeästi Tokugawa-kauden rajojen 

ulkopuolelle. Monet vuoden 1811 kartassa (kuva 6, esitelty tarkemmin luvussa 4.2.2) olevista 

temppeleistä ja pyhäköistä sijaitsee samalla paikalla nykypäivänäkin (vrt. kuva 13), vaikka 

kaikki rakennukset eivät enää olisikaan alkuperäisiä. Yonezawan linna on purettu, mutta sitä 

ympäröinyt sisin vallihauta on yhä tänä päivänä olemassa. Sillä ei ole enää tänä päivänä 

puolustuksellista merkitystä, mutta se muistuttaa linnakaupunkimenneisyydestä.  

Yonezawan tämän päivän kaupunkirakenteessa on myös merkkejä Meiji-kaudelle 

tyypillisistä muutoksista. Esimerkiksi Meiji-kaudella rakennetun Yonezawan 

päärautatieaseman sijainti kaupungin laitamilla, pidemmän matkan päässä entisestä linnasta, 

on hyvä esimerkki tästä. Pelkkien karttojen perusteella on vaikea sanoa, milloin jokin muutos 

on tapahtunut, mutta nykypäivän ja vuoden 1811 karttoja vertaamalla huomattiin, että 

useamman temppelin paikalla on nykyään muita rakennuksia, kuten esimerkiksi koulu, 

kaupungin yhteisötila ja terveydenhuollon toimipiste (ks. luku 4.2.4). Tämä voisi viitata 

haibutsu kishaku-liikkeeseen (ks. luku 2.2.2). Meiji-kaudella buddhalaisuus ja shintolaisuus 

haluttiin erottaa toisistaan ja siksi temppeleitä purettiin tai muutettiin shintopyhäköiksi. Usein 

purettujen temppelien tilalle rakennettiin yleishyödyllisiä palveluita, kuten oletettavasti 

Yonezawan tapauksessa on myös tapahtunut. Koska en työssäni käyttänyt muita kuin 

Tokugawa-kauden karttoja, on pelkästään niiden ja nykypäivän karttojen perusteella 

mahdotonta todeta tätä varmasti.  

Ehkä Yonezawan suurimman eron keskimääräiseen linnakaupunkiin teki kaupungin 

keskimääräistä suurempi samuraiväestö (ks. luku 4.1). Tämä oli seurausta siitä, että Yonezawaa 

hallinneelta Uesugi-klaanilta oli Tokugawa-kauden alussa takavarikoitu merkittävä osa klaanin 

hallinnoimista maa-alueista. Toisten klaanien haltuun siirtyneillä alueilla asuneet samurait 

seurasivat feodaaliherraansa Yonezawaan, joten aiemmin laajemmalle alueelle asettunut 

samuraiväestö keskittyi nyt aiempaa pienemmälle alueelle. Tämän seurauksena Yonezawan 

kaupungin machi-alueet olivat tyypillistä pienempiä ja vastaavasti samuraiden alueet veivät 

enemmän tilaa kaupunkialueesta, kuten vuoden 1811 kartasta (kuva 6) voi huomata.  

Samuraiväestö oli myös yksi syy Yonezawan talousongelmiin, sillä kaikille ei ollut 

varaa maksaa valtion tukemaa palkkaa. Tämän seurauksena monet samurailuokkaan kuuluvat 
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kehittivät jo Tokugawa-kauden aikana itselleen muita tulonlähteitä. Kangasteollisuus, josta 

kaupunki on tänä päivänä kuuluisa, alkoi kehittyä Tokugawa-kaudella juuri tästä syystä 

(Yonezawa-shi gaiyou to rekishi 2012). Siispä kun Meiji-kauden alussa samuraille maksetuista 

stipendeistä ja palkoista luovuttiin virallisesti, muutos ei Yonezawassa ollut yhtä raju kuin 

kaupungeissa, joissa Tokugawa-kaudella palkkoja oli maksettu normaalisti. Toisin sanoen 

Yonezawan elinkeinorakenne oli kehittynyt keskimääräistä linnakaupunkia joustavammaksi jo 

vuosisatoja jatkuneiden kehitysprosessien seurauksena.  Hieman ristiriitaisesti Meiji-kaudella 

kasvua hidastava ja rajoittava suuri samuraiväestö muuttui uudessa yhteiskuntajärjestelmässä 

kaupungin kannalta positiiviseksi asiaksi. Tätä kuitenkaan tuskin osattiin Tokugawa-kaudella 

ennakoida, vaan kehitys oli lähinnä huonoihin olosuhteisiin sekä haasteelliseen 

taloustilanteeseen sopeutumista.  

Tämä on longue duréen näkökulmasta olennainen havainto, sillä se osoittaa sen, miten 

pitkältä historiasta Meiji-kauden Yonezawan taloutta (ja samalla kaupunkikehitystä) selittävät 

tekijät löytyvät. Samalla kyseessä on myös hyvä esimerkki siitä, miten alueellisia ilmiöt voivat 

olla ja miten paikalliset sijaintitekijät (=longue duréen rakenteet) voivat vaikuttaa kehitykseen 

merkittävästi. Pelkästään Japanin yleistä kehitystä tutkimalla voisi saada Yonezawasta Meiji-

kaudella varsin vääränlaisen kuvan, sillä se kuului pääkaupunkiasemansa menettäneisiin 

linnakaupunkeihin, jotka keskimäärin taantuivat tällä ajalla (Sorensen 2004: 56). Toisin sanoen 

kaikki Yonezawan kaupunkikehityksessä ei ole selitettävissä vain yleisillä ja koko maalle 

tyypillisillä kaupunkikehityksen kehityskaarilla, vaan myös paikalliset olosuhteet on otettava 

huomioon.  

Vuosina 1917 ja 1919 tapahtuneet tulipalot vaikuttivat Yonezawan 

kaupunkikehitykseen. Esimerkiksi keskusta-alueen samuraialueiden rakennuksista arvioilta yli 

puolet tuhoutui näissä paloissa. Tulipalojen takia osa kaupungin keskustasta jouduttiin 

rakentamaan uudelleen. Samalla tieverkostoa muutettiin yksinkertaisemmaksi sekä teitä 

levennettiin liikenteen helpottamiseksi. Samalla alueen kaupunkikuva muuttui 

kauppakatumaiseksi. (Kiyama 1971: 3). Teiden leventäminen oli yleisesti ottaen tyypillistä 

1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kaupunkikehityksessä. Esimerkiksi Meiji-hallinto 

nimenomaan korosti liikenneverkon uudistamista, sillä se nähtiin tärkeänä osana maan 

modernisointia (Pyle 1996: 107). Kuitenkin Yonezawan tapauksessa muutos tapahtui 

seurauksena muuttuneisiin olosuhteisiin (=tulipalot ja niiden aiheuttamat tuhot), eikä niinkään 

puhtaasta halusta luoda Yonezawasta ”moderni” ja nykyaikainen kaupunki. Mielenkiintoista 

olisi esimerkiksi pohtia, miltä kaupungin keskusta näyttäisi tänä päivänä, jos tulipaloja ei olisi 

ollut. Esimerkiksi aiemmin mainittu samuraikaupunginosa Hōsenmachi säilytti vanhan 
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identiteettinsä sekä rakennuskantansa ehkä juuri sen takia, että se säästyi näiltä tulipaloilta. 

Yonezawan tieverkostoa tarkastelemalla myös huomaa, miten työni kaksi metodia tukevat 

toisiaan. Vuosien 1811 (kuva 6) ja 2020 (nykyhetki, kuva 13) karttoja vertaamalla toki on 

mahdollista nähdä, että keskustassa tiet eivät mene täysin toistensa kanssa päällekkäin, minkä 

lisäksi nykypäivän kartassa tiet vaikuttavat olevan aiempaa leveämpiä. Pelkästään karttojen 

perusteella on kuitenkin vaikea sanoa, mistä tämä johtuu, saati arvioida, koska muutos oli 

tapahtunut.  

Yksi toisen maailmansodan jälkeen (erityisesti 1960-luvulta eteenpäin) japanilaisten 

kaupunkien kehitykseen merkittävästi vaikuttanut ilmiö on yhdyskuntarakenteen hajoaminen 

(スプロール現象、englanniksi urban sprawl). Tällä tarkoitetaan kaupunkimaisen asutuksen 

(suunnittelematonta) leviämistä aiempaa laajemmalle alueelle väestötiheyden samalla 

laskiessa näillä alueilla (esim. Sorensen 2001b: 250). Ilmiö on nähtävissä myös Yonezawassa. 

Kuten luvussa 4.2.4. esitellystä (kuva 13) nykypäivän kartasta huomaa, kaupunki on levinnyt 

selkeästi Tokugawa-kauden kaupungin rajojen ulkopuolelle. Väestönkasvulla on varmasti ollut 

tähän myös vaikutusta, mutta esimerkiksi Kiyaman (1971) mukaan Yonezawan 

yhteiskuntarakenteen hajoamisesta oli merkkejä jo 1960-luvun alusta alkaen. Kaupungista 

pohjoiseen vievän valtatien numero 13 varteen8 muodostui noin kahden kilometrin pituinen 

nauhamainen, autoiluun liittyvistä liikkeistä ja palveluista (esimerkiksi autokauppa, bensa-

asema, autokorjaamo) sekä kaupungin keskustasta pois muuttaneista liikkeistä koostuva 

kaupan alan keskittymä. Tämä keskittymä kasvoi Yonezawan kaupungin päässä kiinni 

vanhoihin machi-alueisiin. (Kiyama 1971: 3–4.)  

Tällainen suunnittelematon, orgaaninen kaupunkikehitys on selkeä kontrasti 

Tokugawa-kauden segregaatiolle perustuvan kehityksen kanssa ja kertoo samalla siitä, miten 

yhteiskunta on muuttunut vuosisatojen aikana. Myös tavat suunnitella ja kehittää kaupunkia 

ovat selkeästi muuttuneet. Esimerkkien avulla on kuitenkin mahdollista huomata, miten paljon 

eri aikakausien ja kaupunkisuunnittelun perinteiden kerrostumia Yonezawan 

kaupunkirakenteesta löytyy. Uusista innovaatioista ja kehityksestä huolimatta vanha 

kaupunkirakenne on hidas muuttumaan, ellei muutokseen ole hyvää syytä, kuten edellisen 

kappaleen tulipaloesimerkeistä huomaa. Mielenkiintoista on myös se, miten nykypäivänä 

 

8 Alue ei näy kokonaisuudessaan piirtämissäni kartoissa. Kyseinen kaupungista pois päin vievä valtatie 

kuitenkin näkyy jo vuoden 1811 kartassa (kuva 6) aivan kaupungin pohjoisosassa ja vastaavasti myös nykypäivän 

kartassa (kuva 13) samassa paikassa. 
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historiallisiin kaupunkikohteisiin kohdistuvan turismin ansiosta aiemmin epämoderneina ja 

epäkäytännöllisinä pidetyt piirteet, kuten vaikkapa sekava ja mutkitteleva tieverkko, ovat 

muuttuneet linnakaupunkien kannalta turisteja houkutteleviksi piirteiksi.  

 

5 YHTEENVETO 

 

Tässä työssä käsiteltiin japanilaisia linnakaupunkeja ja niiden kaupunkirakennetta. Oma 

tutkimuskohteeni oli nykyisessä Yamagatan prefektuurissa sijaitseva entinen linnakaupunki 

Yonezawa, jonka kaupunkirakennetta ja sen kehitystä tutkin historiallisen kartta-analyysin 

sekä pitkäaikaisten sekä laaja-alaisten muutoksien tutkimisessa käytetyn historian tutkimuksen 

metodin longue duréen avulla. Käytännössä vertasin Tokugawa-kauden karttoja sekä 

nykypäivän karttaa toisiinsa ja etsin niistä eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä. Koska 

tutkimuskohteenani oli vain yksi kaupunki, on sen pohjalta vaikea tehdä kaiken kattavia 

johtopäätöksiä koko maan kaupunkirakenteen kehityksestä. Linnakaupunkien laajempi 

tutkiminen voisi luonnollisesti tuottaa yleispätevämpiä tuloksia, mutta toisaalta työssä pyrin 

myös linkittämään Yonezawan kaupunkikehityksen koko maalle yleisten kehityskulkujen 

kanssa. Pyrin selvittämään, vastasiko Yonezawan kaupunkikehitys linnakaupungeille 

tyypillistä mallia vai ei ja miksi. Tässä auttoi työni toinen metodini longue durée.  

Koska tutkin kaupunkirakennetta, kartta-analyysi oli luonnollisesti looginen metodi, 

vaikka siinäkin oli omat ongelmansa. Historiallisen ja nykypäivää kuvaavan kartan 

yhdistäminen oli haasteellista eri mittakaavojen ja historiallisessa kartassa mahdollisesti 

esiintyvien virheiden takia. Erityisesti puuttuvat selitykset sekä värien epäselvyys 

hankaloittivat historiallisten karttojen tulkintaa. Toisaalta kaupunkirakenteen tutkimisen 

kannalta pienet yksityiskohdat eivät ole samalla tavalla tarpeellisia kuin vaikkapa yksittäisten 

korttelien tai kaupunginosien tutkimuksessa. Tarkoituksenani ei ollutkaan tutkia yksittäisten 

pienten alueiden muutoksia, vaan käsitellä Yonezawan kaupunkirakenteen muutoksia yleisellä 

tasolla. Tulevaisuudessa tutkimusta voisi jatkaa esimerkiksi tutkimalla yksityiskohtaisemmin 

tiettyjen alueiden identiteettiä.  

Kun Yonezawan Tokugawa-kauden kaupunkikehitystä muuhun historialliseen 

kontekstiin ja muihin linnakaupunkeihin, oli helppo nähdä kaupunkirakenteessa tiettyjä 

yhteneväisyyksiä. Ensinnäkin kaupunki kehittyi linnakaupungeille tyypilliseen tapaan linnan 

ympärille ja maankäyttö perustui vastaavasti tyypilliseen tapaan segregaatiolle. Toisin sanoen 
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eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvat elivät omilla asuinalueillaan. Tämä oli tyypillistä kaikille 

linnakaupungeille. Yonezawa oli myös rakennettu linnakaupungeille tyypillisesti 

puolustuksellisesti ja taloudellisesti järkevään paikkaan, eli kahden joen haaraan. Myös 

mutkitteleva tieverkosto oli Tokugawa-kauden kaupungeille tyypillistä, sillä se helpotti alueen 

puolustamista. Koin mielenkiintoiseksi myös sen, että vaikka virallisesti Tokugawa-kaudella 

linnoja sai olla vain yksi per hallinnollinen alue, Yonezawassa oli kuitenkin Tokugawa-kauden 

alussa käytössä kaksi linnaa, varsinainen Yonezawan linna sekä aiemmin rakennettu 

Tateyaman linnoitus. Tämä oli linnakaupunkeja käsittelevän kirjallisuuden perusteella varsin 

epätyypillinen löydös.  

Toisaalta historiallisen kartta-analyysin perusteella oli mahdollista todeta, että 

Yonezawan kaupunkirakenne erosi perinteisestä linnakaupungin rakenteesta jonkin verran. 

Kaupunkia ympäröivä vuoristo sekä suuri samuraiväestö asettivat haasteita kaupungin 

laajenemiselle. Maa-alueiden rajallisuuden takia korkea-arvoisempien samuraiden asuinalueita 

on myös kaupungin ulkopuolella eikä pelkästään linnan lähellä. Tämä tarkoitti myös sitä, että 

kauppiaiden ja tavallisten kansalaisten asuinalueille oli vähemmän tilaa linnan läheisyydessä, 

minkä lisäksi machi-alueiden suhteellinen osuus kaupungin maankäytöstä pysyi 

keskimääräistä pienempänä. Suuri samuraiväestö vaikutti myös merkittävästi Yonezawan 

talouteen, sillä Tokugawa-kaudella hallinnolla ei ollut varaa maksaa heille täyttä palkkaa. 

Tämän seurauksena monet samurait hankkivat elantonsa muualta, esimerkiksi 

kangasteollisuudesta, minkä seurauksena Yonezawa selvisi Meiji-kauden muutoksista (ks. 

luku 2.2) kohtuullisen hyvin. Tässä näkyy hyvin se, miten syitä ja seurauksia pohtiessa 

pelkästään lähihistoriaan keskittyminen ei välttämättä tuota tyydyttäviä selityksiä, vaan 

pidempiaikaisten historiallisten prosessien (=longue durée) tutkiminen voi olla tarpeellista.  

Pelkän kartta-analyysin avulla on siis hankala tutkia sitä, mitkä yhteiskunnalliset seikat 

selittävät kaupunkirakenteen muutoksia. Kartta-analyysin lisäksi toinen metodini longue durée 

tulee paremmin esille, kun Yonezawan karttoja eri aikakausilta vertaa toisiinsa. Historiallisia 

karttoja verrattaessa huomaa hyvin sen, miten kaupungin perusrakenne ja tieverkosto on 

pysynyt melko samana vuosisatojen ajan. Myös nykypäivän kartassa on nähtävissä samat 

peruspiirteet tieverkon suhteen, minkä lisäksi esimerkiksi temppeleiden sijainti ei ole juuri 

muuttunut. Toisin sanoen kaupunkirakenne on kohtuullisen hidas muuttumaan uusista 

innovaatioista ja yhteiskunnallisista muutoksista huolimatta. Lisäksi esimerkiksi monet entiset 

samuraiden asuinalueet ovat pitäneet Tokugawa-kauden identiteettinsä nykypäivään asti, 

vaikka feodaaliajan yhteiskuntajaosta luovuttiin jo Meiji-kaudella.  
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Kuten työstä kävi hyvin selville, feodaaliajan kaupunkirakenne on siis luonut pohjan 

nykypäivän kaupungille. Kaupunkirakenne ei kuitenkaan ole asia, joka pysyy koko ajan 

muuttumattomana, vaan Yonezawan kaupungissa on myös tapahtunut merkittäviä muutoksia 

feodaaliajan jälkeen. Aivan kuten Tokugawa-kaudellakin, kaupunkikehitys on myöhempinäkin 

vuosina seurannut paljolti koko maalle yleisiä trendejä. Meiji-kaudella junaradat sekä niiden 

asemien sijoittuminen ovat tästä hyvä esimerkki. Suurin ero nykypäivän ja vanhojen karttojen 

välillä on se, miten paljon kaupunki on kasvanut Tokugawa-kauden kaupunginrajojen 

ulkopuolelle. Tämä selittynee paljolti väestönkasvulla, mutta siinä näkyy hyvin Japanin 

nykypäivän kaupunkikehitykselle tyypillinen yhdyskuntarakenteen hajoaminen. 

Mielenkiintoista on myös se, että Yonezawan kaupunki kaikesta huolimatta markkinoi itseään 

linnakaupunkimenneisyydellä. Toisin sanoen vaikka linnakaupungit ovat menettäneet 

alkuperäisen merkityksensä, niiden kaupunkirakenteellinen perintö ei ole tässä mielessä vain 

jotain, joka on näkyvissä ainoastaan historiallisissa kartoissa.  

Työni keskittyy vain yhteen kaupunkiin ja ei ehkä siten ole täysin kattava kuvaus 

linnakaupungeista yleisellä tasolla. Työssä esitellyt yhteiskunnalliset kehityskulut sekä ilmiöt 

ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi yhteisiä kaikille japanilaisille linnakaupungeille, joten tässä 

mielessä työ hyödyttää myös linnakaupunkien yleisen kehityksen ymmärtämistä. Historiallisen 

kartta-analyysin avulla selvisi, mitä yhteistä Yonezawan kaupunkirakenteella oli 

keskimääräisen linnakaupungin kanssa, minkä lisäksi Tokugawa-kauden karttoja sekä 

nykypäivän karttaa vertailemalla myös eroavaisuudet oli helpompi todeta. Eroavaisuuksien 

syihin pureutumisessa longue durée tuki pidemmän ajanjakson kattavan ymmärryksen 

muodostamisessa. Metodini tukivat toisiaan tässä mielessä ja mahdollistivat kokonaiskuvan 

muodostamisen Yonezawan kaupunkikehityksestä, mikä puolestaan on arvokasta tietoa 

linnakaupunkien tutkimukselle. Huomionarvoista on myös se, että suomeksi aihepiiristä 

(japanilaiset linnakaupungit), saati juuri Yonezawasta, ei ole juuri tehty tieteellistä tutkimusta.  

 Työn fokus on ollut siinä, miten erityisesti feodaaliaikainen historia vaikuttaa 

nykyhetken kaupunkirakenteeseen, mutta muuten nykypäivän ilmiöiden käsittely jäi 

vähemmälle huomiolle. Tutkimuksessa vertailtiin Tokugawa-kauden karttoja nykypäivän 

karttaan, mikä jätti väliin useamman vuosisadan. Koin itse tämän perustelluksi, sillä työni 

käsittelee nimenomaan Yonezawan linnakaupunkia. Siksi koin keskittymisen aikaan, jolloin 

linnakaupungeilla oli vielä hallinnollinen ja taloudellinen merkitys loogisena, minkä lisäksi 

rajaus oli mielestäni sopiva ottaen huomioon pro gradu -tutkielman pituuden asettamat 

rajoitteet. Tutkimusta voisi siis helposti jatkaa laajentamalla aineistoa myös Tokugawa-kauden 

jälkeisiin historiallisiin karttoihin. Lisäksi voisi selvittää voiko esimerkiksi kaupungin viime 
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aikojen (kaupunki)kehitystä selittää jossain määrin tutkielmassa esitettyjen löydösten pohjalta. 

Mielenkiintoista voisi olla myös sen selvittäminen, miten keskimääräistä suurempi 

samuraiväestö on vaikuttanut muiden linnakaupunkien identiteettiin ja kaupunkien 

rakenteeseen. Esimerkiksi entisessä Satsuma-hanissa (vastaa suurimmaksi osaksi nykypäivän 

Kagoshiman prefektuuria) oli myös Yonezawan tapaan poikkeuksellisen suuri samuraiväestö 

(Craig 1986: 52). Löytyisikö niiden kaupunkikehityksestä yhtenäisyyksiä? Yonezawan 

tutkimista puolestaan voisi jatkaa keskittymällä enemmän nykypäivään ja muuhunkin kuin 

kaupunkirakenteeseen. Voisi olla esimerkiksi mielenkiintoista selvittää tarkemmin, miten 

nämä työssä esitellyt ilmiöt näkyvät nykypäivän elinkeino- ja yhteiskuntarakenteessa 

Yonezawan alueella.  
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Liite 1: Vuoden 1811 kartta ja sen eri palasien yhdistämisohje 


