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Tiivistelmä

Tutkimuksessani tarkastelen alueel-
lisen tiedon visuaalisen esittämisen 
saamia rooleja ja niihin sisältyvää po-
liittisuutta strategisessa spatiaalisessa 
suunnittelussa. Tutkimuksen teoreet-
tinen tausta kiinnittyy maantieteen 
visuaaliseen perinteeseen ja ajatuksiin 
erityisesti kartografisen esittämisen 
performatiivisuudesta. Visualisointien 
performatiivisuuden näkökulman olen 
yhdistänyt suunnittelun ja hallinnon 
tutkimuksen piirissä käytyihin keskus-
teluihin tietokäytäntöjen poliittisuu-
desta. Esitän tutkimuksessani perfor-
matiivisuuden käsitteen analyyttisten 
jäsennyksen performatiiviseen poten-
tiaaliin, performatiiviseen prosessiin 
ja performatiiviseen vaikutukseen. Jä-
sennykseni avulla tarkastelin visuali-
sointien perfromatiivisen potentiaalin 
toteutumiseen vaikuttavia myötä- ja 
vastavoimia ja niissä ilmenevää po-
liittisuutta, joka on osin avointa, osin 
institutionaalisissa rakenteissa ja käy-
tännöissä piilevää.

Tutkimukseni empiirinen konteksti 
on alueellisen eriytymisen hallintaan 
pyrkivä työ Helsingin seudun kunnissa 
sekä seudullisessa maankäytön, asumi-
sen ja liikenteen MAL-suunnittelupro-
sessissa. Työni on suunnittelukulttuu-
ria tarkasteleva etnografinen tutkimus, 
jonka aineisto on tuotettu visuaalisin 
virikehaastatteluin ja autoetnografisin 
menetelmin. 

Visualisoinnit toimivat tutkimas-
sani prosessissa tietoaineistojen työs-
tämisen työkaluina ja osapuolten vä-
lisen vuorovaikutuksen rajakohteina. 
Visualisointien performatiivisuuden 
mahdollisuudet rajattiin kuitenkin 
vain suunnittelun sisäiseen käyttöön, 
perustellen politisoitumisen mahdol-
lisuuksien rajoittamista alueiden lei-
maamiseen ja suunnittelun eettiseen 
vastuuseen liittyvin syin. Asiantunti-
juuteen perustuvassa suunnittelukult-
tuurissa asiantuntijatieto mielletään 
usein neutraaliksi faktatiedoksi. Alu-
eellisesta eriytymisestä tuotetut visuali-
soinnit tarjosivat kuitenkin esimerkin, 
jonka avulla oli mahdollista tarkastella 
suunnittelukulttuurille ominaisia toi-
mintatapoja silloin, kun tuotettu tieto 
toi esille lähtökohtaisia arvoristiriitoja. 
Visuaalisen esittämisen tarkastelu toi 
esille toiminnan käytänteissä piilevän 
poliittisuuden.

Asiantuntijuuteen nojaava suunnit-
telukulttuuri yhdistettynä tietokäytän-
töjen depolitisaatiopyrkimyksiin rajaa 
politiikkatoimista käytävää keskustelua 
ja vakiinnuttaa hallinnan vaihtoehtoja. 
Johtopäätökseni onkin, että mahdol-
lisuus moniarvoisiin tulkintoihin ja 
merkityskamppailuihin sekä vakiintu-
neiden tilallisten kuvastojen haastami-
nen uudenlaisilla tiedollisilla syötteillä 
voisivat tuottaa uutta ymmärrystä ja 
vaihtoehtoisia toiminnan tapoja myös 
suljettuun suunnitteluprosessiin.

Ryöti, M. (2021): ”Tältä tää kaupunkiseutu näyttää” – visuaalisen esittämisen 
politiikka alueellisen eriytymisen hallinnassa. Unigrafia, Helsinki. 260 sivua.



Abstract

This study explores the inherently 
political nature of visualizing spatial 
information. Theoretically I draw from 
scholars of geography’s visual culture, 
including a body of literature on 
critical cartography and performativity 
of cartographic practices. Combining 
the concept of performativity with 
notions of bounded rationality and 
critical approaches to evidence-based 
planning and policy-making I propose 
a framework of performativity defined 
by aspects of potential, process and 
outcome. Using this framework I argue 
that the politics of visual practices in 
planning take both explicit and implicit 
forms.

Methodologically this is an 
ethnographic study of strategic spatial 
planning practices aimed to prevent 
residential segregation, on both city-
regional and municipal levels. My 
ethnographic fieldwork consisted of over 
a decade of professional involvement, 
which made me an insider researcher 
and my work as much autoethnography 
as institutional ethnography. In addition 
to my extensive fieldwork I generated 
research material in visual elicitation 
interviews with planning professionals 
and locally elected decision-makers 
taking part in the planning processes.

The visualizations’ roles varied from 
technical tools of exploring the statistical 
data and assessing its quality to serving 
as boundary objects in framing the 
problem and negotiating the policy 

measures. The communicative role 
of the visualizations was purposefully 
‘muted,’ thus limiting their performative 
potential to professional use only. This 
decision was rationalized as a socially 
and ethically responsible way of 
avoiding stigmatization of residential 
areas, thus serving the public interest 
and promoting future development. 
In my analysis, however, I identified 
additional motivations behind these 
depoliticized visual practices. 

Although in evidence-based 
planning expert knowledge is largely 
considered objective and neutral, 
it is also the product of a planning 
rationality bounded by institutional 
conventions, organizational structures, 
limited resources and managerialist 
tendencies. The evidence thus becomes 
inherently political in the sense that it 
reflects the technocratic approach of 
getting things done, leaving unexplored 
anything not directly concerning the 
task at hand.

In my discussion and conclusions 
I advocate for a more pluralistic 
approach of visualizations that draws 
together different aspects of physical, 
functional and social space and 
opens them to interpretation and co-
authorship also beyond the realm of 
planners. Challenging naturalized 
spatial imaginaries of segregation and 
stigma may result in new performative 
outcomes such as cross-disciplinary 
policy measures. 

Ryöti, M. (2021): “This is what this city region looks like” – the politics of 
visualization of residential segregation. Unigrafia, Helsinki. 260 pages.
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ennen kaikkea sen kuluessa kohtaamie-
ni ihmisten kautta. Tutkijoiden ryhmät 
ja verkostot, yhteisöt, koulukunnat, pe-
rinteet, näkemykset ja tekemisen tavat 
muodostavat monimutkaisen ja kiehto-
van maailman, jossa tutkijakoululaisen 
on löydettävä reittinsä. Olen iloinen sii-
tä, että oma polkuni kulki vaihtelevassa 
maastossa, josta näköaloja avautui mo-
neen suuntaan. 
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Bäcklundia, Jouni Häkliä ja Vesa Kannis-
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1 Johdanto: Näköaistin vallassa

”The visualities deployed by the production of geographical knowledges 
are never neutral. They have their foci, their zooms, their highlights, 
their blinkers and their blindnesses, for example, and these are central 
to both the subject of geography as a discipline and to its human sub-
jects – to those it studies and to those who study it.” (Rose 2003, s. 213)

Pyrkimys suunnitella ja tehdä päätöksiä luotettavan ja vahvan tietopohjan varassa 
on yksi julkishallinnon toiminnan perustavanlaatuisista lähtökohdista. Tutkimus-
raporttien tuottaminen, taustaselvitysten laatiminen ja asetettujen tavoitteiden to-
teutumisen seuranta mielletään keskeiseksi osaksi hallittua suunnitteluprosessia 
ja hyvää hallintoa. Tausta- ja seurantatiedon välittäminen muille viranhaltijoille, 
muodolliseen päätöksentekoon ja laajemmalle yleisölle, tapahtuu usein visuali-
sointien avulla. Visualisoinneilla käsittelyssä olevalle asialle pyritään saamaan 
näkyvyyttä, niiden avulla suunnataan huomio tärkeinä pidettyihin seikkoihin 
ja havainnollistetaan esitettyjen suunnitteluratkaisujen syitä ja ennakoituja seu-
rauksia. Tutkimukseni keskeinen kiinnostuksen kohde onkin se, miten tällainen 
visuaaliseen esittämiseen aina liittyvä poliittisuus tunnistetaan ja miten siihen 
suhtaudutaan julkishallinnon (tieto)käytännöissä. Huomion kohdistaminen tie-
tokäytäntöihin on tärkeää, sillä ne ovat keskeinen osa suunnitteluprosessia ja 
politiikkatoimien perusteluja. 

Tutkimukseni empiirinen konteksti on alueellisen eriytymisen hallintaan 
pyrkivä työ Helsingin seudun kunnissa sekä kuntien yhteisessä seudullisessa 
maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-suunnitteluprosessissa. Maankäytön 
ja liikenteen suunnittelun sekä asuntopolitiikan piirissä on vahva perinne kaupun-
kirakenteeseen, väestöön ja talouteen liittyvän taustatiedon alueellistamisessa ja 
visualisoimisessa teemakartoin ja tilastografiikan avulla. Eriytymisen kuvaami-
nen seudullisessa mittakaavassa, yhteydessä strategisiin seudullisiin kysymyksiin, 
avaa mielenkiintoisia näkymiä paitsi visuaalisen esittämisen rooliin julkishallin-
non tietokäytännöissä, myös visuaalisen esittämisen poliittisuuteen. 

Tutkimukseni osallistuu keskusteluun maantieteen visuaalisesta kulttuuris-
ta. Alueellisen tiedon tuottaminen, sen visuaalinen esittäminen, visualisointien 
käyttö ja niistä tehdyt tulkinnat ovat keskeisiä aineksia, joista maantieteen visu-
aalinen kulttuuri muodostuu ja joita myös tämä tutkimus tarkastelee. Uudenlaista 
näkökulmaa maantieteen keskusteluun tuon yhdistämällä siihen suunnittelun ja 
hallinnon tutkimuksen piirissä käytyjä keskusteluja tiedon politiikasta ja suun-
nittelun rationaliteeteista. Asettuminen kohtaan, jossa tieteenalojen keskustelut 
risteävät, on työni kantava voima. Se on myös oleellinen osa (auto)etnografista 
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tutkimusasetelmaani, jossa tarkastelen visuaalisen esittämisen politiikkaa käy-
tännön suunnitteluprosessin sisältä käsin.

1.1 Maantiede visuaalisena tieteenä

Julkishallinnon visuaaliset tietokäytännöt tarjoavat mielestäni maantieteilijälle 
kiinnostavan tutkimuskohteen, sillä maantiedettä on luonnehdittu usein perus-
olemukseltaan visuaaliseksi tieteeksi (esimerkiksi Gregory 1994, Aitken & Craine 
1997/2005, Rose 2001, 2003; Cosgrove 2008a, Tolia-Kelly 2012). Kuitenkin se, 
mihin kohtaan maantieteen perinnettä tarkastelija itsensä asemoi vaikuttaa sii-
hen, miten tieteenalan visuaalisuus ymmärretään. Maantieteen visuaalisuuden 
tarkastelu kertoo samalla myös tieteenalan kehityksestä. Maantieteen historiassa 
tärkeä asema on ollut sillä, miten maantieteellistä tietoa on tuotettu visuaalisiin 
aistihavaintoihin perustuen, kulloinkin ajanmukaisia visuaalisia teknologioita 
hyödyntäen (mm. Driver 2003, Kymäläinen 2007). Maantieteen visuaalisuus 
on näyttäytynyt tutkimustulosten visuaalisena havainnollistamisena ja maan-
tieteellisen tiedon visuaalisena esittämisenä, mutta yhteiskuntatieteiden kuval-
lisen käänteen vaikutus maantieteessä nosti visuaalisen esittämisen itsessään 
keskeiseksi maantieteen tutkimuskohteeksi (mm. Aitken & Craine 1997/2005, 
Rose 2001, Tolia-Kelly 2012). 

Kuvallisen käänteen myötä visuaalista esittämistä alettiin tarkastella sosiaa-
lisen ja kollektiivisen merkityksenannon näkökulmasta. Tarkastelun kohteeksi 
tulivat kuvien tuottamat representaatiot, eli kuvien ilmentämät vakiintuneet kult-
tuuriset käsitykset sekä kuvissa piilevät vallan ja eriarvoisuuden rakenteet (Hall 
1999, Davis 2004, Rossi 2010, Rose 2016). Visuaalisen esittämisen valta on valtaa 
kohdistaa katse, määritellä katsomisen tapa ja esittää kohde visualisoinnin tekijän 
näkökulmasta. Representaation käsitteen avulla onkin tarkasteltu yksilöiden ja 
ryhmien identiteetin muodostumista, sosiaalisten kategorioiden vakiintumista ja 
niiden haastamista, toiseuden kokemuksia, mutta myös emansipatorisia pyrki-
myksiä tulla määritellyksi omilla ehdoilla (Hall 1999, ks. myös Rossi 2010). Maan-
tieteessä tämä näkökulma liittyy siihen, miten tutkimuskohteen ominaisuuksia 
havainnollistavat tiedolliset visualisoinnit tai muut kuvat tuottavat alueisiin liitty-
viä representaatioita (mm. Aitken & Crane 1997/2005). Alueen representaatioilla 
on tunnistettu yhteys myös siihen, miten alueella elävät asukkaat tulevat repre-
sentoiduiksi (Slater & Anderson 2011, Wacquant ym. 2014). 

Menneisyyteen katsovan maantieteellisen tutkimuksen aiheena visuaalisen 
esittämisen tarkastelu on usein ollut luonteeltaan yhteiskunta- ja aatehistorial-
lista. Vanhojen karttojen tai vanhan kuva-aineiston tutkiminen on kiinnostavaa 
nykyhetkestä käsin, sillä se kertoo omaa tarinaansa ajasta, jolloin kuvat on luo-
tu. Historian suoma ajallinen etäisyys mahdollistaa kuvien monipuolisen tul-
kinnan, esimerkiksi aikanaan vallinneiden ihanteiden, sosiaalisten suhteiden, 
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yhteiskunnallisen vallan tai geopoliittisten pyrkimysten suhteen (mm. Häkli 1995, 
Aitken & Crane 1997/2005, Moisio 2001, Cosgrove 2008a). 

Esimerkiksi Katariina Kosonen (2000, 2008) on tutkinut tieteellisen ja leh-
distökartografian roolia suomalaisen kansallisidentiteetin, kansakunta-aatteen ja 
nationalismin rakentumisessa sortovuosista jatkosodan alkuun. Hannu Linkola 
(2013), joka on tutkinut maisemavalokuvan roolia suomalaisessa maantietees-
sä, yhdistää kuvallisuuden paitsi maantieteen oppialan sisäiseen identiteetti- ja 
tiedepolitiikkaan myös ”topeliaanista ja luonnonromanttista” (Linkola 2013, s. 
229) suomalaisuuden myyttiä ylläpitävään perinteeseen sekä modernin itsenäisen 
kansallisvaltion kertomukseen. Myös matkailuun liittyvät kuvat ja postimerkit 
ovat osoittautuneet hedelmällisiksi tutkimuskohteiksi tarkasteltaessa suomalai-
sen identiteetin rakentumisen politiikkaa tai geopoliittisia pyrkimyksiä (Raento 
& Brunn 2005, Raento 2006, Jokela 2014). 

Anglo-amerikkalaisen tutkimuskirjallisuuden piiristä löytyy vastaavasti run-
saasti samankaltaisia esimerkkejä. Tällaisia ovat esimerkiksi Pohjois-Amerikan 
historian uudisraivaajakuvaston kertoma tarina ”villin lännen valloituksesta” 
(Harley 1994/2001, Cosgrove 2008a), tai samaan ajatusmaailmaan liittyvä vä-
estömuutoksia kuvaavan kartografian esittämä tarina Yhdysvalloista suurena 
kansojen sulatusuunina (melting-pot ideology, Kostelnick 2004, s. 215). Näillä 
valokuvilla, piirroksilla ja kartoilla kerrottiin valkoisen, eurooppalaistaustaisen 
väestön tarinaa ja dokumentoitiin Yhdysvaltojen asutushistorian vaiheita. Nyky-
hetkestä käsin tarkasteltuna huomio kiinnittyy sekä afrikkalais-amerikkalaisen 
väestön että alkuperäiskansojen edustajien marginaaliseen asemaan visualisoin-
neissa (Kostelnick 2004). 

Kolonialismia, siirtomaapolitiikkaa ja geopolitiikkaa tarkasteleva maantie-
teellinen tutkimus on nojannut visuaalisten aineistojen analyysiin tarkastellen 
vallan ja hallinnan pyrkimysten ilmenemistä kartoissa ja kuvissa (Gregory 1994, 
O Tuathail 1996, Cosgrove ym. 2003, Pickles 2003, Campbell 2007, Dodge 2017). 
Kriittisen geopolitiikan näkökulmasta kartografia on rajojen vetämisen tiede, joka 
esittää alueita – usein kansallisvaltioita tai etupiirejä – jonkin yhdistävän tekijän 
ehdoilla luoden samalla mielikuvia niiden sisäisestä yhtenäisyydestä erotuksena 
muista, toisenlaisista ja mahdollisesti uhkaavista alueista (O Tuathail 1996; ks. 
myös Häkli 2001, Hughes 2007). Visuaalisiin aineistoihin perustuva kriittinen 
geopoliittinen tutkimus on tarkastellut näiden hegemonisten maailmankuvien 
muodostumista tai niiden haastamista myös esimerkiksi dokumenttielokuvien 
(Dodds & Jensen 2019, Holland 2020), uutiskuvien (Campbell 2007), elokuvien 
(Ridanpää 2017) ja sarjakuvien (Dodds 2007, Shim 2017) avulla.

Maantieteen visuaalisuutta tarkastellessa vastaan tulee runsaasti karttoja ja 
kartografiaa käsittelevää tutkimusta. Palaan (kriittisen) kartografian pariin tar-
kemmin tulkinnallisia lähtökohtiani avaavassa luvussa 2. Myös kuvataide ja elo-
kuva, kaupunki- ja ympäristötaide sekä perinteisen ja digitaalisen median kuvat 
ovat taipuneet maantieteellisen tutkimuksen aineistoiksi (mm. Aitken & Crane 
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1997/2005, Rose 2001, Crang 2003a, Krygier 2006, Roberts 2012, Tolia-Kelly 2012). 
Suomessa esimerkiksi Sirpa Tani (1995) on tutkinut kaupungin saamia tulkinto-
ja Helsinki-elokuvien mielenmaisemien avulla, Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen 
(2011a, 2011b) on tutkinut suomalaisten sotalasten paikkaan kuulumisen tun-
teita piirustusten ja elokuva-aineiston avulla ja Pauliina Raento ym. (2020) ovat 
tutkineet kaupunkien omien markkinointivideoiden tuottamia merkityssisältöjä. 
Tieteidenvälisyys ja monitieteisyys ovat yhdistäneet maantieteellisiä lähtökohtia 
ja käsitteitä visuaaliseen esittämiseen esimerkiksi paikallisen muistitiedon tutki-
muksessa (Kortelainen 2013), maaseutumaisemakuvaston mielikuvissa (Vallius 
2013) tai kaupunkitilan kokemisessa (Ridell ym. 2009, Granö 2013). 

Visuaalista esittämistä tutkimalla on samalla tarkasteltu maantieteen ja maan-
tieteilijöiden asemaa tieteessä ja tehtävää yhteiskunnassa sekä kiinnitetty huo-
miota siihen, miten tieteenalan sisäisten käytäntöjen avulla tuotetaan samalla 
koko tieteenalan yhteiskunnallista merkitystä (Crang 2003b, Driver 2003, Matless 
2003, Rose 2003, Ryan 2003, Thornes 2004, Latham & McCormack 2009, Linkola 
2013). Maantieteen opetus niin yliopistoissa kuin kouluissakin on aina hyödyntä-
nyt kuvia ja karttoja ja niiden tuottamista kurssitehtävien yhteydessä. Olipa kyse 
vanhoista karttapalloista ja suurista seinäkartoista, joiden vanhentuneet valtiol-
liset rajat ja nimistö muistuttavat geopoliittisista muutoksista, ilmakuvista tai la-
serkeilausaineistoista, valopöydistä, mustekynistä tai GIS-laboratorioista, diapro-
jektoreista tai sosiaalisen median kuvavirrasta, kaikkia näitä voidaan tarkastella 
sekä visualisoinnin tuottamisen että visuaalisen lukutaidon näkökulmasta. Kyse 
on samalla tieteenalan olemuksesta, siitä miten maantieteilijä ymmärtää oman 
paikkansa maailmaa havainnoivana tutkijana ja maailmassa elävänä henkilönä 
(mm. Rose 2003, Thornes 2004, Beneker ym. 2010, Hilander 2017a, 2017b; Rinne 
& Kallio 2017, Rinne 2019).

Nykymaantieteen visuaalisuus ilmenee entistä useammin visuaalisten tut-
kimusmenetelmien luovana soveltamisena (esimerkiksi Roberts 2012, Rose & 
Tolia-Kelly 2012, Tolia-Kelly 2012, Rose 2016). Suomessa esimerkiksi Noora Pyy-
ry (2016) on tarkastellut sitä, miten nuorten kokemus tutuista hengailupaikoista 
muuttui omaa arjen ympäristöä valokuvatessa (ks. myös Pyyry 2015). Hilander ja 
Kuoppa (2016) ovat puolestaan tutkineet visuaalisten menetelmien mahdollisuuk-
sia ympäristön muutosten kuvaamisessa tai kuvittelemisessa sekä menetelmien 
soveltamista vuorovaikutuksen välineenä esimerkiksi täydennysrakentamisen 
hankkeissa (vrt. myös Santaoja 2016).

Oma näkökulmani kiinnittyy julkishallinnon visuaalisiin tietokäytäntöihin, 
jotka ovat keskeinen osa konkreettisia toimenpiteitä ohjaavia politiikkaproses-
seja. Visuaalisen esittämisen keinoin luodaan käsityksiä alueista ja niiden kehit-
tämisen tarpeista. Näin ollen se, mitä alueiden ominaisuuksia kuvataan, ja se, 
miten kuvaaminen tehdään, ovat lähtökohtaisesti määrittelyvallan kysymyksiä. 
Työssäni ymmärränkin poliittisuuden kamppailuna merkityksistä (mm. Palonen 



13

2007, Swyngedouw 2009, 2011; Rossi 2010, Flinders & Wood 2014, Swyngedouw 
& Wilson 2015). 

Taustoitan seuraavaksi sitä, miten visuaalinen esittäminen liittyy eriytymis-
tutkimuksen kehityksen vaiheisiin. Tarkastelen visuaalisen esittämisen roolia 
alueellisen eriytymisen ilmiön tunnistamisessa, kuvaamisessa ja hallinnan pyr-
kimyksissä. Yksi työni lähtökohdista onkin kysymys siitä, millä tavoin alueellises-
ta eriytymisestä tuotetun tiedon visuaalinen esittäminen on samalla osallistunut 
alueelliseksi eriytymiseksi nimeämämme ilmiön tuottamiseen. Johdantoluvun 
lopuksi kuvaan tarkemmin tutkimukseni tavoitteet, tutkimusasetelmani sekä 
tutkimukseni rakenteen.

1.2 Alueellinen eriytyminen visuaalisen esittämisen kohteena 

Alueellisen eriytymisen käsitteellä tarkoitetaan alueiden, esimerkiksi kaupungin-
osien, välisiä väestörakenteellisia eroja. Eriytymistutkimuksen alkuaskeleet ajoi-
tetaan yleensä 1800-luvulle, jolloin teollistumisen ja kaupungistumisen prosessit 
etenivät harppauksin kaikkialla länsimaissa (mm. Bernelius 2013, Wacquant ym. 
2014, Stjernberg 2019; myös Juntto 1990). Euroopassa käynnistettiin väestölas-
kentoja ja koottiin tietoa sosiaalisten ongelmien esiintymisestä (Crampton 2011). 
Teollistuvan Euroopan suurkaupunkien ongelmista, kuten korkeasta lapsikuollei-
suudesta, puutteellisista asumisoloista, heikkoon ravitsemukseen liittyvistä kan-
santaudeista sekä rikollisuudesta, tuotettiin tilastotietoa kuvaten niiden alueellista 
esiintymistä ja keskittymistä tietyille alueille (Crampton 2011). 

Väestön elinoloja koskeva tiedonintressi liitetään tutkimuskirjallisuudes-
sa yleensä kehittyvän julkisen hallinnon tiedontarpeisiin (mm. Alastalo 2011, 
Crampton 2011). Kuitenkin 1800-luvulla väestöryhmien elinolojen (alueellisia) 
eroja tarkastelleiden varhaisten selvitysten joukossa oli myös vaikutusvaltaisia 
kirjoituksia, joiden taustalla oli varakkaita yksityishenkilöitä. Esimerkiksi nuori 
Friedrich Engels, jonka tekstiilitehtailijaisä oli lähettänyt Manchesteriin oppi-
maan ajanmukaista teollisuustoimintaa, julkaisi vuonna 1845 kirjoituksensa The 
Condition of the Working Class in England (Engels 1845/1975, ks. myös Slater 
2013). Suomen suuriruhtinaskunnassa ”työväen asuntokysymyksestä” kirjoitti 
1850-luvulla Sakari Topelius saatuaan Helsingin rouvasväen yhdistykseltä tila-
uksen selvittää köyhien asunto-oloja (Topelius 1858, 1859; Juntto 1990). 

Visuaalisen esittämisen näkökulmasta varsin kiinnostava esimerkki on eng-
lantilaisen liikemiehen, paikallispoliitikon ja sosiaalisen elämän tutkijan (social 
investigator), Charles Boothin vuosina 1886–1903 kokoama moniosainen teos-
sarja Inquiry into the Life and Labour of the People in London (mm. Booth 1893, 
Orford ym. 2002). Teosten pohjaksi kerätty aineisto sisälsi erilaisten laskentojen ja 
muistiinpanojen lisäksi runsaan ja yksityiskohtaisen kartta-aineiston, jossa valta-
osa tuon ajan Lontoon kortteleista oli luokiteltu väestön toimeentulon perusteella 
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(ks. esimerkiksi London School of Economicsin ylläpitämä verkkosivusto Charles 
Booth’s London, poverty maps and police notebooks https://booth.lse.ac.uk/). 

Boothin kartoitusten kaltaisia social survey -tyyppisiä selvityksiä toteutettiin 
myös muualla Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, ja yhteistä näille oli pyrkimys 
perustella sosiaalisten uudistusten tarvetta (Owens 2012). Tom Slater (2013) mai-
nitsee 1800- ja 1900-lukujen vaihteen molemmin puolin vallinneen keskiluokkai-
sen huolen kaupunkien työläisväestön keskittymisestä ja segregoitumisesta. Slate-
rin mukaan julkinen keskustelu heijasteli osittain yleistä hämmennystä modernin 
teollisuuskaupungin räjähdysmäisestä kasvusta ja perinteisen elämäntavan muu-
toksesta. Samalla siihen liittyi pelko työväenliikkeen vallankumouksellisista pyr-
kimyksistä ja vakiintuneen sosiaalisen järjestyksen järkkymisestä (Slater 2013, 
myös Wacquant ym. 2014). Myös Suomessa sekä kartoitusten että niitä seurannei-
den sosiaalisten uudistusten toteuttamiseen vaikuttivat osaltaan työväenliikkeen 
järjestäytyminen ja sen kannatuksen voimistuminen (Juntto 1990, Nurmi 2010).

Tieteellisen eriytymistutkimuksen synty liitetään kirjallisuudessa yleensä niin 
sanotun Chicagon koulukunnan toimintaan. Chicagon yliopiston sosiologian alan 
koulukunta loi kaupunkisosiologian tutkimukselle pohjan 1900-luvun alun vuo-
sikymmeninä. Koulukunnan keulakuvana tunnetaan journalisti-tutkija Robert 
Park, joka yhdessä kollegansa Ernest Burgessin ja lukuisten oppilaidensa kanssa 
havainnoi Chicagon kaupunkirakennetta ja teoretisoi sen kehitystä luonnontie-
teistä lainattujen käsitteiden avulla. Park ja Burgess näkivät kaupungin kehityksen 
eräänlaisena kaupunkirakenteellisena evoluutiona, jossa kukin toiminto pyrkii 
täyttämään omaa ”ekologista” lokeroaan siellä, missä siihen ovat parhaat edelly-
tykset, kilpaillen tilasta ja sijainnista muiden toimintojen kanssa (Park & Burgess 
1921, Park ym. 1925/1967, Saunders 2001). 

Chicagon koulukunnan piirissä tuotettuja karttavisualisointeja analysoinut 
Robert Owens (2012) on kiinnittänyt huomiota siihen, miten karttavisualisointien 
järjestelmällinen tarkastelu kertoo samalla itse koulukunnan ajattelun kehityk-
sestä. Kartoituksen ensimmäinen vaihe oli Robert Parkin ja Ernest Burgessin 
työ, jossa kaupungin rakenne hahmotettiin viiden sisäkkäisen kehän avulla. Mal-
lin avulla perusteltiin ajatusta kaupunkiekologisesta sukkessiosta, joka perustui 
maan taloudelliseen arvoon ja jonka puitteissa eri toiminnot sijoittuivat ja väestö 
järjestyi yhdyskunniksi (Owens 2012). Yleistävällä kehämallilla ei kuitenkaan pys-
tytty huomioimaan paikallisia luonnonoloja tai historian saatossa jo vakiintuneita 
kaupunkirakenteen tekijöitä, kuten rautatietä tai vanhoja teollisuusalueita. Park 
ja Burgess ja heidän oppilaansa Vivien Palmer siirtyivätkin kehämalliajattelusta 
toisen tyyppiseen rakenteelliseen kartoitukseen, joka perustui etnografiseen ja 
ympäristön havainnointiin. Chicagon alueelta kartoitettiin kaikkiaan 75 paikallis-
yhteisöä (local communities). Paikallisyhteisöt tunnistettiin niiden omaleimaisten 
kulttuuristen ja arkkitehtonisten piirteiden perusteella, mutta usein niiden rajaus 
noudatteli myös luonnonympäristön tai kaupungin infrastruktuurin asettamia ra-
joja. Tätä paikallisyhteisökarttaa käytettiin myöhemmin erilaisten demografisten 
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tarkastelujen ”pohjakarttana”, jonka avulla esitettiin esimerkiksi etnisten ryhmien 
alueellista sijaintia tai väestön jakautumista ikä- tai ammattiryhmittäin (Owens 
2012, s. 278). Paikallisyhteisökartoituksen myötä Chicagon kaupunkisosiologian 
alun perin ekologis-ekonominen, jopa deterministinen, tapa selittää kaupunkia 
täydentyi sosiaaliset suhteet paremmin huomioivalla tavalla ymmärtää ihmisten, 
yhteisöjen ja kaupunkirakenteen kehitystä (Owens 2012). 

Owens on pohtinut Chicagon koulukunnan paikallisyhteisökartoituksen yh-
teyttä 1800-luvun lopulla vallinneen social survey -tyyppisen kartoituksen vä-
lillä, josta esimerkkinä mainitsin edellä Charles Boothin Lontoon kartoituksen. 
Yhteistä näille oli visuaalinen tapa jäsentää ja esittää kaupunki karttojen avulla. 
Keskeinen ero liittyi kuitenkin siihen, että 1800-luvun lopun ja vuosisadan vaih-
teen sosiaalisen kartoituksen taustalla oli halu kiinnittää huomiota sosiaalisiin 
epäkohtiin ja perustella sosiaalisia uudistuksia, mutta Chicagon koulukunnan 
tavoitteita motivoi ajatus kaupungista eräänlaisena elävänä laboratoriona, jonka 
avulla oli mahdollista koetella teoreettisia kysymyksiä (kuten ajatusta kaupun-
kiekologiasta) empiirisesti (Owens 2012).

Chicagon koulukunnan kolmas kartoitusprojekti liittyi vuosina 1920, 1930 ja 
1934 toteutettuihin väestölaskentoihin, joita johti Ernest Burgess. Missä aiempien 
kartoitusten tarkoitus oli tunnistaa ja visualisoida vyöhykkeitä ja paikallisyhtei-
söjä, väestölaskentakartoituksen toteutus tapahtui tiiviissä yhteistyössä väestö-
laskentaviranomaisen kanssa ja kartoitusten tavoite oli kerätä pohjadataa mah-
dollisimman pienillä alueyksiköillä. Owens toteaakin, että väestölaskentakartat 
jäivät Chicagon koulukunnan piirissä omaksi, jossain määrin irralliseksi työkseen. 
Toisaalta niiden esimerkin inspiroimana useat muut kaupungit Yhdysvalloissa 
alkoivat tuottaa samantyyppisiä väestölaskentatietoihin perustuvia tilastollisia 
karttoja. Päällisin puolin tarkastellen toteutusta ohjasi eräänlainen yleinen suun-
nittelun ja hallinnan tiedonintressi, toisaalta Burgessia saattoi Owensin tulkinnan 
mukaan motivoida ajatus uudenlaisen empiirisen aineiston tarjoamista tieteelli-
sen tutkimuksen mahdollisuuksista (Owens 2012). 

Chicagon koulukunnan käyttämät menetelmät vakiinnuttivat asemansa kau-
punkisosiologian menetelmävalikoimassa ja levisivät myös Eurooppaan (ks. 
Bernelius 2013, Stjernberg 2019). Suomalaisen kaupunkitutkimuksen klassikko 
Heikki Wariksen Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan poh-
joispuolelle (Waris 1932–1934/2016) yhdisti tilastolliseen tutkimukseen myös et-
nografista havainnointia. Waris tarkasteli eriytymisen prosessia taustoineen ja 
seurauksineen, työläisyhteiskunnan väestörakennetta, asuntorakentamista, yh-
dyskuntarakenteen kehitystä sekä väestön elinoloja. Hän tarkasteli Pitkänsillan 
pohjoispuolelle rakentunutta Helsinkiä sekä kokonaisuutena että alueittain (Sil-
tasaari, Hakaniemi, Näkki, Lintulahti, Kulmavuori, Harju, Hermanninkaupunki, 
Toukola, Vanhakaupunki, Koskela). Waris esitti kaupunginosat sijaintikartalla, 
mutta käsitteli alueittaisia tietoja pääsääntöisesti tekstissä ja taulukoissa. Lisäksi 
hän hyödynsi jonkin verran tilastografiikkaa ja valokuvia sekä joitakin piirroksia, 



16

joista esimerkkinä hellahuoneen pohjapiirros, ”tyypillisen työläiskodin sisustus” 
(Waris 1932–1934/2016, s. 308).

Toisen maailmansodan jälkeen tilastollisten aineistojen ja menetelmien sekä 
automaattisen tietojenkäsittelyn kehitys avasi uusia mahdollisuuksia tarkastella 
kaupunkien ja kaupunkiseutujen sosioekonomista rakennetta kvantitatiivisesti. 
Shevkyn ja Bellin (1955) sosiaalialueanalyysi oli usean muuttujan tilastollinen 
faktorianalyysi, jonka tietoaineisto perustui San Franciscon metropolialueen vä-
estölaskentatietoihin. Analyysin muuttujat kuvasivat väestön sosioekonomisia 
ominaisuuksia, perhetilannetta sekä etnistä taustaa ja siihen liittyvää segregoi-
tumista. Sosiaalialueanalyysin tavoite oli tarkastella sitä, miten yhteiskunnan mo-
dernisaation myötä tapahtuneet talouteen, perherakenteisiin ja kaupungistumi-
seen liittyvät muutokset näkyivät alueellisina eroina (Shevky & Bell 1955, ks. myös 
Hale & Austin 1997). Shevkyn ja Bellin sosiaalialueanalyysi toi siten kaupunkien 
sosiaalista rakennetta tarkastelevaan keskusteluun laajemmat yhteiskunnalliset 
muutokset. Heidän sosiaalisen rakenteen kolmijakonsa, joka liittyy väestön so-
sioekonomiseen statukseen, perhestatukseen ja etnisyyteen on säilyttänyt ase-
mansa ja sitä on erilaisina sovellutuksina käytetty varsin laajasti eriytymisen 
analyyseissä (Hale & Austin 1997, ks. myös Hamnett 2001). Sosiaalialueanalyysin 
pohjalta kehittyi 1960–1970 -luvuilla faktoriekologinen tutkimussuuntaus, joka 
hyödynsi aiempaa suurempia tietoaineistoja ja kehittyneempiä faktorianalyysi-
menetelmiä. Myös suomalaisessa maantieteessä uusia tilastollisia menetelmiä 
hyödynnettiin kaupunkien rakenteellisissa tarkasteluissa (Aario 1951, Siirilä 1968, 
Sweetser 1973, Andersson 1983).

Paikkatietomenetelmien ja -aineistojen kehitys, joka pääsi vauhtiin 1990-luvulla, 
tarjosi jälleen uuden työkalun sekä analysoida että visualisoida alueellista eriyty-
mistä. Suomessa uudenlainen faktoriekologista perinnettä uudistava työ oli Mari 
Vaattovaaran (1998) väitöstutkimus, joka tarkasteli pääkaupunkiseudun alueellis-
ta erilaistumista. Vaattovaara hyödynsi Tilastokeskuksen tuottamaa 250 m x 250 
m ruutuihin sidottua paikkatietoaineistoa, joka mahdollisti merkittävästi aiempia 
tilastoaluejakoja tarkemman alueellisen analyysin. Vaattovaaran tarkastelemat 
muuttujat liittyivät väestön sosioekonomisen statuksen ja perherakenteen lisäksi 
asuntokannan hallintamuotoon, asunnon kokoon ja asumisväljyyteen (Vaatto-
vaara 1998, s. 88). 

Tästä kehityksestä, jossa yhteiskunnalliset muutokset, aluerakenteen muu-
tokset ja alueellisen tiedon tuottamisen ja esittämisen teknologiset muutokset 
yhdistyvät toisiinsa, toimii havainnollisena esimerkkinä Suomen Maantieteelli-
sen Seuran toimittama Suomen kartasto. Sen ensimmäisen laitoksen ilmestyessä 
vuonna 1899, ensimmäisenä kansalliskartastona maailmassa, tavoitteena oli ku-
vata yhtenäisen kansakunnan asuttamaa omaleimaista aluetta, josta voisi muo-
dostua itsenäinen kansallisvaltio (Westerholm & Raento 1999, Moisio 2001). Kuu-
dennen laitoksen ilmestyessä sata vuotta myöhemmin aiheiden joukossa oli paitsi 
valtakunnan alueellista erilaistumista ja muuttoliikettä käsitteleviä artikkeleita ja 
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teemakarttoja, myös ruututietoon perustuvia teemakarttoja pääkaupunkiseudun 
sisäisestä eriytymisestä (Siirilä & Vaattovaara 1999, s. 77; myös Bäcklund 1999, 
s. 151). 

Suomalaisessa maantieteellisessä tutkimuksessa on sittemmin yleistynyt 
kaupunkien sosiaalisen rakenteen ja sen muutoksen analysoiminen paikkatie-
toaineistojen avulla. Usein analyysejä on visualisoitu joko teemakarttojen tai ti-
lastografiikan avulla. Esimerkiksi Vaattovaaran (1998) tutkimus sisälsi runsaan 
teemakartta-aineiston, joka kuvasi sekä analyysimenetelmää että analyysin tulok-
sia visuaalisesti. Katja Vilkaman (2011) pääkaupunkiseutua tarkastellut tutkimus 
kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten asukkaiden alueellisesta eriytymi-
sestä ja muuttoliikkeestä visualisoi teemakartoin vieraskielisten osuuksia piena-
lueilla ja 250 m x 250 m ruuduissa sekä muuttoliikkeen rakennetta jaolla kanta-
väestöön ja vieraskielisiin. Karttojen lisäksi työssä oli runsaasti tilastografiikkaa. 
Hanna Dhalmann (2011) tarkasteli somalien ja venäläisten asumistoiveita etnisen 
segregaatiokehityksen valossa. Dhalmannin aineisto muodostui haastatteluista, 
mutta hän sisällytti työhön teemakartat, jotka kuvasivat mainittujen ryhmien si-
joittumista pääkaupunkiseudulla ja heidän osuuttaan väestöstä pienalueittain. Tu-
run kaupunkiseudun sosiaalista eriytymistä tutkinut Jarkko Rasinkangas (2013) 
visualisoi analyysejään pääosin tilastografiikan avulla, mutta esitti myös moni-
muuttujamenetelmän tuloksena syntyneet teemakartat, joissa alueet oli luokiteltu 
sosiaalisiin aluetyyppeihin. Aluetyypit Rasinkangas nimesi kuvailevasti: urbaa-
nit asuinkunnat, ikääntyvä keskiluokka, nuoret resurssiperheet, vähäresurssiset 
asuinkunnat ja reunavyöhykkeen perheet (Rasinkangas 2013, s. 148–149). Visu-
alisoinneilla on siten havainnollistettu sekä tutkimusasetelmien taustoja, tutki-
muksen analyysin menetelmiä että analyysin tuloksia. 

Myös julkishallinnon toimijat, kuten kunnat, kaupungit ja seudulliset toimijat, 
ovat ryhtyneet tuottamaan entistä tarkempaa tietoa alueellisesta eriytymises-
tä. Erilaisten muuttujien alueittaisen tarkastelun helpottamiseksi paikkatietoai-
neistoja on myös koottu erilaisiin selainpohjaisiin karttapaveluihin, joista osa on 
avoimia, osa virkakäyttöön tarkoitettuja (ks. esim. HRI, SeutuRuutu, SeutuData, 
TRI, Oskari). Säännöllisen toimintaympäristötiedon tuottaminen sekä erillissel-
vitykset liittyvät usein strategioiden valmisteluun tai tavoitteiden toteutumisen 
seurantaan. Erillisselvitysten kohteina ovat olleet esimerkiksi eriytymiskehityk-
sen mahdolliset vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen (esim. Mäki 2017) tai 
turvattomuuden kokemiseen ja rikoksen kohteeksi joutumisen todennäköisyyteen 
(Kemppainen 2017, Keskinen & Laihinen 2017). 

Suomessa 1990-luvun laman jälkeen tapahtuneet taloudelliset ja yhteiskun-
nalliset muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi kansalaisten työllisyyteen, toi-
meentuloon ja hyvinvointiin. Tuloerot ovat kasvaneet, tiettyjä ammattiryhmiä 
koskeva pitkäaikaistyöttömyys on jäänyt pysyväksi ilmiöksi, suhteellinen köy-
hyys on lisääntynyt ja toimeentulotukimenot kasvaneet (mm. Simpura & Kaup-
pinen 2009, Isola ym. 2016; myös Ohisalo ym. 2015). Sosiaalisen liikkuvuuden 
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väheneminen ja syrjäytymisen ylisukupolvisuus ovat nousseet yhteiskunnalli-
sessa keskustelussa huolen aiheiksi (mm. Vauhkonen ym. 2017, Karhula & Sirniö 
2019). Tätä kehitystä vasten tarkastellen alueellisen eriytymisen merkitys liittyy 
pitkälti ajatukseen mahdollisuuksien tasa-arvosta, jonka tulisi toteutua riippu-
matta yksilön taustasta tai asuinalueesta (esim. Bernelius 2013, van Aerschot ym. 
2016). Niin sanotun aluevaikutuksen (neighbourhood effect) tutkimus on pyrki-
nyt selvittämään, voiko huono-osaisuuden kasautumisella olla itsenäistä, yksilön 
taustasta riippumatonta vaikutusta, joka ilmenisi alueesta johtuvana alisuoriutu-
misena elämässä (esim. van Ham & Tammaru 2016). 

Kaiken kaikkiaan alueellinen eriytyminen on noussut tärkeäksi tutkimustee-
maksi Suomessa 2000-luvulla. Alueellisen eriytymisen tilastollinen ja paikkatie-
topohjainen tarkastelu on vakiintunut maantieteen lisäksi monille tieteenaloille 
ja vahvasti myös julkishallinnon omaan tiedontuotantoon. Hallinnon ja suun-
nittelun tietokäytännöt ovat keskeinen tekijä siinä, minkälaisista lähtökohdista 
eriytymisen hallintaan pyrkiviä suunnittelu- ja politiikkaprosesseja toteutetaan. 
Tästä näkökulmasta tieto ja sen visuaalinen esittäminen näyttäytyvät lähtö-
kohtaisesti poliittisina. 

Eriytymistiedon esittäminen datavisualisoinnein ja teemakartoin tuottaa ku-
via alueiden sosiaalisesta rakenteesta ja alueiden välisistä suhteellisista eroista. 
Eriytymisen hallinnan kannalta keskeinen kysymys liittyy mielestäni siihen, 
miten hyvin käytettävissä olevat tietoaineistot, niiden tekninen käsittely, indi-
kaattorien valinta ja tulosten esittäminen tosiasiassa voivat kuvata alueita tai 
niiden välisiä eroja. Tietoisuus esittämiseen liittyvästä määrittelyvallan ulottu-
vuudesta tarkoittaa tietoisuutta myös siitä, että teknisinkään karttavisualisointi 
ei ole neutraali ja viaton, vaan esittää aina kohteensa katsojan, eli visualisoin-
nin tekijän määrittelemistä lähtökohdista (Harley 1989/2011, Pickles 1991/2011, 
Wood 1992, Crampton & Krygier 2006, Propen 2009, Crampton 2010, Kitchin 
ym. 2011). Eriytymisilmiön visuaaliseen esittämiseen liittyy myös eriytymisto-
dellisuutta tuottava ja ylläpitävä puolensa (Slater & Anderson 2011, Kearns ym. 
2013, Watkins 2015). Paikkoihin ja asukkaisiin liitetyissä mielikuvissa kiteytyy 
oma eriytymistodellisuutensa, jonka yhteys siihen, mitä indikaattorien avulla on 
pyritty mittaamaan, saattaa olla hyvinkin ohut tai ristiriitainen (esim. Wacquant 
ym. 2014). Näin ollen eriytymistä koskeva indikaattoritieto ja sen visualisointi 
osallistuvat eriytymisilmiön tuottamiseen ja eriytymiseen liittyvien mielikuvien 
synnyttämiseen. Olivatpa mielikuvat ”oikeita” tai ”vääriä”, ne ohjaavat ihmisten 
käyttäytymistä asuinalueilla ja asuinpaikkaa koskevia valintoja, sekä tietoisesti 
että tiedostamatta (ks. esim. Tani 2002, Boersma & Schinkel 2015). Alueellis-
tetuilla visualisoinneilla on siten voima sekä ylläpitää käsityksiä eriytymisto-
dellisuudesta että tosiasiallisesti vaikuttaa alueellista eriytymistä synnyttäviin 
prosesseihin.
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1.3 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen rakenne

Tutkimusasetelmani juontaa juurensa 1990-luvun puoliväliin, jolloin opiskelin 
lukukauden Kööpenhaminan yliopistossa. Sain tuolloin ensimmäisen kosketuk-
seni alueellisen eriytymisen ja sosiaalisen segregaation käsitteisiin, mutta aihe ei 
kotikaupungissani Helsingissä ollut vielä tutkimusohjelmien kärkisijoilla. Vuosi-
tuhannen vaihteessa käynnistyneen paikkatietoon perustuvan väestörakenteen 
visuaalisen esittämisen myötä aihe nostettiin näkyville keskeiseksi yhteiskun-
tapoliittiseksi kysymykseksi. Astuttuani työelämään kunnallisiin strategisen 
suunnittelun tehtäviin 2000-luvun alussa olen siitä lähtien seurannut työssäni 
alueellisen eriytymisen aiheen ympärillä käytyä keskustelua. Tutkimukseni aihe 
kietoutuukin olennaisesti myös siihen, miten eriytymistä on alettu ajatella ilmiö-
nä, joka on syytä huomioida suunnittelussa. Tämä omakohtainen työkokemukseni 
alueellisen eriytymisen parissa määrittelee samalla työni metodologisia valintoja 
ja rajauksia, joista kerron tarkemmin luvussa 3.

Tutkin alueellisen eriytymisen hallintapyrkimyksiin liittyvää visuaalisen esit-
tämisen politiikkaa. Tutkimukseni otsikko ”visuaalisen esittämisen politiikka” 
sisältää kaksi tarkastelutapaa: yhtäältä kyse on siitä, mikä yleensäkin on visuaa-
lisen esittämisen rooli julkishallinnon tietokäytäntönä ja toisaalta mielenkiintoni 
kohdistuu siihen, miten visuaaliseen esittämiseen liittyvä poliittisuus tunniste-
taan ja miten sitä käsitellään. 

Suunnittelulla tarkoitan työssäni spatiaalisen toimintaympäristön hallintaan 
pyrkivää julkisen sektorin strategista toimintaa. Tällä tavoin laajasti ymmärret-
tynä suunnittelu sisältää monenlaisten suunnitelmien, ohjelmien, politiikkojen ja 
strategioiden laadinnan, kaikkine vaiheineen (mm. Kanninen 2017, Mäntysalo & 
Kanninen 2018). Ponnistan matkaan ammatilliseen kokemukseeni pohjautuvasta 
lähtökohdasta, jonka uskon monen julkishallinnon suunnittelu- ja valmisteluteh-
tävissä toimivan asiantuntijan voivan tunnistaa omakseen. Tästä lähtökohdasta 
suunnitteluprosessi tarkoittaa suunnittelijoiden tekemää valmistelevaa työtä, jon-
ka määränpää on saada aikaan suunnitelma tai ohjelma, ja siihen liittyvä pää-
tösesitys perusteluineen. Nämä tuotteet saatellaan matkalle kohti muodollista 
päätöksentekoa, jolloin politiikka ikään kuin tapahtuisi suunnittelusta erillisenä 
asiana jossakin toisaalla. Muodollisen päätöksenteon ja julkilausutun politiikan 
tapahtuminen noiden suunnittelijoilta ja yleisöltä suljettujen ovien takana, mutta 
toisaalta usein samaan aikaan myös julkisuudessa, on jotakin mihin rivisuunnit-
telija ei yleensä osallistu tai voi vaikuttaa. 

Tutkimuksessani suhtaudun kriittisesti tähän ammatillisista konventioista 
kumpuavaan käsitykseen suunnittelun neutraaliudesta. Tutkimuksessani selkeä-
rajaisen suunnittelun ajatus tulee kyseenalaistetuksi myös siinä, miten tarkastele-
maani alueellisen eriytymisen hallintaan pyrkivää työtä tehdään yhtä aikaa useissa 
prosesseissa, jotka tarkasteluni kohteena olevassa institutionaalisessa muodos-
telmassa (Smith 2005, 2006a) osin limittyvät. Käytän kuitenkin tutkimuksessani 
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sekä suunnitteluprosessin että politiikkaprosessin käsitteitä. Tämän jaottelun 
tarkoitus on selkeyttää näkökulmien vuorottelua: suunnitteluprosessilla viittaan 
viranhaltijoiden keskinäiseen toimintaan, politiikkaprosessilla tarkoitan 
laajempaa julkishallinnon kenttää, johon viranhaltijoiden lisäksi kuuluu 
luottamushenkilöiden toiminta ja muodollinen päätöksenteko. 

Tietokäytännön käsite viittaa siihen tiedolliseen pohjaan, jonka varaan 
julkishallinnon suunnittelu- ja prolitiikkaprosessit rakentuvat ja niihin 
käytänteisiin, jotka määrittelevät tiedon laatuun, sen avoimuuteen ja 
saavutettavuuteen tai siitä viestimiseen kohdistuvia vaatimuksia (Bäcklund 
2007, Campbell 2012, Davoudi 2012, Jasanoff 2012, Virtanen ym. 2015). Joissakin 
suunnittelu- ja politiikkaprosesseissa, esimerkiksi kaavoituksessa, tietokäytännöt 
määrittyvät vahvasti lainsäädännön ohjaamina ja niiden riittävyys punnitaan 
viime kädessä oikeusasteissa. Joihinkin toistuviin suunnitteluprosesseihin 
liittyy ajan kuluessa vakiintuneita tietokäytäntöjä, vaikka niihin ei välttämättä 
kohdistuisikaan erityistä normiohjausta. Suunnitteluprosessin muuttuessa myös 
tietokäytännöt joustavat ja mukautuvat. Informaalissa ja verkostomaisessa 
strategisessa suunnittelutilanteessa tietokäytäntöihin kohdistuu kenties 
vähemmän vaatimuksia kuin formaalissa prosessissa. Samalla niihin kuitenkin 
liittyy myös yhteensovittamisen ja avoimuuden haasteita, kun keskenään erilaiset 
organisaatiot etsivät yhteisiä toiminnan tapoja.

Tutkijana kohdistan huomioni suunnittelun poliittisuuteen sanan avarassa 
merkityksessä. Mitä hyvänsä ilmiötä tai toimintaa voidaan tarkastella sen po-
liittisuuden näkökulmasta kysyen miten poliittisuus ilmenee (Arendt 1958/2017, 
Palonen 1988). Ajattelen, että suunnitteluprosessin kaikkiin vaiheisiin liittyy po-
liittisuutta. Oma kiinnostukseni kohdistuukin yhtäältä siihen, miten tiedostettua 
tämä poliittisuus on ja toisaalta siihen, kuinka avoimesti suunnitteluprosessien 
poliittisuutta pystytään käsittelemään. Vakiintuneet tietokäytännöt voivat politi-
soitua, eli muuttua jännitteisiksi ja kiistanalaisiksi, kun niitä lähestytään uudella 
tavalla (Häikiö & Leino 2014). Tällöin poliittisuus näyttäyy myös siinä, miten 
vakiintuneiden käytäntöjen avaaminen uusista näkökulmista tarkasteltaviksi on 
ylipäänsä mahdollista.

Tutkimukseni pääkysymys on:

► Miten visuaalisen esittämisen poliittisuus suunnittelussa tunnistetaan ja  
miten siihen suhtaudutaan?

Tähän pääkysymykseeni vastaan kahden alakysymyksen avulla:

► Mikä on visuaalisen esittämisen rooli suunnitteluprosessissa?

► Miten suunnittelun viitekehys vaikuttaa visuaalisen esittämisen  
saamiin tulkintoihin?
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Tutkimukseeni sisältyy paljon pohdintaa suunnittelun prosesseista, asioiden val-
mistelun tavoista ja muodollisesta päätöksenteosta. Tutkimukseni sijoittuu tietyn 
suunnitteluprosessin kontekstiin, jonka kuvaaminen ja lähtökohtien ymmärtämi-
nen ovat tärkeitä siksi, että haastateltavani puhuvat sen muodostamasta merkitys-
horisontista käsin. Visualisointien roolin ymmärtäminen osana näitä prosesseja 
edellyttää suunnittelun ja päätöksenteon prosessien kuvaamista. Visualisoin-
neista tehtyjen tulkintojen ymmärtäminen puolestaan edellyttää suunnittelujen 
keinojen ja toimenpiteiden pohdintaa. Tämän kokonaisuuden ymmärtäminen 
ja kuvaaminen on tavoitteeni. Olen tutkimusmatkalla käytännön suunnittelun 
maailmassa, tutkimassa visuaalisten tietokäytäntöjen roolia sekä tulkintoja vi-
suaalisen esittämisen poliittisesta olemuksesta. 

Kuntien strategisen suunnittelun maailma on siten etnografisen tutkimukseni 
kenttä (Fingerroos & Jouhki 2014, Huttunen & Homanen 2017). Tämä kenttä on 
minulle niin tuttu, että tutkimukseni on yhtä lailla autoetnografiaa (mm. Vryan 
2006, Ngunjiri ym. 2010, Ehn 2014) kuin institutionaalista etnografiaa (DeVault 
& McCoy 2006, Smith 2006a ja 2006b, Huttunen & Homanen 2017). Autoetno-
grafialla tarkoitetaan sitä, että tutkija on samalla itse osallinen tutkimassaan toi-
minnassa ja hyödyntää omia kokemuksiaan aineistona tai muun aineiston tulkin-
nassa. Etnografiassa ajatellaan, että kenttätyö yhdessä haastattelujen ja muiden 
lähteiden kanssa muodostaa niin sanotun tiheän kontekstin, josta käsin tutkija 
voi tulkita analyysinsä tuloksia (esim. Huttunen & Homanen 2017). 

Etnografisessa tutkimuksessa tärkeää on refleksiivisyys eli tutkijan kyky ym-
märtää ja kuvata oma sijaintinsa ja roolinsa tutkimuksessa sekä havaita oman 
subjektiivisuutensa ilmeneminen tutkimusasetelmassa, aineiston tuottamisessa 
ja sen analyysissä. Oma kenttätyöni on laajimmillaan ajateltuna työurani mittai-
nen kertymä kokemuksia, ihmettelyä, ristiriitoja ja oivalluksia. Minun kenttäni 
sijaitsee lukemattomissa neuvotteluhuoneissa Helsingin kaupungintalokortteleis-
sa, Kampissa, Itä-Pasilassa, Tikkurilassa ja Espoon keskuksessa, Mäntsälässä 
ja Hyvinkäällä. Se sijaitsee auditorioissa ja ryhmätyötiloissa Finlandia-talolla, 
Kuntatalolla, Järvenpäätalolla, Majvikissa, Hyvinkään Sveitsissä ja Vuorannas-
sa. Se sijaitsee myös asiantuntija-aitiossa Helsingin kaupunginvaltuustosalissa ja 
kaupunginhallituksen kokoussalissa. Hetkittäin se on sijainnut lentokoneissa ja 
vieraiden kaupungintalojen vastaanotoilla. Päivä toisensa jälkeen se on sijainnut 
työhuoneissani Aleksanterinkadulla, Katariinankadulla ja Asemapäällikönka-
dulla. Kenttäni on muodostunut seinälle heijastetuista karttaesityksistä, organi-
saatiokaavioista, kokousmuistioista ja esityslistatekstien luonnoksista, lausunto-
pyynnöistä ja hankintapäätöksistä, kannettavista tietokoneista ja post-it-lapuista, 
pumpputermoskahveista ja linjastolounaista. Kenttä paikantui myös tekemiini 
haastatteluihin ja niihin liittyviin sähköpostikeskusteluihin. Ennen kaikkea kent-
täni on muodostunut ihmisistä ja heidän puheestaan.

Tutkimukseni etenee siten, että syvennyn aluksi työni analyyttiseen viite
kehykseen luvussa 2. Kuvaan ensin visuaalisten esitysten vastaanottoon ja 
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tulkintaan liittyviä näkökulmia. Sen jälkeen tarkastelen sekä maantieteen että 
suunnittelun visuaalisten – erityisesti kartografisten – käytäntöjen performatii-
visuuteen liittyviä näkökulmia. Lopuksi yhdistän näihin näkökulmiin julkishal-
linnon ja suunnittelun tietokäytäntöjen poliittisuutta käsittelevää keskustelua. 
Näiden lähestymistapojen pohjalta rakennan aineistoni analyysiä varten oman 
tulkinnallisen kehykseni, jonka kuvaan alaluvussa 2.3. 

Luvussa 3 kuvaan tarkemmin tutkimukseni empiirisen kontekstin 
sekä tutkimukseni menetelmälliset lähtökohdat. Etnografiaan, ja varsin-
kin autoetnografiseen lähestymistapaan kuuluva refleksiivisyys edellyttää, että 
kuvaan työni kontekstia, kenttääni, pohtien samalla avoimesti omaa positiotani 
sekä sitä, miten oma sisäpiiriläisyyteni on vaikuttanut tutkimusasetelmani muo-
dostumiseen. Menetelmällisten lähtökohtien lisäksi kerron aineiston rakentumi-
sesta ja aineiston analyysin logiikasta.

Luvun 4 muodostaa tutkimukseni empiirinen osuus. Aineistoni ana-
lyysin kuvaan alaluvuissa 4.1 ja 4.2 siten, että alaluvussa 4.1 keskityn visuaalisen 
esittämisen rooliin MAL-suunnittelun seudullisen työryhmän työskentelyssä ja 
alaluvussa 4.2 tarkastelen sitä, miten suunnittelun viitekehys vaikuttaa visuaa-
lisen esittämisen tulkintoihin. Alaluvussa 4.3 keskityn edeltävien lukujen avulla 
vastaamaan pääkysymykseeni, eli siihen, miten visuaalisen esittämisen poliitti-
suus tunnistetaan ja miten siihen suhtaudutaan. 

Tutkimukseni johtopäätösluvussa 5 kiteytän vastaukseni tutkimusky-
symyksiini ja pohdin tuloksiani alueellisen eriytymisen hallintapyrkimysten 
näkökulmasta. 
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2. Analyyttinen viitekehys: Visuaalisen esittämisen  
performatiivisuus ja poliittisuus

”When images and geographers get together – and, as several 
geographers have recently pointed out, they often do – it’s a 
kind of performance, and, as in all performances, effects follow.” 
(Rose 2003, s. 218)

Analyyttinen viitekehykseni on yhdistelmä sekä maantieteellisiä että suunnit-
teluun ja hallintoon liittyviä näkökulmia visuaaliseen esittämiseen. Alaluvussa 
2.1 keskityn visuaalisen esittämisen ja maantieteellisen mielikuvituksen väliseen 
yhteyteen. Aloitan tarkastelemalla visualisointien laatimiseen ja niiden vastaan-
ottoon ja tulkintaan liittyvää keskustelua. Tässä keskustelussa oman huomionsa 
saavat sekä yksilöllisen tulkinnan että kollektiivisten tulkintojen ja niiden myötä 
syntyvien kollektiivisten tilallisten kuvastojen kysymykset. Performatiivisuuden 
käsitettä on tutkimuksessa lähestytty monista eri näkökulmista, joita avaan kes-
kittyen visuaaliseen esittämiseen kiinnittyviin keskusteluihin.

Alaluvussa 2.2 tarkastelen visuaalista esittämistä suunnittelun tietokäytän-
tönä. Performatiivisuuteen ja tilallisiin kuvastoihin liittyvät keskustelut ovat 
suunnittelun ja julkishallinnon kontekstissa samalla keskustelua tietokäytäntö-
jen poliittisuudesta ja visuaalisen esittämisen tietoisesta hyödyntämisestä. Koska 
tutkimukseni on strategisen suunnittelun kenttää tarkasteleva etnografia, oman 
huomionsa saavat myös suunnittelukulttuuriin ja asiantuntijuuteen liittyvät 
keskustelut.

Alaluvussa 2.3 tiivistän vielä tulkinnalliset lähtökohtani, joiden varaan em-
piirisen osuuden analyysini perustuu. Alaluku on siten yhteenveto siitä, miten 
tässä tutkimuksessa sovellan analyyttisen viitekehyksen puitteissa esittelemääni 
tutkimuskeskustelua. 

2.1 Visuaalinen esittäminen ja maantieteellinen mielikuvitus

Tässä alaluvussa tarkastelen visualisointien ja maantieteellisen mielikuvituksen 
yhteyttä. Avaan performatiivisuuden käsitettä ja siihen liittyvien näkökulmien 
moninaisuutta, tarkastellen visualisointien performatiivisuutta esimerkkien kaut-
ta. Nämä erilaiset tavat määritellä ja soveltaa performatiivisuuden ajatusta toi-
mivat pohjana muodostaessani omaa näkökulmaani performatiivisuuteen lähes-
tymistapana, jonka avulla voin tarkastella visuaalisen esittämisen poliittisuutta. 
Maantieteen tapaan ajatella visualisointien performatiivisuutta liittyy keskeisesti 
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ymmärrys kartografian poliittisesta ulottuvuudesta sekä kollektiivisten tilallisten 
kuvastojen tarkastelu.

2.1.1 Visuaalisen esityksen vastaanotto ja tulkinta

Aloitan tulkinnallisen näkökulmani rakentamisen tarkastelemalla visuaalisten 
esitysten vastaanottoon ja tulkintaan liittyvää keskustelua. Tutkimusasetelmani 
perustuu ajatukselle, että visualisoinnin vastaanottajaan, vastaanottamiseen ja 
tulkintaan liittyvät seikat ovat keino tutkia visualisointien suunnittelussa saamia 
rooleja. Nojaudun tässä visuaalista kulttuuria ja kuvia tutkivien tieteiden tapaan 
tarkastella visualisointeja ”monimutkaisina kulttuurisina vuorovaikutussuhtei-
na” (Seppä 2012, s. 19), joihin vaikuttavat useat kuvaan itseensä, sen tekijään, 
sen tulkitsijaan, kieleen ja kulttuuriin, kehollisuuteen ja näkemiseen sekä käy-
tettyyn mediaan liittyvät seikat. Maantieteilijä Gillian Rose (2001) jäsentää tätä 
vuorovaikutussuhdetta visuaalisia menetelmiä käsittelevässä klassikoteokseses-
saan Visual Methodologies tekijän, teoksen ja yleisön mukaan1. Näitä voidaan 
ajatella visuaalisen prosessin eri vaiheina tai tutkimusasetelmaa määrittävinä 
näkökulmina. Pidän tällaista analyyttistä lähestymistapaa soveltamiskelpoisena 
myös tiedon visualisoinnin kontekstissa (ks. taulukko 1). Tällöin teos on omas-
sa luennassani alueellista tietoa visualisoiva esitys, esimerkiksi kartta tai muu 
datavisualisointi. Tekijän konteksti tarkoittaa tiedon visualisoinnin tuottamisen 
vaihetta ja yleisön konteksti sen vastaanottoa ja tulkintaa. Se, mihin vaiheista 
tutkija keskittyy, riippuu sekä tutkimuskysymyksistä että tarkastelun kohteena 
olevista visuaalisista esityksistä. Keskeistä tässä on kuitenkin ajatus kontekstien 
välillä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta (Rose 2001). 

Tiedon visualisoinnin tuottamisen kontekstissa voidaan Gadameria 
(1983/2004) mukaillen ajatella, että visualisoinnin tekijän pyrkimys on tuoda ku-
vaamansa asia esille mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi. Esimerkiksi 
teemakartan teemaa rakennettaessa tehdyt valinnat käyvät ilmi selitteestä, sym-
boleista, mittakaavasta ja kartan tekstuaalisista osista (esim. MacEachren 1995). 
Kuvaan tai karttaan liitetyn tekstin tarkoitus on ohjata huomiota ja katsetta, eli 
kertoa, mitä kartan tekijä haluaa viestittää. Tämä tapahtuu kirjoitetun kielen kei-
noin, kartografisen kerronnan tai tilastografiikan konventioiden puitteissa. Tekijä 
on tietoinen valinnoistaan ja pyrkii tuomaan ne mahdollisimman yksiselitteisesti 
myös vastaanottajan ulottuville, mahdollisten väärinymmärrysten välttämiseksi. 

1 Visual Methodologies -teoksen neljäs, vuonna 2016 ilmestynyt uudistettu painos esittää teoksen ja ylei-
sön välissä omana vaiheenaan kuvien liikkuvuutta ja kiertoa havainnollistavan käsitteen circulation (Rose 
2016, s. 34). Muutos liittyy siihen, että uudistettuun painokseen Rose on lisännyt uusia, digitalisaatiota ja 
sosiaalista mediaa koskevia kappaleita. Oman tutkimusasetelmani puitteissa alkuperäinen jako kolmeen 
kontekstiin on kuitenkin mielestäni selkeämpi. Myös se huomioi kunkin kontekstin yhteydessä teknolo-
gian ja välineet ja siten tarjoaa pohdittavaksi kuvien siirtymiseen liittyviä näkökulmia. 
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Rosen (2001) jäsennyksen mukainen teoksen konteksti tarkoittaa omassa luen-
nassani tapoja, joilla maantieteellistä tietoa on visualisoitu. Sekä teemakartat että 
tilastografiikka ovat kuvatyyppeinä vahvasti käsitteellisiä kuvia. Niissä huomion 
kohteena on jokin tietty valittu ilmiö, jonka selkeä esittäminen edellyttää pelkistä-
mistä ja esittämiseen liittyviä valintoja (mm. Pickles 1991/2011, Kitchin & Dodge 
2007/2011). Näitä valintoja saattaa ohjata pyrkimys kuvata aiheena oleva ilmiö 
mahdollisimman havainnollisesti, mutta vaihtoehtoisia luokitteluja on lukuisia ja 
niistä jokainen tuottaa aina erilaisen visualisoinnin. Vaikka kuvalliseen esittämi-
seen periaatteessa sisältyy myös tietoisen visuaalisen manipulaation mahdolli-
suus (Pickles 1991/2011), ajattelen suuremman merkityksen olevan esittämisen 
konventioilla ja arkipäiväisillä valinnoilla, jotka tekohetkellä saattavat vaikuttaa 
teknisiltä, mutta sellaisina silti osallistuvat merkitysten muodostumiseen ja saavat 
siten poliittisen merkityksensä viimeistään tulkinnassa (mm. Pickles 1991/2011, 
Kosonen 2000, Crampton 2001, 2010; Rose 2001, Propen 2009). 

Visualisoinnin tulkinta tapahtuu Rosen (2001) jäsennyksen mukaisesti ylei-
sön kontekstissa. Rosen ohella lukuisat muutkin tutkijat ovat korostaneet sitä, 
että jokainen vastaanottaja tulkitsee, arvottaa ja hyödyntää visualisointeja omis-
ta lähtökohdistaan ja omiin tarkoitusperiinsä (mm. Pickles 1991/2011, Kosonen 
2000, Crampton 2001, 2010; Kupiainen 2007, Roberts 2012, Seppä 2012). Omassa 
luennassani ajattelen tämän tarkoittavan esimerkiksi sitä, että esimerkiksi tie-
deyhteisöön kuuluva henkilö, opiskelija, kaupunkitoimittaja, hallinnon valmis-
telija, sosiaalityöntekijä tai puoluepoliittinen päättäjä – ja erilaiset yhdistelmät 
edellä mainittuja positioita – kukin ymmärtävät visualisoinnin ja sen sisältämän 
informaation omista lähtökohdistaan, kiinnittäen huomiota erilaisiin asioihin ja 
antaen niille erilaisia arvolatauksia. 

Reijo Kupiainen (2007) on todennut, että asennoituminen visualisointiin liit-
tyy siihen, ajatellaanko sitä tulkintahetkellä tiedon siirtona vaiko kommunikaa-
tiona ja viestinä. Näkökulman valinta määrittää lukutavan. Kupiainen korostaa-
kin vastaanottamisen ja tulkinnan tilannesidonnaisuutta. Tiedon visualisoinnin 
näkökulmasta ajattelen tilannesidonnaisuuden liittyvän myös siihen, miten esi-
merkiksi lehtiartikkelin yhteydessä julkaistu kaavio tai teemakartta leviää laajalle 
ja tavoittaa runsaasti potentiaalisia vastaanottajia paperilehtenä, verkkolehden 
artikkelina, sosiaalisessa mediassa jaettuna ja niin edelleen. Tällaiseen tilanne-
sidonnaisuuteen liittyy myös Walter Benjaminin kuuluisa ajatus massateknolo-
gian aikakauden elämyksiä hajamielisesti vastaanottavasta yleisöstä (Benjamin 
1935/1989, s. 163–165). Ajattelenkin, että uutisvirrassa ajelehtivaa visualisointia 
luultavasti tarkastellaan ja tulkitaan eri lähtökohdista ja eri tavoin keskittyen, 
kuin esimerkiksi tenttiin valmistautuva opiskelija lukisi oppimateriaalia tai tär-
keään päätöskäsittelyyn valmistautuva poliitikko perehtyisi tausta-aineistoon. 
Kuten Roberts (2012) toteaa, tulkintaan vaikuttaa tulkitsijan kyky vastaanottaa 
visualisoinnin viestejä. Itse pidän tärkeänä seikkana myös vastaanottajan halua 
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huomata näitä viestejä – kyse on mielestäni myös siitä, miten tärkeä aihe on 
vastaanottajalle sekä siitä, miten hän suhtautuu vastuuseensa tulkinnoistaan. 

Anita Seppä (2012) on kirjoittanut intertekstuaalisuudesta merkityksessä, jol-
la tarkoitetaan tulkitsijan kyvykkyyttä tehdä huomioita teoksen ja muiden, sitä 
edeltäneiden teosten välisistä suhteista. Tämä intertekstuaalisuuden määritelmä 
perustuu Ritaferren (1980) näkemykseen, jonka osalta viittaan Sepän (2012, s. 
151) kirjoitukseen intertekstuaalisuudesta kuvien tulkinnassa. Vaikka Sepän tar-
kastelun kohteena ovat niin sanotut esittävät kuvat, eivät niinkään käsitteelliset 
tiedon visualisoinnit, intertekstuaalisuus on nähdäkseni molemmissa keskeinen 
osa tulkitsijan esiymmärrystä. Käsitteellisten visualisointien tapauksessa yhtey-
det tai tarkoitukselliset viittaukset edeltäviin visualisointeihin osallistuvat ilmiötä 
koskevan diskurssin rakentumiseen. Näin muodostuvat usein myös visuaalisen 
esittämisen valintoja koskevat konventiot, joiden myötä jokin tietty esittämisen 
tapa vakiintuu tietyn ilmiön kuvaamisen tavaksi. Tiedon visualisointiin ja karto-
grafiaan liittyy vahvasti myös asiantuntijuuteen ja instituutioihin liittyviä diskurs-
seja. Objektiivisen, mitattavan ja vertailukelpoisen tiedon ihanteet, oleellisuutta 
arvottavat ajatuskonventiot sekä tiettyjen tietoaineistojen saatavuus ja toisten 
puuttuminen muokkaavat diskursiivisia käytäntöjä. 

Pidän myös käyttökelpoisena välittyneisyyden käsitettä, jolla tarkoitetaan 
toisen osapuolen poissaoloa (Gadamer 1983/2004). Visuaalisen esityksen tekijä 
ja sen vastaanottaja eivät yleensä ole samassa tilassa, eivätkä siten voi dialogis-
sa avata esityksen viestiä. Vastaanottaja saattaa olla tekijälle täysin tuntematon. 
Vastaanottajia voi potentiaalisesti olla lähes ääretön määrä, sillä digitaalisessa 
muodossa visualisoinnit ovat helposti siirrettävissä kontekstista toiseen. Tällöin 
visuaalinen esitys irtautuu tekijän aikomuksista itsenäiseksi teokseksi, eikä vas-
taanottaja välttämättä tiedä kuka on alkuperäinen tekijä, saati tunne alkuperäistä 
kontekstia. Uudessa kontekstissa esityksestä voidaan nostaa esille uusia asioita, 
esimerkiksi siirrettäessä tieteellisen raportin karttaa lehtiartikkelin yhteyteen. 
Tulkinnan konteksti on tekijän näkökulmasta arvaamaton ja mahdoton kontrol-
loida (Pickles 1991/2011, Rose 2001; ks. myös Nyqvist & Kauppinen 2006, s. 223). 

Oheisessa taulukossa 1 esitän oman tulkintani siitä, miten Rosen (2001) ta-
paa jäsentää visuaalista esittämistä voi soveltaa alueellisen tiedon visualisointien 
tarkastelussa. Rosen mukaan visuaalinen analyysi voi keskittyä itse teokseen, 
sen tekijään tai sen vastaanottoon ja tulkintaan. Kutakin näistä vaiheista on 
mahdollista tarkastella materiaalisesta näkökulmasta, keskittyen esimerkiksi 
tekniseen toteutukseen tai julkaisukanavaan, esittämisen näkökulmasta, kes-
kittyen kuvaamiseen ja komposition valintoihin, tai sosiaalisesta näkökulmasta, 
keskittyen arvoihin, asenteisiin, tarpeisiin ja esimerkiksi institutionaalisiin puit-
teisiin. Tutkimuksen aiheesta ja menetelmällisistä valinnoista riippuen tutkijan 
kiinnostus voi kohdistua vain yhteen kontekstiin tai näkökulmaan, tai niiden 
väliseen vuorovaikutukseen. Omassa tutkimusasetelmassani visuaalinen esitys 
on alueellista tietoa kuvaava visualisointi, esimerkiksi kartta tai diagrammi, ja 
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tutkimuskysymykseni liittyvät erityisesti visualisoinnin ja sen vastaanoton ja tul-
kinnan vaiheisiin ja niiden väliseen vuorovaikutukseen (vrt. mm. Del Casino & 
Hanna 2006, Kitchin & Dodge 2007/2011). Palaan näiden tarkasteluun lähemmin 
seuraavassa alaluvussa kartografisen tutkimuksen ja maantieteellisen mieliku-
vituksen näkökulmista.

Taulukko 1. Alueellisen tiedon visuaalinen esittäminen. Taulukko perustuu Rosen (2001) jäsennykseen, 
jonka mukaan visuaalisen esityksen voi jakaa tekijän, teoksen ja yleisön konteksteihin. Kutakin kontekstia 
on mahdollista tarkastella materiaalisesta näkökulmasta, esittämisen näkökulmasta tai sosiaalisesta 
näkökulmasta. Omassa luennassani olen ajatellut teosta alueellista tietoa esittävänä karttana tai 
datavisualisointina ja muokannut jäsennystä sen mukaiseksi.

Alueellisen tiedon visuaalinen esittäminen

Materiaalinen näkökulma Kuvaaminen ja kompositio Sosiaalinen näkökulma

Tekijän konteksti: Visualisoinnin tuottaminen

• Aineistojen saatavuus, 
laatu ja maksullisuus

• Välineet ja ohjelmat

• Julkaisukanava

• Sensoriset tekijät, 
kehollisuus

• Esittämisen valinnat ja 
painotukset

• Välittyneisyyden aste: 
tieto tai epätietoisuus 
kohderyhmästä 
ja visualisoinnin 
käyttötavasta

• Tekijän institutionaalinen 
sijoittuminen

• Toimeksiannossa määritellyt 
reunaehdot, tilaajan 
institutionaaliset puitteet

• Vallitsevat tai ajan kohtaiset 
diskurssit

• Jaetut tilalliset kuvastot

Teoksen konteksti: Visualisointi (esimerkiksi kartta tai datavisualisointi)

• Tekninen toteutus

• Alusta, media

• Esittämisen sisällölliset 
valinnat ja painotukset

• Kartografisen 
esittämisen konventiot

• Visuaalinen ”ilme” ja 
estetiikka

• Visualisoinnin ilmentämä ajatus- 
ja arvomaailma

• Visualisoinnin viesti ja tavoite

• Sisällöllinen ja visuaalinen 
liittyminen muuhun 
ympäröivään aineistoon

• Muodollinen status, 
performatiivinen potentiaali

Yleisön konteksti: Visualisoinnin vastaanotto ja tulkinta

• Alusta, media

• Tulkinnan materiaalinen 
tilanne

• Sensoriset tekijät, 
kehollisuus

• Vastaanottajan 
esiymmärrys 
kartografisista 
konventioista

• Vastaanottajan 
visuaalisen lukutaidon 
vahvuus

• Välittyneisyyden aste

• Vastaanottajan esiymmärrys 
kuvattavasta ilmiöstä, 
ammatillinen tausta ja koulutus

• Vastaanottajan henkilöhistoria 
ja identiteetti, liittyminen 
alueeseen tai kuuluminen 
johonkin ryhmään

• Vastaanottajan 
institutionaalinen rooli, valta ja 
vastuu

• Vastaanottajan tarpeet ja 
asenne
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Seppä (2007) on kirjoittanut kahtiajakoisesta suhtautumisesta yhteiskunnan 
kuvallistumiseen. Kuvallisuuteen myönteisesti suhtautuvat näkevät siinä mah-
dollisuuksia esimerkiksi yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle, vaihtoehtoiselle 
ajattelulle ja toiminnalle. Kuvallisuuden kriitikot puolestaan suhtautuvat kuviin 
epäillen, keskittyen näkemiseen ja kuviin liittyviin moraalisiin ja yhteiskunnal-
lisiin ongelmiin. Sepän mielestä kriittisyyteen sekoittuu jonkinlaista kulttuurin 
kuvallistumiseen kohdistuvaa pelkoa – filosofista, eettistä tai poliittista. Seppä 
kuitenkin pitää tällaista pelkoa liioiteltuna, sillä tulkitsevan ”yksilön kyky kriit-
tiseen itsereflektioon” vaikuttaa siten, että emme ole visualisointien edessä vain 
voimattomia vastaanottajia (Seppä 2007, s. 28). Roberts (2012) kiteyttää maan-
tieteessä käydyn visualisointeja koskevan keskustelun pitkälti väittelyksi siitä, 
ovatko visualisoinnit luotettavia vai petollisia. Myös hän korostaa sitä, että visu-
aaliset esitykset ovat olemassa vuorovaikutussuhteessa tekijän ja ennen kaikkea 
tulkitsevan yleisön kanssa. 

Visuaalisten esitysten analyysiä voi lähestyä tekstuaalisen tai diskursiivisen 
tulkinnan käsitteiden kautta, mutta visuaalisen ja verbaalisen välillä on eräitä 
selviä hahmottamiseen liittyviä eroja (Mikkonen 2005, Kupiainen 2007). Kupi-
ainen muistuttaa, että visuaalisen esityksen havainnoiminen poikkeaa sanalli-
sen tekstin lukemisesta esimerkiksi siten, että teksti pitää lukea alusta loppuun 
tietyssä järjestyksessä, mutta visuaalisen esityksen havainnoinnin voi aloittaa 
mistä hyvänsä ja se voi edetä missä järjestyksessä hyvänsä. Kaikkea visualisoin-
nin sisältämää informaatiota ei ole välttämätöntä edes tietoisesti havaita, mutta 
visualisoinnista on silti mahdollista muodostaa tulkinta ja arvottaa se (Kupiainen 
2007). Vahvasti visuaalisia elementtejä, joita siis ei voi pitää vaikkapa kirjaimiin 
verrattavina systemaattisesti koodattuina merkkeinä, ovat värien ohella muodot 
ja alueet suhteessa toisiinsa, toisin sanoen elementit, jotka kuvaavat pinta-alaa, 
sijaintia ja etäisyyttä. Kartan kaltaisen visualisoinnin tarkastelu kuvana pikem-
min kuin tekstinä vie tutkijan hieman lähemmäs sanatonta ja kehollista vasta-
nottamista ja niiden myötä syntyviä tulkintoja (esim. Crang 2003a).

On kuitenkin syytä muistaa, että visualisointeja aistitaan harvoin yksinomaan 
kuvallisesti. Visuaalinen esitys liittyy aina omaan kontekstiinsa, yhdessä mui-
den, esimerkiksi tekstuaalisten elementtien kanssa, sekä siihen tilanteeseen, jos-
sa esitys tulee vastaanottajan eteen (Rose 2001, Kupiainen 2007, Seppä 2012). 
Näin ollen visualisoinnin tarkastelussa on hedelmällistä huomioida yhtä lailla 
kuvallisen kuin tekstuaalisenkin tulkinnan näkökulmat. Erityisesti käsillä ole-
van kaltaisessa tutkimusasetelmassa, jossa päähuomio keskittyy visualisoinnin 
vastaanottajan tulkintoihin, on mielestäni hyödyllistä säilyttää herkkyys näille 
molemmille näkökulmille. 

Ajattelen, että ymmärtääksemme kuvan performatiivista potentiaalia ja siihen 
sisältyvää poliittisuutta on keskityttävä prosessin toimijoihin ja heidän tulkintoi-
hinsa. Tästä syystä olen itse halunnut keskittyä visuaalisen esittämisen osalta juu-
ri vastaanottoon ja tulkintaan avoimena sille, ettei vastaanottaja ole kuvan vallan 
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edessä avuton. Hän voi antautua vuoropuheluun kuvan kanssa, ja vuoropuheluun 
voi osallistua myös muita osapuolia. Tulkinta tapahtuu aina tilanteisesti ja siihen 
vaikuttavat sekä vastaanottajan yksilöllinen halu tai kyky ymmärtää ja vastaan-
ottaa visualisoinnin viestejä että intertekstuaaliset, diskursseja muokkaavat ja 
vakiinnuttavat prosessit. Suunnittelun näkökulmasta tästä avautuu näköala vi-
sualisointien kommunikatiivisuuteen ja merkityskamppailujen mahdollisuuteen, 
jotka ovat keskeinen osa visuaalisen esittämisen politiikkaa. 

2.1.2 Visuaalisen esittämisen performatiivisuus

Maantieteellisen tiedon esittämistä koskevan keskustelun tarkastelussa luonte-
vaksi lähtökohdaksi tarjoutuu kartografinen esittäminen. Tutkimukseni kannalta 
se soveltuu lähtökohdaksi useista syistä. Ensinnäkin kartografinen esittäminen 
ja alueellisesta eriytymisestä tuotettu tieto ovat kiinteästi sidoksissa toisiina. Toi-
seksi kartografinen esittäminen on tutkimukseni kontekstissa keskeinen tiedon 
visualisoimisen muoto. Kolmas perustelu on se, että kartografian tutkimuksesta 
ammentavassa keskustelussa on esitetty runsaasti näkökulmia tiedon visuaalisen 
esittämisen politiikkaan, ja näitä näkökulmia on mielestäni mahdollista soveltaa 
myös muihin tapoihin visualisoida maantieteellistä tietoa. 

Kartografialla on alun perin tarkoitettu lähinnä karttojen laatimista ja piir-
tämistä, mutta 1900-luvun kuluessa kartografia kehittyi tieteenalaksi, joka tar-
kastelee karttoja itsessään tai kartan laatimista prosessina (Crampton 2010). Pit-
kään karttojen laatimiseen suhtauduttiin eksaktiuteen pyrkivänä tiedon muotona, 
jonka mukaan hyvän kartan tekemiseen riittää luotettava ja virheetön aineisto 
sekä datan esittäminen ”oikein”, vääristämättä sitä tietoisella datan valikoinnilla. 
Tällaisessa ajattelutavassa mahdolliset epäselvyydet liittyivät tekniseen osaamat-
tomuuteen tai virheeseen kartan tekovaiheessa, tietoiseen vääristämispyrkimyk-
seen tai taitamattomaan tulkintaan (Pickles 1991/2011, Crampton 2010). 

Tämän käsityksen haastoi niin sanottu kriittinen kartografia, joka korosti 
karttojen ja niiden tuottamisen yhteiskunnallista merkitystä. Kriittisen karto-
grafian uranuurtajaksi usein mainittu J. B. Harley toi keskusteluun kartan de-
konstruktion käsitteen (Harley 1989/2011). Harley korosti sitä, että karttojen 
olemusta tulisi tarkastella paljon laajemmasta perspektiivistä kuin kartografien 
itsensä laatimien määritelmien pohjalta. Kartografiassa saavutetut huomattavat 
teknologiset edistysaskeleet eivät Harleyn mielestä olleet edistäneet ymmärrystä 
siitä, mikä kartta on ja mihin sitä käytetään. Pikemminkin ne olivat korostaneet 
entisestään ajatuksia kartografiasta eksaktina ja objektiivisena toimintana. Har-
ley korosti, että karttaa tulisi lähestyä sosiaalisena konstruktiona, pyrkien tun-
nistamaan sen taustalla vaikuttavat yhteiskunnalliset rakenteet. Sen sijaan että 
hyväksyisi kartan kuvaavan todellisuutta, karttaa tulisi lukea tekstinä, herkkänä 
sen eksplisiittisille ja ”rivien välistä” tulkittaville retorisille väittämille. Kartoissa 
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kiteytyi yhteiskunnallisten rakenteiden valta määritellä, luokitella ja standardoida 
tietoa (Harley 1989/2011). 

Harleyn ohella monet muutkin, mm. Pickles (1991/2011) ja Wood (1992), tar-
kastelivat kartografiaa kriittisestä, yhteiskunnalliset valtasuhteet huomioivasta 
näkökulmasta (ks. myös Crampton & Krygier 2006, Crampton 2010). Kartan sta-
tus kaiken tietävänä kyseenalaistettiin ja huomio kiinnittyi paitsi kartan yleistä-
vään ja etäännyttävään näkökulmaan myös sen taakse jääviin hiljaisuuksiin, eli 
asioihin, jotka jäivät tai jätettiin esittämättä (mm. Harley 1988, 1989/2011; Propen 
2009, Kitchin ym. 2011). Kartografian tutkimuksessa dekonstruoitiin esimerkik-
si löytöretkiin ja kolonialismiin liittyviä kartografisia käytäntöjä ja tarkasteltiin 
karttojen keskeistä roolia kansallisvaltioiden muodostamisen ja vakiinnuttamisen 
prosesseissa (Pickles 1991/2011, Gregory 1994, Crampton 2003/2011, 2010; ks. 
myös Kosonen 2000, 2008).

Kuluvan vuosituhannen kaksi ensimmäistä vuosikymmentä näkivät karto-
grafian tutkimuksen kehittyvän huomioimaan yhteiskunnallisia valtasuhteita 
monista näkökulmista. Vallan läsnäolo tunnistettiin siinä prosessissa, joka alun 
perin motivoi kartoittamaan maailmaa ja karttojen avulla hallitsemaan sitä (esim. 
Harley 1989, Crampton 2003/2011), kartoituksen tai kartan laatimisen teknologi-
oissa, välineissä ja aineistoissa (esim. Haklay 2013), karttojen usein kyseenalais-
tamattomassa statuksessa eksakteina ja objektiivisina (esim. Kitchin & Dodge 
2007/2011), kaikissa niissä esittämisen valinnoissa, jotka näyttävät, korostavat 
tai jättävät näyttämättä (mm. Harley 1989, Crampton & Krygier 2006, Aalbers 
2014a) ja lopulta kaikessa siinä, miten ja mihin karttoja käytetään (esim. Cramp-
ton 2009, Aalbers 2014a, 2014b).

Kriittisen kartografian rinnalla tieteellinen keskustelu tiedosta ja vallasta koh-
distui myös paikkatietojärjestelmien (GIS) kehitykseen ja käyttöön (mm. Cramp-
ton 2003/2011, Crampton & Krygier 2006, Pavlovskaya 2006, Moore-Cherry ym. 
2015). Paikkatietojärjestelmiä syytettiin kritiikittömästä tieteellisestä positivis-
mista. Paikkatietojärjestelmät ylipäänsä ja erityisesti satelliittiteknologiaa hyö-
dyntävät kaukokartoitus ja paikantavat teknologiat nähtiin valtiovallalle ja talo-
udelle alisteisina valvonnan ja hallinnan välineinä, ohjelmistojen ja aineistojen 
maksullisuuden vuoksi epädemokraattisina ja digitaalista epätasa-arvoa luovina. 
Crampton (2011, s. 299) viittaa tähän 1990-luvun kuluessa käytyyn akateemiseen 
keskusteluun lempinimellä ”GIS Wars”, mikä luonnehtii paikkatietojärjestelmiä 
vastustavien ja niitä puolustavien näkökulmien kohtaamisten henkeä. Paikkatie-
don yleistyessä ja saadessa yhä uusia soveltamisen tapoja kärkevyys on lientynyt 
ja ymmärrys paikkatietomenetelmien mahdollisuuksista laadullisessa ja monime-
netelmällisessä tutkimuksessa on kehittynyt (Harris & Harrower 2006, Knigge & 
Cope 2006, Kyttä & Kahila 2006, Pavlovskaya 2006, Elwood 2009, Moore-Cherry 
ym. 2015). Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja aineistojen avaaminen ovat myös 
muuttaneet paikkatiedon hyödyntämisen tapoja, samoin joukkoistamiseen perus-
tuva aineiston tuottaminen ja esimerkiksi verkossa julkaistun maantieteellisen 
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tiedon hyödyntäminen poliittisessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa (mm. 
Elwood 2010, Haklay 2013, Aalbers 2014a ja 2014b, Toivonen ym. 2019, Heikinhei-
mo 2020, Heikinheimo ym. 2020). Näistä avoimuutta, moniäänisyyttä, demokra-
tiaa ja poliittista vaikuttamista edistävistä muutoksista huolimatta, tai erityisesti 
juuri niiden myötä, keskustelu vallan ilmenemisestä tiedon ja sen visualisointien 
käytännöissä on entistä ajankohtaisempaa (Haklay 2013, Aalbers 2014b ja 2014b, 
Witjes & Olbrich 2017). Oman tutkimusasetelmani näkökulmasta liitän tämän 
keskustelun siihen, miten suunnittelu- ja politiikkaprosesseissa käytetään ja ar-
votetaan erityyppisiä tietoja.

Myöhemmät tutkijat ovat kritisoineet kriittisen kartografian uranuurtajia 
heidän liiasta keskittymisestään karttojen representatiiviseen olemukseen. Esi-
merkiksi Del Casino ja Hanna (2006) sekä Kitchin ja Dodge (2007/2011) ovat 
todenneet, että 1990-luvun kriittinen kartografia tarkasteli karttoja poliittisen 
vallan ilmentäjinä, mutta ei ymmärtänyt niihin sisältyvää toimijuutta tai niiden 
performatiivisuutta. Sen sijaan, että kartta nähtäisiin tekijänsä maailmankuvaa 
representoivana objektina, jonka käyttäjä tulkitsee (myötämielisesti tai kriittises-
ti), kartta tulisi ymmärtää ”radikaalisti uudenlaisesta näkökulmasta” (Kitchin & 
Dodge 2007/2011, s. 111), jatkuvassa muotoutumisen tilassa tuottamisen ja kulut-
tamisen, tekemisen ja tulkinnan välillä, yhtä aikaa molempina. Tällöin kartta on 
ikään kuin välittäjä tai tulkki, jonka avulla lukija jäsentää elettyä tilaa samalla, 
kun kokemus eletystä tilasta vaikuttaa kartan tulkintaan. Kartta on avoin mah-
dollisuus, joka ei ole koskaan täysin valmis, sillä sen tulkinta ja käyttö tuottavat 
sen aina uudelleen (Del Casino & Hanna 2006, Kitchin & Dodge 2007/2011). 

Karttojen performatiivisuus liittyy siten niiden vuorovaikutukseen tulkit-
sevan vastaanottajan kanssa. Del Casinon ja Hannan (2006) sekä Kitchinin ja 
Dodgen (2007) edellä kuvaama performatiivisuus on enemmän kuin vain visu-
alisoinnin sisältämän informaation purkamista. Nähdäkseni heille tulkinta on 
performatiivinen tapahtuma, joka samalla määrittää tulkinnan kohteena olevan 
visualisoinnin olemuksen. Näin ajatellen visualisointi on jokaiselle tulkitsijalle, 
jokaisessa tulkinnan tilanteessa, jollakin tavalla erilainen. Tällä tavoin ajatel-
len visualisoinnin tulkitsijalla on vastaanottajan roolin lisäksi myös tekijän tai 
tuottajan rooli. Performatiivisuus näyttäytyy siinä, miten tulkinnan prosessi ja 
siihen liittyvä visualisoinnin kulloisenkin merkityksen tuottaminen tapahtuvat. 
Mikäli visualisointi on vaikkapa turistikohteen opaskartta, kuten Del Casinon ja 
Hannan (2006) havainnollisessa esimerkissä, performatiivisuus ilmenee kartan 
lukemisessa ja sen avulla suunnistamisessa ja esimerkiksi niissä tavoissa, joilla 
ympäristön havainnointi ja ympäristössä liikkuminen ja toimiminen tapahtuvat 
vuorovaikutuksessa visualisoinnin kanssa. Veronica della Dora kutsuu tätä vi-
sualisoinnin ja käyttäjän välistä vuorovaikutusta ”performatiiviseksi kohtaami-
seksi” (della Dora 2009, s. 240). Tällainen vuorovaikutuksen näkökulma, jossa 
yhdistyy kartta, sen lukija ja toiminta – esimerkiksi kartan avulla suunnistami-
nen tai omien valokuvien lisääminen ”omien paikkojen” koordinaatteihin Google 
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Earth -palvelussa – korostaa performatiivisuuden yhteyttä toimintaan ja sen rep-
resentatiivisuuden ylittävää luonnetta (mm. della Dora 2009, Perkins 2004, 2009; 
ks. myös Brown & Laurier 2005). Perkins (2008) tuo tähän keskusteluun myös 
yhteisöllisyyteen ja toimijaverkkoihin perustuvia toiminnan näkökulmia, jotka 
laajentavat vuorovaikutuksen kartan, sen (useiden) lukija-tekijöiden ja toiminnan 
väliseksi: ”In addition to focusing on individual relations to a map, we should 
encourage investigation of the wider cultures of map use as a central concern 
for mainstream cartographic research [...]” (Perkins 2008, s. 158).

Visuaalisen esittämisen politiikan näkökulmasta ajattelen, että performatiivi-
suus käsitteenä jatkaa siitä, mihin representaation käsitteen analyyttinen voima 
uupuu. Performatiivisuuden käsitettä on maantieteessä lähestytty varsin monen-
laisista näkökulmista (Sullivan 2011, Rose-Redwood & Glass 2014; ks. myös Parry 
2019). Edellä avaamani visualisointien tulkintaa ja käyttöä korostava näkökulma 
performatiivisuuteen (vrt. Del Casino & Hanna 2006, Kitchin & Dodge 2007, del-
la Dora 2009) on työni kannalta hyvin oleellinen. Tutkimusasetelmassani kiin-
nostus kohdistuu tiedon visualisointien rooleihin ja tulkintoihin suunnittelu- ja 
politiikkaprosessissa, joten minulle tärkeitä käsitteellisiä lähtökohtia ovat myös 
maantieteelliseen mielikuvitukseen ja tilallisiin kuvastoihin liittyvä performa-
tiivisuus. Niitä tarkastelemalla pyrin syventämään viitekehystäni sen suhteen, 
miten visuaaliset esitykset vaikuttavat ajatteluumme ja toimintaamme, eli miten 
niiden performatiivisuus ilmenee. 

Dirksmeier ja Helbrecht (2010) ovat tarkastelleet performatiivisuutta suhteessa 
yksilöiden ja ihmisryhmien kehollisuuteen, kohtaamisiin ja erilaisiin sosiaalisiin 
rooleihin, joita ilmennetään arjen tilanteissa. Performatiivinen toiminta tai per-
formatiivinen käyttäytyminen on jotakin, minkä avulla yksilö tai ryhmä vahvistaa 
identiteettiään ja ottaa paikkansa maailmassa. Dirksmeierin ja Helbrechtin ajat-
telussa performatiivisuus liittyy myös jonkin tapahtuman tai tapahtumisen het-
kellisyyteen, ennakoimattomuuteen ja ainutkertaisuuteen. Tähän näkökulmaan 
liittyy analogia esittäviin taiteisiin, kuten teatteriin ja performanssitaiteeseen. 
Performatiivisuus liittyy esittämiseen, näyttämöllepanoon, rooleihin ja yleisön 
läsnäoloon (ja joskus osallistumiseen) (Dirksmeier & Helbrecht 2010). Itse näen 
tapahtumallisuuden, tekemisen ja osallistumisen osana maantieteen visuaalista 
menetelmävalikoimaa. Ne lähestyvät performatiivisuutta tällöin identiteettien tai 
historian näkyväksi tekemisen, emansipaation tai demokratian näkökulmista, ja 
usein näihin asetelmiin liittyy kartografian ja ympäristö- tai käsitetaiteen eri-
laisia yhdistelmiä (mm. Crang 2003a, Perkins 2004, 2008, 2009; Krygier 2006, 
Cosgrove 2008b, Crampton 2009, Tolia-Kelly 2012). 

Esimerkiksi Crampton (2009) on tarkastellut karttojen tai kartoituksen per-
formatiivisuutta poliittisen kommentaarin välineenä. Tällaiset kantaaottavat kar-
tat näyttävät ja havainnollistavat valtakoneiston toiminnan nurjia puolia, vallan-
käyttöä ja valvontaa. Cramptonin esimerkissä New Yorkista käsin toimiva yhteisö 
IAA, Institute of Applied Autonomy, toteutti vuonna 2001 ”taktisen kartografian” 
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projektin nimeltä ”route of least surveillance”. Projektin tarkoitus oli tehdä nä-
kyväksi yhteiskuntamme läpäisevä turvallisuus- ja valvontakoneisto, ja siinä 
hyödynnettiin kansalaisoikeusaktivistien keräämää tietoa valvontakameroiden 
sijainnista. Projektin kehittämä iSee-niminen puhelimeen ladattava sovellus toi-
mi Manhattanin reittioppaana, jonka avulla käyttäjä saattoi suunnitella reittinsä 
valvontakameroita välttäen (Crampton 2009, ks. myös IAA 2007 ja Harding 2015). 

Wen Linin (2013) esimerkissä Kiinassa kesällä 2010 toteutettu osallistavan 
ympäristötaiteen projekti ”Everyone’s East Lake” kutsui kansalaiset vastarin-
taan tilanteessa, jossa kiinteistösijoitusyhtiö suunnitteli mittavaa rakennushan-
ketta Wuhanin miljoonakaupungissa sijaitsevan järven pohjoisrannalle. Projektin 
ajatus oli, että osallistujat ideoisivat ja toteuttaisivat järven rannoille omia tai-
deprojektejaan, jotka kuvaisivat heidän henkilökohtaista suhdettaan paikkaan. 
Osallistujien oli tarkoitus ilmoittaa teoksistaan merkitsemällä ne yhteiselle kar-
talle verkossa Google Mapsin koostesovelluksen avulla (tosin monet osallistujis-
ta päätyivät lähettämään tiedot projektia koordinoiville taiteilijoille, jotka veivät 
tiedot karttasovellukseen osallistujien puolesta, Lin 2013, s. 44). Ideavaiheessa 
kutakin projektia merkitsevä symboli näkyi sinisenä, toteuttamisen jälkeen pu-
naisena. Symbolia klikkaamalla sen yhteyteen avautui ponnahdusikkuna, josta 
kävi ilmi projektin nimi ja joitakin perustietoja, kuten toteutuksen tai esityksen 
ajankohta. Ponnahdusikkunaan liittyvä linkki johti erilliselle verkkosivulle, jossa 
tekijä saattoi kertoa teoksestaan tarkemmin tekstin ja kuvien avulla. Lin kuvaa 
suunnitteluprosessin epädemokraattisuutta, salailua, laittomia kiinteistökauppoja 
ja tiedotusvälineiden sensuuria, jota taustaa vasten kansalaisten virtuaalinen per-
formatiivinen vastarinta sai vahvasti poliittisen merkityksen. Linin tarkastelema 
vastarinnan yhteisö oli olemassa virtuaalisena, mutta samalla kuitenkin paikka-
sidonnaisena. Projekti ei alun perin käynnistynyt leimallisesti kartografisena, 
mutta yhteisen selainkartan myötä se kehittyi myös kartografiseksi. Lin käsittelee 
syntyneitä kartoituksia esimerkkeinä uuden maantieteen (neogeography) perfor-
matiivisesta vastarinnasta (Lin 2013). 

Denis Cosgrove puolestaan on käyttänyt esimerkkinä performatiivisesta kart-
taesityksestä Laura Kurganin luomaa ”opaskarttaa” syyskuun 11. päivän terrori-
iskussa tuhoutuneen World Trade Centerin tapahtumiin (Cosgrove 2008b, ks. 
myös Kurgan 2002). ”Ground zero” -karttaesitys luotiin ja sitä jaettiin tapahtu-
mapaikalla marraskuussa 2001, kaksi kuukautta terrori-iskun jälkeen. Cosgrove 
pohtii karttaesityksen performatiivista olemusta useista näkökulmista. Kartta 
esitti värikoodein tuhoutuneiden rakennusten alkuperäiset paikat ja auttoi siten 
vierailijoita jäsentämään sekä näkemäänsä että terrori-iskun tapahtumia sekä 
tilallisesti että ajallisesti. Toisaalta karttaan sisältyi Cosgroven mukaan myös po-
liittisia ja eettisiä ulottuvuuksia. Hän pohtii trivialisoiko karttaesitys tapahtuma-
paikan turistikohteeksi, halventaen kenties terrori-iskussa menehtyneitä ihmisiä, 
joiden jäännöksiä edelleen etsittiin raunioista (Cosgrove 2008b, s. 160). Kyseessä 
ei kuitenkaan ole empiirinen tutkimus Kurganin karttaesityksen vastaanotosta 
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ja tulkinnoista, pikemminkin Cosgroven pohdinta nähdäkseni kartoittaa joitakin 
niistä performatiivisista poluista, joita karttaesitys lukijoilleen mahdollisti.

Helena Leino (2014) on puolestaan yhdistänyt performatiivisuuden politiik-
kaprosessin analyysiin tarkastellessaan Tampereen Keskusareenan suunnitte-
luun liittyvää politiikkaprosessia näyttämöllisyyden näkökulmasta. Leinon esi-
merkissä rakennushankkeen käsikirjoitusta esitettiin näytöksinä politiikan eri 
näyttämöillä, kuten yleisötilaisuuksissa, kaupungin sisäisissä viranhaltija- ja val-
tuustoesittelyissä, televisiossa, sosiaalisen median foorumeilla ja sanomalehdissä. 
Hankkeen kehittäjät esittivät kukin omia roolejaan käsikirjoituksen edellyttä-
mällä tavalla ja erilaiset materiaaliset artefaktit, kuten hankkeen havainnekuvat 
ja toteutukseen liittyvät graafit, toimivat näyttämöllepanon rekvisiittana ja esi-
merkiksi yleisötilaisuuksien lavasteina, vahvistaen näin käsikirjoituksen viestiä. 
Tällä tavoin tarkastellen näyttämöllisyys saa poliittisen ulottuvuuden: ”kun asia 
tai ongelma esitetään julkisella näyttämöllä, kamppaillaan samalla siitä, ketkä 
tai millaiset toimijat, kuvat ja sanat saavat edustaa tilannetta, siihen liittyviä 
toimijoita, ongelmia ja asioita” (Leino 2014, s. 84).

Tapahtumallisuutta ja osallistumista painottavien näkemysten mukaan per-
formatiivisuus toteutuu visualisointien tulkinnan ja käytön yhteydessä syntyvinä 
ajatuksina ja toimintana. Tällainen performatiivisuuden määrittely jättää usein 
avoimeksi kysymyksen siitä, miten tai missä määrin visualisoinneilla itsessään 
on performatiivinen yhteys ympäristöä konkreettisesti muokkaaviin prosesseihin. 
Lisäksi tästä tarkastelusta puuttuu oman työni kannalta keskeinen toisteisuuden 
ja vakiintumisen näkökulma, jota esimerkiksi Judith Butler on korostanut per-
formatiivisuuden keskeisenä mekanismina (Butler 1990, 1993; ks. myös Rose-
Redwood & Glass 2014).

Taloussosiologiaan liittyvästä performatiivisuudesta kirjoittaneet tutkijat Do-
nald MacKenzie (2004), Michel Callon (2007, 2010) ja Judith Butler (2010) ovat 
tarkastelleet sitä, miten taloustieteen tapa kuvata ja määritellä tutkimuskohdet-
taan vaikuttaa tarkastelemaansa ilmiöön. He korostavat, ettei taloustiede tunnista 
ja kuvaa jotakin itsenäisesti olemassa olevaa todellisuutta, joka olisi tieteellisen 
tutkimuksen menetelmistä riippumaton. Ilmiön kuvaus, sen mallintaminen, osal-
listuu sen tuottamiseen. Taloustieteen käsitteet, mallit ja ennusteet sekä niitä 
koskeva puhe jatkuvasti ylläpitävät ja muokkaavat tarkastelemaansa ilmiötä. Pi-
dän tätä näkökulmaa tärkeänä tiedon visualisointien ja visuaalisen esittämisen 
politiikan kannalta. Ajattelen, että visualisoinnin performatiivisuus on erityisen 
voimakasta silloin, kun sen käyttö voi johtaa sen kuvaaman ilmiön vahvistumi-
seen. Tällainen vahva performatiivisuus voi olla yhtä hyvin intentionaalista kuin 
hallitsematonta ja ei-toivottuakin. 

Boersma ja Schinkel (2015) esittävät esimerkkinä voimakkaasta performa-
tiivisesta prosessista rikollisuutta kuvaavat karttaesitykset: sen sijaan, että ne 
vain havainnollistaisivat missä rikoksia tehdään, ne suoranaisesti vaikutta-
vat ihmisten muuttopäätöksiin. Tämä vaikuttaa siihen, minkälaisiksi alueiden 
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väestörakenteet kehittyvät ja väestörakenteen puolestaan tiedetään korreloivan 
rikostilastojen kanssa (Boersma & Schinkel 2015). Samantyyppiseen performa-
tiivisuuden ajatukseen on nojannut myös Bernelius (2013), joka tarkasteli hel-
sinkiläistä koulusegregaatiota paikkatietomenetelmin, mutta ei julkaissut kart-
tojaan ”tietosuojaan ja tutkimusetiikkaan liittyvistä syistä” (Bernelius 2013, s. 
60). Käyttämättä itse performatiivisuuden käsitettä hän artikuloi perustelunsa 
varsin saman suuntaisesti:

”Tavat käsitellä tutkimustuloksia julkisuudessa vaikuttavat yhteis-
kunnallisiin reaktioihin, jolloin tulosten medianäkyvyys voi itsessään 
toimia koulujen ja asuinalueiden eriytymistä vahvistavana tekijänä. 
Esimerkiksi julkinen puhe koulujen eroista voi merkittävästi lisätä van-
hempien halukkuutta lapsensa koulun valintaan ja johtaa näin koulu-
jen välisten erojen kasvamiseen entisestään.” (Bernelius 2013, s. 53)

Berneliuksen sekä Boersman ja Schinkelin esimerkit kuvaavat tulkintani mukaan 
ei-toivottua ja hallitsematonta performatiivista prosessia, jota visualisoinnin te-
kijät eivät intentionaalisesti tavoittele. Asteikon toisessa päässä, vahvasti inten-
tionaalisesti ohjaavassa roolissa olisi esimerkiksi kaavakartan kaltainen visuali-
sointi, jonka performatiivisuus liittyy sen statukseen lainvoimaisena ja sitovana 
dokumenttina. Toteutuessaan sen performatiivinen lopputulos konkretisoituu 
muutoksina fyysisessä ympäristössä. 

Edellä esitettyjen esimerkkien eroa kuvaa osuvasti performatiivisuuden il-
lokutionaarisen ja perlokutionaarisen olemuksen tarkastelu (vrt. Butler 2010, 
Callon 2010). Illokutionaarinen ja perlokutionaarinen performatiivisuus juontavat 
juurensa kielenfilosofi J. L. Austinin tapaan tarkastella puhetta tekoina ja jaotella 
performatiivisia lausumia niiden sisältämän intention, niiden statuksen ja niistä 
koituvien seurausten perusteella (Austin 1962/2016, Gond ym. 2016). Illokutio-
naarinen lausuma on vahvasti performatiivinen, esimerkiksi tuomarin julistaessa 
tuomion tai papin julistaessa avioliiton osapuolet puolisoiksi. Tällaisella lausu-
malla on vahvat, juridisesti sitovat seuraukset. Vastaavasti perlokutionaarinen 
lausuma saattaa muodoltaan muistuttaa vahvaa julistusta, esimerkiksi poliitikon 
julistaessa ”uuden päivän koittaneen” (esimerkki Butlerilta 2010, s. 147), mutta 
koska lausumalta puuttuu muodollinen sitovuus, sen ohjaavan vaikutuksen to-
teutuminen jää lausumisen hetkellä epävarmaksi. Lausuman teonluonteisuuden 
aste riippuu niistä olosuhteista, joissa se lausutaan. Mikäli tuomio julistetaan 
televisiosarjassa tai avioliitto julistetaan teatterin näyttämöllä, niiden performa-
tiivisuus on fiktiivistä. Austin itse rajasi tarkastelunsa koskemaan arkipuhetta ja 
jätti ulkopuolelle ”epätavallisen” puheen, kuten näyttämöllä lausutut sanat, ru-
nouden, kirjallisuuden tai vitsit (Austin 1962/2016, Sullivan 2011, Gond ym. 2016). 

Itse kiinnitän tällaisessa performatiivisuuden luokittelussa huomioni siihen, 
että jotkin lausumat – joita itse ajattelen esimerkiksi visualisointien sisältäminä 
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argumentteina (vrt. Drucker 2017) – ovat selkeämmin performatiivisia kuin toiset 
(taulukko 2). On lausumia/visualisointeja, joiden eksplisiittinen tarkoitus on olla 
performatiivisia, esimerkiksi edellä mainitut kaavakartat. Niiden tarkoitus on 
toimia muutosvoimina ja niillä on juridinen ohjausvaikutus, jonka avulla niiden 
tarkoitus toteutuu. Tämän lisäksi on lausumia/visualisointeja, jotka muodoltaan 
muistuttavat vahvasti performatiivisia lausumia/visualisointeja, mutta joiden to-
siasiallinen ohjausvaikutus on epävarma. Esimerkki tällaisesta voi olla vaikkapa 
kaupunkiseudun strateginen rakennemalli. Lopuksi on vielä lausumia/visuali-
sointeja, jotka Austinin terminologialla ovat konstatiivisia, toteavia. Näennäisesti 
niiltä saattaa puuttua teonluonteisuus, mutta viime kädessä myös ne ovat tekoja 
(Austin 1962/2016, Cerf 1969/2011). Esimerkiksi tällaisesta käyvät useimmat da-
tavisualisoinnit. Näin ollen visualisointien performatiivisuuden tarkasteluksi ei 
mielestäni riitä sen toteaminen, että ne ovat tai voivat olla performatiivisia. Oman 
tutkimusasetelmani näkökulmasta on oleellista tarkastella sitä, millä tavoin ne 
ovat performatiivisia. 

Taulukko 2. Visualisoinnin performatiivinen potentiaali. Kuvio jäsentää tapaani lukea Austinin (1962/2016) 
ajatuksia performatiivisuudesta ja soveltaa niitä visuaalisiin lausumiin.

Vahva muutosvoima Epävarma muutosvoima

In
te

nt
io

na
al

in
en

Intentionaalinen ja vahva muutosvoima

Esimerkiksi lainvoimainen kaavakartta, 
jolla on vahva status ja jonka tarkoitus 
on ohjata muutosta ja mahdollistaa se.

Intentionaalinen muutos voima, johon 
sisältyy epävarmuutta

Esimerkiksi tulevaisuuskuva tai 
rakenne malli, jolla ei ole oikeus-
vaikutusta, mutta jonka laatijan vahva 
status voimistaa performatiivista 
muutosvoimaa

Ta
ha

to
n

Tahaton mutta vahva muutosvoima

Esimerkiksi koulusegregaatiota kuvaava 
teemakartta, joka todennäköisesti 
voimistaa kuvattua ilmiötä

Tahaton ja epävarma muutosvoima

Esimerkiksi aikuisväestön koulutus-
asteen alueellista eriytymistä 
kuvaava teemakartta, joka saattaa 
myötävaikuttaa kuvatun ilmiön 
voimistumiseen

Austinia soveltaneita tutkijoita (tässä varsinkin Butler 2010 ja Callon 2010) lukies-
sa tärkeiksi analyysin työkaluiksi osoittautuvat paitsi lausuman tai visualisoinnin 
performatiivinen intentio ja sen muodollinen status toteuttaa tätä intentiota, myös 
kaikki ne seikat, joiden ansiosta lausuman tai visualisoinnin performatiivinen 
voima ei ole suoraviivaista tai yksiselitteistä. Esimerkiksi poliittisella pilapiirrok-
sella tai sarjakuvalla ei ole mitään muodollista ohjausvaikutusta eikä sen tekijäl-
lä (yleensä) poliittista asemaa, mutta se voi silti osoittautua vahvaksi poliittisen 
kommentaarin tai vaikuttamisen välineeksi (esim. Dodds 2007, Rastas 2016, Shim 
2017) ja sellaisena saada performatiivisen roolin.
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Sekä Butler (2010) että Callon (2010) korostavat performatiivisuuden perloku-
tionaarisia piirteitä (vrt. Austinin 1962/2016). Näin sovellettuna performatiivisuus 
ei toteudu yksittäisen henkilön tai tahon lausuman seurauksena. Pikemminkin 
kyse on useimmiten monimutkaisesta yhdistelmästä olosuhteita, toimijoita ja toi-
mintaa. Olosuhteisiin sisältyy sekä performatiivisuutta edistäviä seikkoja että 
niille vastakkaisia olosuhteita (counterperformatives, Butler 2010, s. 151; myös 
MacKenzie 2004). Performatiivisuuden toteutuminen edellyttää sille suotuisia 
olosuhteita, eikä toteutumisen tapa, tai toteutuminen ylipäätään, ole aina ennus-
tettavissa (Butler 2010). 

Tärkeää on myös tarkastella minkälaisina seurauksina performatiivisuus ilme-
nee. Edellä nostin esimerkiksi vahvasti performatiivisesta visualisoinnista sellai-
sen, joka vahvistaa kuvaamaansa ilmiötä tai asiantilaa (Bernelius 2013, Boersma 
& Schinkel 2015; vrt. MacKenzie 2004, Butler 2010). Paitsi kuvattuun ilmiöön 
performatiivinen vaikutus voi kohdistua myös ilmiöön liittyviin prosesseihin tai 
organisaatiorakenteisiin, mutta myös kuvauksen tuottaneeseen henkilöön tai or-
ganisaatioon (Butler 2010, Gond ym. 2016).

Muutosvoimien performatiivista muotoutumista organisaatiotutkimuksen 
näkökulmasta tarkastellut Kanninen (2017) huomauttaa, että tästä näkökulmasta 
kyse on toiminnan, esimerkiksi kaupunkiseudun spatiaalisen suunnittelun, 
järjestäytymisestä olemassa olevien institutionaalisten valtasuhteiden puitteissa 
uudella tavalla, synnyttäen samalla performatiivisen jännitteen (Kanninen 2017, 
s. 35). Tällainen performatiivinen toimijuus edellyttää jonkin yhteiskunnallisesti 
institutionalisoituneen organisaation suomaa legitimaatiota. Tällöin performatii-
vinen muutos toteutuu tilanteisesti, harkitusti horjuttamalla institutionaalisen ja 
performatiivisen välistä tasapainoa. 

Tässä on nähdäkseni yhteys performatiivisuuden poliittisuuteen myös But-
lerin (2010) pohtimassa merkityksessä. Lausuman performatiivinen potentiaali, 
sen muutosvoima, voi perustua institutionaaliseen legitimiteettiin, mutta joskus 
myös muodollisesta asemasta riippumattomaan moraaliseen oikeutukseen. Eri-
tyisesti tällaisessa tilanteessa performatiivinen muutos heijastuu myös lausujaan 
itseensä, muutoksen käynnistäjään, sillä lausumisen jälkeen hän/se ei enää ole 
sama kuin sitä ennen (Butler 2010, s. 155). Tiedon visualisoinnin näkökulmas-
ta ajattelen, että tällaista arvoista nousevaa performatiivista muutosvoimaa voi 
sisältyä esimerkiksi institutionaalisia prosesseja kyseenalaistaviin vastarinnan 
visualisointeihin (esimerkiksi Crampton 2009, Lin 2013).

Tarkastelen lopuksi vielä kolmen tutkimuskirjallisuudesta löytämäni esimer-
kin avulla tilanteita, joissa visuaalisella esittämisellä voidaan nähdä vahva perfor-
matiivinen rooli. Esimerkit on esitetty Crumpin (2002) ja Aalbersin (2014a, 2014b) 
artikkeleissa. Esimerkkien tilanteet kuvaavat sitä, miten objektiivisen tieteellisen 
tiedon muodossa tarjoiltu visuaalinen argumentti (Crump 2002), näennäisen tek-
ninen politiikan toteuttamisen visuaalinen väline (Aalbers 2014a) tai kehittämisen 
tahtotilaa luova suunnitelmakartta (Aalbers 2014b) kukin tavoillaan osallistuivat 



38

naapurustojen väestörakennetta konkreettisesti muokkaavaan performatiiviseen 
prosessiin.

Crumpin (2002) esittämä esimerkki sijoittuu Minnesotan osavaltioon Yhdys-
valtoihin. Osavaltion valtuutettu Myron Orfield tuotti väestölaskentatietojen poh-
jalta sarjan karttaesityksiä, jotka havainnollistivat Minneapolisin ja St. Paulin 
kaksoiskaupungin alueen väestön sosiaalista polarisaatiota ja köyhyyden kasau-
tumista. Visualisointeihin valtuutettu Orfield kiteytti poliittisen retoriikkansa 
ytimen, jossa köyhyyden kasautuminen edusti vakavaa sosiaalista patologiaa ja 
edellytti välittömiä korjaavia toimenpiteitä. Crump analysoi karttaesitysten roo-
lia näin: 

”Taking on the role of spatial analyst, Orfield developed a series of color 
maps that he used to illustrate what he termed a “growing cancer at the 
heart of the Twin Cities’’. He then used these maps in a series of wide-
ly publicized events that promoted his view that concentrated poverty 
must be driven from the inner city and the poor spread out throughout 
the metropolitan region” (Crump 2002, s. 588).  

Puhuessaan Orfield kutsui köyhyyden kasautumia ”Kaksoiskaupungin ytimes-
sä kasvavaksi syöpäkasvaimeksi”. Poliittisen retoriikan kärki kohdistui siihen, 
että köyhyyden kasautuminen sisäkaupunkialueille uhkasi koko kaupunkiseu-
dun tasapainoa, joten ratkaisuksi esitettiin kasautumien purkamista ja väestön 
uudelleensijoittelua tasaisemmin eri puolille kaupunkiseutua. Karttaesityksistä 
tuotettua julkaisua myytiin Orfieldin puhetilaisuuksien yhteydessä yli 5 000 kap-
paletta, aiheesta uutisoitiin runsaasti paikallisessa mediassa ja kampanja herätti 
huolestunutta keskustelua sekä paikallisen väestön että poliitikkojen keskuudessa 
(Crump 2002). Crump kuvaa prosessin etenemistä eräässä kaupunginosassa, jossa 
köyhyyden kasautuman purkaminen tapahtui rakennusten konkreettisen pur-
kamisen ja uuden rakentamisen muodossa. Lopputuloksena oli kaupunginosan 
gentrifikaatio ja syrjäytetyn väestön sijoittuminen toisaalle.

Crump itse ei analysoi prosessia performatiivisuuden käsitteillä, joten sovitan 
niitä hänen esimerkkiinsä tarkastellakseni samalla niiden toimivuutta ja ulottu-
vuuksia. Crumpin kuvaamassa prosessissa visualisoinnit olivat muodoltaan totea-
via eli konstatiivisia (vrt. Austin 1962/2016), väestölaskentojen tietoja näennäisen 
neutraalisti havainnollistavia. Crump ei kuvaile visualisointien ominaisuuksia, 
esimerkiksi niiden otsikointia tai väritystä, vaan keskittyy enemmän valtuutet-
tu Orfieldin retoriikkaan ja siihen, miten tämä hyödynsi karttaesitysten sarjaa 
viestinsä tukena. Suhteuttaessani tätä edellä tarkastelemaani performatiivisuu-
desta käytyyn keskusteluun ajattelen, että muutosvoima syntyi tilanteisesti visu-
alisointien analyyttisen toteavuuden, puheen vahvan ja kuvailevan retorisuuden 
sekä lausujan, valtuutettu Orfieldin, näkyvän ja vaikutusvaltaisen aseman yhteis-
vaikutuksesta. Performatiiviseen prosessiin osallistuivat myös puhetilaisuuksien 
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yleisö, lehdistö, muut poliitikot, paikallinen väestö ja lopulta myös kaupunginosan 
muutoksen toteuttaneet suunnittelijat ja kiinteistökehittäjät. Se, missä määrin 
visualisoinnit ja niiden ympärillä käyty keskustelu vaikuttivat huomion kohteena 
olevien kaupunginosien sosioekonomisen aseman kehitykseen ei niinkään ollut 
Crumpin tarkastelun kohteena. Sen sijaan hän kuvailee ongelmallisimmaksi tun-
nistetun kohteen ympärillä käytyä asuntopoliittista ja hallinnollista keskustelua, 
tilanteen politisoitumista, asukkaiden protesteja ja vastarintaa ja lopulta kaupun-
kiuudistussuunnitelmien toteuttamista.

Aalbers esittää kahdessa artikkelissaan (2014a ja 2014b) yhteensä neljä tapaus-
esimerkkiä performatiivisista prosesseista, joissa kartografisilla visualisoinneil-
la on merkittävä rooli. Tarkastelen tässä niistä kahta. Ensimmäinen esimerkki 
vahvasti performatiivisesta karttaesityksestä liittyy Yhdysvaltojen kiinteistöke-
hittämisen historiaan. 1930-luvun taloudellisen laman seurauksia helpottamaan 
perustetut lainarahastot noudattivat käytäntöä, joka arvotti naapurustot sijoitus-
kohteina erilaisiin luokkiin. Luokitus esitettiin kartoilla (redlining maps). Alim-
paan luokkaan luokitellut naapurustot eivät saaneet lainoja lainkaan. Käytännöllä, 
joka jatkui avoimesti aina 1960-luvulle, oli vahvat konkreettiset seuraukset asun-
tomarkkinoihin kokonaisuudessaan ja heikoimpiin naapurustoihin erityisesti, 
sillä sen seurauksena myös yksityiset lainanantajat saattoivat kieltäytyä lainoit-
tamasta kohteita näillä alueilla, tai vähintään asettivat lainoihin normaalia tiu-
kempia ehtoja (Aalbers 2014a). 

Esimerkissä karttojen performatiivisuus liittyy niiden asemaan politiikan so-
veltamisen välineinä. Seuraukset olivat noudatetun politiikan sanelemia, eivät 
sinänsä karttojen aiheuttamia. Kuitenkin sillä, mihin luokkaan kukin naapurusto 
määriteltiin, ja millä perusteella, oli varsin suuri merkitys sen kannalta, miten 
politiikan vaikutukset kohdistuivat. Aalbersin (2014a) mukaan naapurustojen vä-
estörakenne, erityisesti väestön etninen tausta vaikutti luokitteluun, jonka piti 
perustua rakennuskannan ikään ja kuntoon. Käytäntö ohjasi rahoituksen sisäkau-
punkien ”värillisen aineksen” (ks. Aalbers 2014a, s. 535) naapurustoista valkoisen 
keskiluokan esikaupunkien rakentamiseen, jättäen sisäkaupungit entisestään ra-
pistumaan. Aalbers osoittaa myös yhteyden naapurustojen luokittelun ja samaan 
aikaan kaupunkisosiologiassa vaikuttaneen Chicagon koulukunnan välillä. Ajatus 
naapurustojen ekologisesta sukkessiosta näyttää siirtyneen kiinteistökehityksen 
piiriin ja soveltuneen erityisesti spekulatiivisen kehittämisen välineeksi (Aalbers 
2014a). Näin ollen kartoituksen performatiivista polkua voitaisiin seurata ajal-
lisesti taaksepäin kiinteistökehityskartoista Chicagon koulukunnan malleihin. 
Nähdäkseni esimerkki ilmentää hyvin performatiivista toimintaa, johon osallis-
tuu niin monia toimijoita ja instituutioita, että siitä on käytännössä mahdotonta 
irrottaa yhtä toimijaa. Visualisointien rooli ei tässä liity performatiivisen pro-
sessin käynnistymiseen, vaan on pikemminkin hyvin operationaalinen, ainakin 
näennäisesti. Kuitenkin sinänsä toteavat ja konstatiiviset rajaukset osoittautuivat 
seuraustensa perusteella vahvasti performatiivisiksi. 
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Tuoreempana esimerkkinä Aalbers (2014b) tarkastelee vuonna 2005 riehuneen 
hirmumyrsky Katrinan jälkeistä toimintaa New Orleansissa. Myrskyn jälkeisistä 
tulvista pahimmin kärsineiden alueiden jälleenrakentamisen suunnitelmat esi-
tettiin kartoilla, jotka osoittivat vaiheittaisen kunnostuksen, jälleenrakentamisen 
tai uudistamisen alueita sekä suojavyöhykkeiksi tarkoitettuja puisto- ja viheralu-
eita. Katastrofin jälkihoidossa pyrittiin varautumaan paremmin tuleviin tulviin, 
joten muutokset kohdistuivat erityisesti haavoittuvimpiin, pahimmin kärsinei-
siin alueisiin. Kuitenkin kriittiset analyysit, joiden yhteenvedon Aalbers esittää, 
kiinnittivät huomiota siihen, miten eri tavoin jälleenrakentamisen suunnitelmat 
ja rajoitukset kohdistuivat eri väestönosiin. Uusien suunnitelmien myötä haavoit-
tuvien alueiden tuotto-odotukset paranivat. Rakennuskanta näillä alueilla, jotka 
ennen Katrinaa olivat tyypillisesti olleet ei-keskiluokkaisen ja ei-valkoisen väes-
tön asuntoina, saatettiin yleistävissä vyöhykekartoissa kuvata purkukuntoiseksi, 
vaikka tarkempi inventointi osoitti, että kaikki rakennukset eivät olleet kärsineet 
mittavia tulvavaurioita, saati olleet asuinkelvottomia (Aalbers 2014b). Tulkinta-
ni mukaan tässä Aalbersin esimerkissä havainnekuvien performatiivisuus liittyi 
siten siihen, miten ne symboloivat katastrofin jälkeistä uudelleenrakentamista, 
turvallista ja vaurasta tulevaisuutta, ja houkuttelivat politiikkatoimiin, joilla tätä 
tulevaisuutta päästiin toteuttamaan. 

Crumpin (2002) ja Aalbersin (2014a, 2014b) tarkasteluissa ongelmallisten 
alueiden esittäminen kartalla osoittatui lopulta kiinteistökehittämisen airueek-
si. Tämä tapahtui joko niin, että kartoilla oli operationaalinen tehtävä, tai niin, 
että niiden avulla luotiin poliittinen tahtotila ongelmallisina esitettyjen alueiden 
gentrifikaatiolle. Aalbersin esimerkeissä väestörakenne ja kiinteistöjen spekula-
tiivinen arvo olivat suunnitelmakarttojen taustalla, ja ne tehtiin näkyviksi jälki-
käteen analyyseissä, joilla ikään kuin paljastettiin taustalla vaikuttavia voimia. 
Crumpin esimerkissä prosessi sai muutosvoimansa väestörakenteen visuaalisesta 
havainnollistamisesta, joka vahvisti poliittisen retoriikan viestiä. 

Olen edellä tarkastellut performatiivisuuden käsitteeseen liitettyjä tulkintoja ja 
niiden suhdetta visuaaliseen esittämiseen. Lisäksi olen luennassani kiinnittänyt 
huomiota siihen, miten eri tavoin performatiivista visuaalinen esittäminen voi 
olla. Visualisointien performatiivisuuteen liittyvä lähestymistapojen kirjo antaa 
mielestäni aiheen kysyä, minkälainen näkökulma performatiivisuuteen on suun-
nitteluprosessin kannalta tärkeä. Tiedon visualisoinnissa pohdinnan kohteeksi 
nousevat varsinkin perlokutionaarisen performatiivisuuden erilaiset variaatiot, 
Butlerin (2010) viitoittamalla tarkastelutavalla. Oman tutkimusasetelmani avul-
la voin tarkastella visualisointien sisältämien lausumien performatiivisuuden 
ilmenemistä haastattelupuheessa, haastateltavien artikuloimissa tulkinnoissa. 
Performatiivisuuteen kirjallisuudessa liitetyistä näkökulmista pidän tärkeänä 
erityisesti ajatusta institutionaalisista olosuhteista performatiivisuuden toteu-
tumiseen vaikuttavina myötä- ja vastavoimina. Tutkimukseni pääkysymys liit-
tyykin siihen, missä määrin suunnittelu- ja politiikkaprosessien osallistujat itse 
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tiedostavat visualisointien performatiivisen potentiaalin ja sen kautta ilmenevän 
poliittisuuden.

2.1.3 Performatiiviset tilalliset kuvastot

Tässä alaluvussa tarkastelen performatiivisuutta kollektiivisten tilallisten kuvas-
tojen käsitteellisen näkökulman avulla. Maantieteellisen mielikuvituksen kollek-
tiivisuuteen viitataan käsitteellä spatial imaginaries (mm. Watkins 2015), jonka 
olen tässä kääntänyt tilallisiksi kuvastoiksi. Tilalliset kuvastot ovat kollektiivisia 
ja jaettuja, mutta niillä on suhde myös yksilölliseen, henkilökohtaiseen maantie-
teelliseen mielikuvitukseen. Käsite juontaa juurensa Edward Saidin (1978/2011) 
Orientalismi-nimiseen postkolonialistisen maantieteen klassikkoteokseen, jossa 
hän tarkastelee länsimaisen kulttuurin piirissä tuotettuja käsityksiä ”itäisistä” 
kulttuureista, kansoista ja maista. Saidilla käsite imaginative geographies, jon-
ka Hannu Linkola (2013) on kääntänyt kuvitteellisiksi maantieteiksi, tarkoittaa 
toistuvien diskursiivisten käytäntöjen tuottamia kollektiivisia käsityksiä. Linkola 
kuvaa näitä kollektiivisia käsityksiä ”ihmisten ja yhteisöjen miellekartoiksi, joi-
den kautta maailma ja sen paikat tulkitaan ja merkityksellistetään” (Linkola 
2013, s. 27). Saidin ohella toinen merkittävä kollektiivisia kuvastoja käsittelevä 
klassikoteos on Benedict Andersonin Kuvitellut yhteisöt (1983/2007). Ander-
sonilla kuvitellut yhteisöt (imagined communities) synnyttää vahva mielikuva 
sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta, joka sitoo joukon toisilleen tuntemattomia 
ihmisiä ryhmäksi, esimerkiksi kansakunnaksi. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
merkkeinä ja sitä ylläpitävinä käytäntöinä Anderson mainitsee muun muassa 
erilaiset tavat ja rituaalit. Institutionaaliset rituaalit, kuten väestön tilastointi tai 
kansalliset kartastot ja niihin liittyvät aluejaot ovat esimerkki tällaisista kansal-
lisuutta ylläpitävistä käytännöistä, samoin tiettyjen maisemakuvastojen vakiin-
nuttaminen kansallisiksi symboleiksi (Anderson 1983/2007, Linkola 2013, s. 69; 
ks. myös Davoudi & Brooks 2021). 

Josh Watkinsin (2015) mukaan maantieteellisessä keskustelussa on yleistynyt 
näkemys, että kuvailevat diskursiiviset käytännöt ovat olemukseltaan performatii-
visia, tilallisia kuvastoja tuottavia. Watkinsin kirjallisuuskatsaus keskittyy kielel-
lisiin diskursseihin, mutta ajatuksellisesti saman tyyppinen prosessi voi toteutua 
myös visuaalisten esitysten sisältämän retoriikan avulla tai verbaalisten ja visu-
aalisten esitysten yhdessä tuottamana. Tilallisen kuvaston käsitteen tarkoittamat 
kollektiiviset ja jaetut mielikuvat kietoutuvatkin samalla mielikuvien materiaali-
seen kuvittamiseen visualisoinnein. Kuten Watkins toteaa, performatiivisuuden 
käsitteen avulla pääsemme tarkastelemaan, miten materiaaliset käytännöt luovat 
tilallisia kuvastoja, viestittävät niistä ja osallistuvat niiden muutokseen (Watkins 
2015, s. 518). Hannu Linkolaa lainaten: 
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”Yhteiskunnallisesti sitoutuneen maantiede-disipliinin kannalta yk-
sittäisen kuvan rooli kuvastossa onkin lähinnä instrumentaalinen. 
Kuvasto tarvitsee kuvamassaa tuekseen ja ollakseen uskottava, mutta 
varsinainen kuvastollisuus rakentuu osin näiden kuvien ulkopuolella. 
Juuri tämä asetelma politisoi kuvaston kuvat, luo ainakin näennäisen 
epäpoliittisille kuville argumentatiiviset esitys- ja tulkintayhteydet.” 
(Linkola 2013, s. 234)

Watkins (2015) on kiinnittänyt huomiota tilallisten kuvastojen ja toiseuden tuotta-
misen (othering)  yhteyteen. Ihmisten, ihmisryhmien tai paikkojen toiseus syntyy, 
kun niiden merkitsevänä ominaisuutena nähdään niiden erilaisuus, poikkeavuus 
tai eksplisiittisesti artikuloitu huonous. Tällainen toiseuden konkretisoitumi-
nen tietyille alueille merkitsee samalla niiden leimautumista, stigmatisaatiota 
(Watkins 2015). Leimautuminen liityy myös yhteiskunnan interventioihin, jotka 
ilmenevät monenlaisina tuki-, kehittämis-, valvonta- tai seurantatoimina. Pyrki-
essään hallitsemaan ei-toivottua tilannetta nämä interventiot itsessään sisältävät 
symbolisen marginalisoivan ulottuvuuden (Wacquant 2007, Wacquant ym. 2014, 
Junnilainen 2019). 

Eriytymiseen liittyykin vahva mielikuvaulottuvuus. Asuinalueen syystä tai 
toisesta saama huono maine alkaa muokata alueeseen liittyviä mielikuvia sekä 
ulkopuolisissa että alueen asukkaissa. Alueesta tulee ”huono-osainen” (reputa-
tional ghetto, Slater & Anderson 2011, s. 531, 534). Mielikuvaulottuvuuteen liittyy 
myös asuinalueen merkitys ihmisen identiteetille. Kun laajemman yhteisön tasolla 
syntyy kollektiivinen, jaettu ymmärrys ”hyvistä” ja ”huonoista” alueista, kysymys 
”mistä olet kotoisin?” latautuu monenlaisilla merkityssisällöillä. Wacquant ym. 
käyttävät ilmaisua ”blemish of place” (Wacquant ym. 2014, s. 1270) kuvatessaan 
tilannetta, jossa asuinpaikan huono maine tahraa myös asukkaan. Asukkaat tur-
vautuvat erilaisiin selviytymisstrategioihin suhteessa sekä ulkopuoliseen maail-
maan että omaan alueeseensa – ääritilanteessa he salaavat osoitteensa, eivät kutsu 
vieraita kotiinsa, eristävät itsensä naapureistaan, välttelevät kanssakäymistä pai-
kallisissa yhteisöissä ja muuttavat alueelta pois tilaisuuden koittaessa (Wacquant 
2007, Wacquant ym. 2014). Asuinalueen maine saattaa kiteytyä jopa eräänlaisena 
yhteiskuntaluokan osoittimena – riippumatta siitä, minkälainen luokkatausta tai 
identiteetti ihmisellä muutoin on (Junnilainen 2019). 

Viitteitä tällaisista leimautumiseen liittyvistä prosesseista Suomessa antavat 
mm. Anne Ollilan (2008) ja Lotta Junnilaisen (2019) väitöstutkimukset. Ollila 
(2008) tarkasteli eri puolilla Suomea asuvien nuorten aluetta koskevia asenteita 
ja oletuksia. Yläasteikäisten nuorten kirjoitelmia ja ryhmäkeskusteluja analysoi-
nut Ollila tulkitsi, että nuoret jäsentävät maailmankuvaansa osin julkisuudesta 
saaduilla paikkasidonnaisilla sosiaalisilla stereotypioilla. Erityisesti itähelsinki-
läisten nuorten pelko elämässä epäonnistumisesta näyttäytyi Ollilan tutkimuk-
sessa selvästi. Joidenkin nuorten puheissa myös näkyi selviä oletuksia siitä, että 
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asuinpaikka vaikuttaa ihmiseen, vaikka nuoret tyypillisesti pyrkivät ylläpitämään 
käsitystä itsestään alueen vaikutuksesta riippumattomana ja aktiivisena toimi-
jana. Junnilainen (2019) puolestaan tarkasteli etnografisin menetelmin kahden 
vuokratalolähiön asukkaiden kokemuksia paitsi oman alueensa yhteisöllisyydestä 
myös siitä, miten ulkopuolisten käsitykset vaikuttivat heidän käsitykseensä itses-
tään ja omasta alueestaan keskenään samanarvoisten ihmisten yhteisönä. Etno-
grafisia menetelmiä käytti myös Pekka Tuominen (2020), joka tarkasteli Kontulan 
asukkaiden tapoja elää oman asuinalueensa stigman kanssa, joka omalla tavallaan 
vahvisti asukkaiden jakamaa paikkaan kuulumisen tunnetta.

Ollilan (2008), Junnilaisen (2019) ja Tuomisen (2020) tuloksiin verrattuna on 
mielenkiintoista pohtia Turtiaisen (2020) tutkimusta, jonka kohteena olivat yh-
deksäsluokkalaisten nuorten käsitykset hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin reuna-
ehdoista kolmella sosioekonomiselta rakenteeltaan erityyppisellä asuinalueella 
2000-luvun alun Helsingissä. Turtiainen löysi nuorten kuvauksista viitteitä asuin-
alueiden alueellisesta erilaistumisesta, mutta nuoret uskoivat omiin vaikutusmah-
dollisuuksiinsa kaikilla asuinalueilla. Samoin nuorten käsitykset hyvinvoinnis-
ta, hyvästä elämästä ja hyvästä asuinympäristöstä olivat samankaltaisia kaikilla 
alueilla. Turtiainen toteaa, että nuorten käsitykset hyvinvoinnista ja alueellisesta 
erilaistumisesta sopivat hyvin vuosituhannen vaihteessa vallineeseen maltilliseen 
eriytymiseen ja kansainvälisesti vertaillen tasapainoiseen kaupunkirakenteeseen. 

Wacquant ym. (2014) toteavat, että alueen stigma liittyy läheisesti köyhyy-
teen, etniseen kirjavuuteen, huonoihin asunto-oloihin, rikollisuuteen ja katuvä-
kivaltaan, toisin sanoen sellaisiin eksplisiittisesti ”huonoihin” piirteisiin, joihin 
Watkinskin viittaa. Jossain vaiheessa maine kuitenkin osittain irrottautuu näistä 
mitattavista seikoista ja alkaa elää itsenäistä, indikaattoreista riippumatonta elä-
määnsä (Wacquant ym. 2014). Erityisesti tällainen perusteeton mielikuvaulottu-
vuus liittyy rodullisiin tai etnistä taustaa koskeviin mielikuviin. Alueet näyttäyty-
vät mielikuvissa ja kertomuksissa lähes poikkeuksetta todellista väestörakennetta 
”maahanmuuttajavaltaisempina”, ”mustempina”, ”etnisempinä” tai ”eksoottisem-
pina” (Wacquant ym. 2014, s. 1274; Slater & Anderson 2011). Diskurssit korosta-
vat kulttuurillisia ja uskonnollisia eroja ja niiden valtakulttuurille muodostamaa 
uhkaa. Tällaiset painotukset johtavat usein siihen, että asukkaiden sosioekono-
minen haavoittuvuus ja siihen liittyvät epätasa-arvoiset rakenteet jäävät sivuun 
(Wacquant ym. 2014). 

Toiseuttavien ja leimaavien tilallisten kuvastojen synnyssä keskeinen rooli 
on toistuvilla diskursiivisilla käytännöillä, niin verbaalisilla kuin visuaalisillakin 
(mm. Roivainen 1999, Wacquant 2007, Kearns ym. 2013, Wacquant ym. 2014). 
Tarinat ja kerronnallisuus tekevät paikoista eläviä ja ”koettuja”, sillä jaettujen 
kokemusten pohjalta syntyvät jaetut käsitykset ja niiden synnyttämät mielikuvat 
voivat toimia saman suuntaisesti kuin omat kokemukset (Craine & Aitken 2009). 
Alueet, jotka nousevat esiin kerta toisensa jälkeen teksteissä ja kartoissa, uutisis-
sa, sosiaalisessa mediassa, vitseissä tai muissa vastaavissa, muuttuvat paikoiksi 
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niidenkin mielissä, jotka eivät kenties ole siellä koskaan käyneet. Kyse on spati-
aalisuuden intersubjektiivisesta ulottuvuudesta, sosiaalisesti jaetusta tilan koke-
misesta. Juuret tälle välittyneen kokemisen käsitteistölle ulottuvat humanistisen 
maantieteen klassikoihin Edward Relphiin (1976) ja Yi-Fu Tuaniin (1977/2007). 
Relphin käsite epäsuora osallisuus (vicarious insideness, Relph 1976, s. 52, kään-
nös Tanin 1995, s. 22 mukaan) viittaa toisen käden kokemuksiin, jotka Relphillä 
merkitsevät erityisesti taiteen tai median välityksellä syntyneitä väkeviä tunne-
elämyksiä. Tani (1995) on soveltanut tätä käsitettä tutkiessaan Helsinki-elokuvien 
mielenmaisemia. Tanin mielenmaisema sisältää yhtä lailla aistien välittämiä ja 
metaforisia maisemia, sekä oman arkielämän kautta syntyneitä käsityksiä pai-
koista että intersubjektiivisia paikkoihin liitettyjä mielikuvia. Mielenmaisema voi 
olla myös fiktion tai mielikuvituksen luoma: ”Elokuva voi muodostaa elävän kä-
sityksen paikasta, joka fyysisesti on katsojalle vieras tai jopa pelkän fantasian 
luoma” (Tani 1995, s. 22, 33).

Tällöin se, missä valossa alueet esitetään, minkälaisia representaatioita niis-
tä tuotetaan, ohjaa lopulta sitä, miten alue koetaan tai siellä käyttäydytään, kun 
sinne lopulta mennään. Tani (2002) on tarkastellut sitä, miten Kallion 1990-luvun 
katuprostituution mediajulkisuus lisäsi sekä asiakkaiden että uteliaiden turistien 
määrää öisessä Kalliossa. Tanin haastattelemien paikallisten asukkaiden mielestä 
representaatio kaupunginosasta prostituoitujen alueena vaikutti ulkopuolisten 
käytökseen kaikkia alueen (naispuolisia) asukkaita kohtaan, riippumatta siitä pi-
tivätkö ulkopuoliset kadulla kulkevia naisia prostituoituina. Ennakkokäsitykset 
näyttivät siten vaikuttavan vierailijoiden tapaan toimia paikassa, tai ainakin ne 
vaikuttivat siihen, miten asukkaat itse tilanteen kokivat ja tulkitsivat (ks. myös 
Tani 1995, s. 90). Kuten Tuan (1977, s. 18) huomauttaa, asukas itse voi katsoa 
omaa alueettaan yhtä aikaa sisältä ja ulkoa, ja joskus etäisyys – ajallinen, paikal-
linen, tai intersubjektiivisesti tuotettu – saattaa lisätä tutun paikan kokemukseen 
uudenlaista terävyyttä. Myös Bäcklund (2007) on kiinnittänyt huomiota siihen, 
miten mediavälitteiset intersubjektiiviset tulkinnat muuttuvat osaksi yhteistä, 
objektiiviseksi miellettyä todellisuutta (Bäcklund 2007, s. 55). 

Erityisesti kartografiseen esittämiseen liittyy vahva performatiivinen potenti-
aali myötävaikuttaa leimaavien tilallisten kuvastojen syntyyn. Kun kartta sisältää 
informaatiota, jolla on yhteys omiin tai jaettuihin kokemuksiimme, tulkitsemme 
kartan viestin näistä lähtökohdista (esim. Pickles 1991/2011). Tai toisin päin, kat-
somalla karttaa tai muuta alueen ominaisuuksia havainnollistavaa visuaalista esi-
tystä me samalla osallistumme visualisoinnin todellisuuteen ja meille syntyy abst-
raktin tietämisen ohella myös kokemuksellista tietoa (Aitken & Crane 1997/2005, 
myös Granö 2013). Tässä suhteessa mielenkiintoista käsitteellistä voimistelua tar-
joavat kartografiset visualisoinnit, jolla ei ole suhdetta todelliseen materiaaliseen 
maailmaan muutoin kuin esineinä. Esimerkkejä tällaisista visualisoinneista löy-
tyy kirjallisuudesta, elokuvista ja TV-sarjoista sekä virtuaalipeleistä (Cartwright 
2010, Vaughan 2010). Vastaavasti todellisten karttakirjojen perusteella on luotu 
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narratiivisia maailmoita, kuten teki esimerkiksi Buchroithnerin tarkastelema 
1800-luvulla seikkailukirjojaan kirjoittanut Karl May (Buchroithner 2010). Nämä 
esimerkit kuvaavat omalla tavallaan sitä, miten ihmismieli kykenee visuaalisen 
representaation pohjalta rakentamaan elävän ja todentuntuisen mielikuvan pai-
kasta, olipa kyseessä kuvitteellinen maailma tai todellinen paikka, johon henki-
löllä ei ole muuta kosketusta kuin käsillä oleva kuvallinen esitys. 

Ajattelen tilastollisen tai paikkatietomenetelmin tuotetun tiedon tulkinnassa 
piilevän vaarana sen, että tilastolliset tunnusluvut konkretisoituvat paikkojen ja 
niissä asuvien ihmisten ominaisuuksiksi. Keskiarvoista tai muista tilastollisista 
tunnusluvuista johdetaan eräänlainen ”normaalitaso”, johon todellisia alueita suh-
teutetaan ja verrataan. Näin voidaan tunnistaa esimerkiksi ”keskimääräistä hei-
kompia”, ”keskimääräistä vauraampia” tai ”keskimääräistä koulutetumpia” alueita 
(ks. myös Crampton 2010). Kartografisen esittämisen kautta tila jäsentyy tietyllä 
tavalla rajautuneiksi alueiksi. Samalla näkyväksi tulevat alueiden väliset suhteet ja 
tämä mahdollistaa alueiden välisen vertailun (mm. Gregory 1994, Kosonen 2000, 
Crampton 2003/2011, 2010). Kartografisen retoriikan avulla voidaan tehdä ero 
”meihin” ja ”muihin” (Kosonen 2000, s. 32).  Myös Paasi (2002) on tarkastellut 
kartografisten käytäntöjen taipumusta rajata ja samalla erottaa alueita toisistaan. 
Hän toteaa näitä visuaalisia konventioita käytetyn paljon kansallisvaltioiden, kan-
sallisen identiteetin ja nationalistisen territoriaalisuuden kuvaamiseen. Nähdäk-
seni samanlainen rajaava – sisällyttävä ja poissulkeva – diskurssi voi toteutua 
kaupunkiseudun tai kaupungin kartografisessa esittämisessä. 

Aloitin analyyttisen viitekehykseni rakentamisen tarkastelemalla visualisoin-
nin vastaanottoon ja tulkintaan vaikuttavia seikkoja. Tässä alaluvussa olen poh-
tinut yksilöllisen tulkinnan ja kollektiivisten tulkintojen kysymyksiä, hyödyntäen 
performatiivisuutta ja tilallisia kuvastoja käsittelevää keskustelua. Tutkimuskir-
jallisuudessa varsinkin performatiivisuuden käsitettä on lähestytty monista eri 
näkökulmista. Tilallisten kuvastojen käsitteen avulla on lähestytty maantieteelli-
sen mielikuvituksen kollektiivisuutta, diskursiivisten käytäntöjen toisteisuudesta 
ja vakiintumisesta kumpuavaa performatiivisuutta. Nämä kollektiiviset tilalliset 
kuvastot (spatial imaginaries) ovat jaettuja mielikuvia, jotka toistuvat verbaalisis-
sa ja visuaalisissa diskursseissa, ja siten vakiinnuttavat ja ylläpitävät mielikuvia. 
Kollektiivisia kuvastoja ilmentävien yksittäisten visuaalisten lausumien performa-
tiivisuus voi olla intentionaalista tai tahatonta, voimakasta tai epävarmaa, mutta 
se on useiden eri toimijoiden yhteisvaikutuksesta syntyvää ja jaettuihin merkityk-
siin perustuvaa. Seuraavaksi tarkastelen visuaalista esittämistä suunnittelun tie-
tokäytäntönä. Performatiivisuus näyttäytyy tällöin myös politiikkaprosessiin sekä 
institutionaaliseen toimintaympäristöön ja ammatilliseen kulttuuriin liittyvänä 
seikkana.
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2.2 Visuaalinen esittäminen ja suunnittelun  
tietokäytäntöjen politiikka 

Tässä alaluvussa tarkastelen sitä, miten suunnittelun tietokäytäntöjen ja tiedon 
visuaalisen esittämisen poliittisuutta on lähestytty. Suunnittelun erilaiset tavat 
käyttää visualisointeja ja ymmärtää niiden performatiivista roolia kiinnittyvät 
siihen, mistä lähtökohdista suunnittelua toimintana jäsennetään. Tarkastelen 
visualisointien rooleihin liittyviä näkökulmia ja sidon tarkastelun ajatuksiin vi-
sualisointien tulkinnan ja maantieteellisen mielikuvituksen yhteydestä. Samalla 
avaan suunnittelututkimuksen keskustelua taustoittaakseni sen avulla näkökul-
mia visuaaliseen esittämiseen. Keskeisiä käsitteitäni tässä alaluvussa ovat suun-
nittelun ammatillinen kulttuuri ja asiantuntijuus sekä suunnittelun tietokäytän-
töjen poliittisuus. 

2.2.1 Tietoperustan visualisointi – objektiivista havainnollistamista vai 
visuaalisia argumentteja?

Vaikka tutkimukseni keskittyy nimenomaan tiedon visuaaliseen esittämiseen, 
pidän kuitenkin tarpeellisena avata myös suunnitelmavisualisointien olemusta 
tarkastelevaa keskustelua. Tulevaisuuskuvien ja havainnekuvien – niin visuaa-
listen kuin verbaalistenkin – performatiivisuus ja niiden yhteys maantieteelli-
seen mielikuvitukseen on tutkimukseni kannalta tärkeä keskustelu. Ajattelen, 
että visualisoinnit suunnittelussa ovat aina yhdistelmä tiedollisia elementtejä ja 
tulevaisuutta koskevia näkemyksiä. Näin ollen on hyvä kohdistaa analyyttinen 
huomio yhtäältä kunkin käsillä olevan visualisoinnin sisältämien tiedollisten omi-
naisuuksien ja toisaalta sen sisältämien muiden viestien olemassaoloon.

Suunnitteluun liittyvien karttavisualisointien erilaisia rooleja tarkastellut Ste-
fanie Dühr (2015) esittää yhtenä luokittelun vaihtoehtona jaon taustatietoa esittä-
viin karttoihin, lopullisiin suunnitelmakarttoihin sekä näiden välissä laadittaviin 
suunnitelmavaihtoehtoja havainnollistaviin karttoihin, joiden kommunikatiivinen 
tehtävä on mahdollistaa vaihtoehtojen välinen puntarointi ja kansalaisten osal-
listuminen. Nähdäkseni tällainen sinänsä selkeä, visualisointien tehtävän perus-
teella tapahtuva jako kuvastaa osaltaan komprehensiivis-rationaalisen suunnitte-
lukäsityksen näkemystä suunnittelusta lineaarisena ja selkeärajaisena prosessina 
(mm. Forester 1984, Sager 1999, Davoudi 2012). Siihen sisältyy ajatus systemaat-
tisesta, riippumattomasta, luotettavasta ja objektiivisesta tietoperustasta, johon 
valistunut päätöksenteko voi luottavaisesti nojata (esim. Virtanen ym. 2015). Mää-
ritelmät ”tietoperustainen julkisen politiikan johtaminen”, ”näyttöperusteinen 
päätöksenteko” tai ytimekkäästi ”tiedolla johtaminen” (Virtanen ym. 2015) 
tarjoavat tapoja käsitteellistää tällaista politiikkaprosessien ja tiedon suhdetta. 
Näyttöperusteisuuden ajatellaan kuuluvan hyvään hallintotapaan ja sitä pidetään 
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suomalaisessa hallinnossa tärkeänä toimintaa ohjaavana periaatteena, vaikka 
soveltamisen tavat saattavat vaihdella eri hallinnonaloilla (Lähteenmäki-Smith 
& Kuitunen 2015).

Davoudi (2012) on kiinnittänyt huomiota siihen, miten näyttöön perustuva 
hallintotapa vakiinnuttaa tarkastelun kohteiksi tietyt indikaattorit. Käytännön 
vakiinnuttua vaarana on, että indikaattorien merkitystä ei enää problematisoida 
ja ne muuttuvat faktatiedoksi (matters of facts) sen sijaan, että niitä vielä punnit-
taisiin (matters of concern) (Davoudi 2012, s. 437). Myös Hamnett (2001) toteaa, 
että esimerkiksi urbaanien alueiden taantumisen ja sosiaalisen polarisaation kal-
taisten ilmiöiden määrittely vakiintuneiden numeeristen indikaattoreiden avulla 
ohjaa huomion sivuun niiden taustalla vaikuttavista sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden ja rakenteellisen epätasa-arvon kysymyksistä. Beauregardia siteeraten 
Hamnett kutsuu tätä ”objektivistiseksi narratiiviksi” kaupunkien kehityksestä 
(Hamnett 2001, s. 168; Beauregard 1993, s. 189).

Hyvinvoinnin maantiedettä tutkinut Tomas Hanell (2018, 2019) on tuonut 
esille, että vakiintuneet indikaattorit eivät ainoastaan auta ymmärtämään yh-
teiskunnallisia ilmiöitä, vaan lopulta ohjaavat tavoitteiden asettamista. Hanell 
tarkasteli väitöstutkimuksessaan lähes kahtasataa aluetta EU:n jäsenvaltioissa, 
muodostaen kullekin alueelle toimintamahdollisuusteoriaan perustuvan elämän-
laatuindeksin (Regional Quality of Life Index, RQLI). Tämän sekä objektiivisia 
että subjektiivisia muuttujia sisältävän indeksin tulokset antoivat varsin toisen-
laisen kuvan eurooppalaisesta elämänlaadun maantieteestä kuin EU:n käyttämät 
taloudelliseen aluekehitykseen painottuvat arviointi- ja seurantamittarit (Hanell 
2018). Hanell problematisoi erityisesti sitä, että aluekehitykseen painottuva arvi-
oinnin ja seurannan näkökulma rajaa varteenotettavat politiikkatoimet sellaisiksi, 
joiden tulokset ovat mitattavissa rahallisesti. Hanell kutsuu tätä ”kvantifikaati-
oimperatiiviksi”, jonka myötä määrällinen mittaaminen on muuttunut ”rengistä 
isännäksi” (Hanell 2019, s. 9).

Hanell, Hamnett ja Davoudi problematisoivat kukin tahollaan määrälliseen 
mittaamiseen perustuvien indikaattoritarkastelujen vakiintumista pääasiallisek-
si, usein ainoaksi, vartenotettavan tiedon muodoksi. Vakiintunut indikaattorivali-
koima jäsentää kaupunkiseutua pitkälti taloudelliseen rationaliteettiin perustuen, 
aluetalouden, työllisyyden ja kaupungin kilpailukyvyn näkökulmista (mm. Da-
voudi 2018, Luukkonen & Sirviö 2019, Davoudi & Brooks 2021). Kitchin ym. (2011, 
s. 390) kutsuvat tällaisen tiedon kartografista esittämistä ”maiseman epäinhimil-
listämiseksi”. Ihmiset muuttuvat väestöksi tai väestöpohjaksi, aikuiset resurssiksi, 
työvoimaksi, kuluttajiksi ja yhteiskunnan käyttövoimaksi, lapset oppilaspohjaksi. 
Asukkaat nähdään tieteellis-hallinnollisessa indikaattoripohjaisessa lähestymis-
tavassa yksiulotteisina hallinnan kohteina (Crampton & Elden 2006). Tietoa tuote-
taan heistä, ei heille tai heidän kanssaan (ks. myös Brown 2007, Bäcklund 2007). 
Näen tässä yhtymäkohdan myös edellä tarkastelemaani keskusteluun tilallisten 
kuvastojen vakiintumisesta ja niiden performatiivisesta luonteesta.
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Vakiintuneeseen ja objektiiviseksi miellettyyn numeeriseen informaatioon pe-
rustuva tietopohja vakiinnuttaa tarkastelun kohteeksi tietyt ilmiöt, jättäen toiset 
huomiotta. Tällaiseen ”suurennuslasiefektiin” liittyy oleellisesti myös näennäi-
sen epäpoliittisuuden ongelma, joka tiedon visuaalisen esittämisen yhteydessä 
helposti myös korostuu. Datavisualisointeja informaatiotieteen näkökulmasta 
tarkastellut Johanna Drucker kuvailee visualisointeja ”graafisessa muodossa 
esitetyiksi argumenteiksi” (Drucker 2014, johdantoluvun kuviot 15–16, ei sivu-
numerointia). Visuaalisen epistemologian kysymyksiä tarkastellessaan hän on 
kiinnittänyt huomiota perinteisen tilastografiikan heikkouksiin humanististen ja 
yhteiskuntatieteiden tarkastelemien ilmiöiden kuvaamisessa. Tällöin ongelmal-
liseksi osoittautuu se, miten kuvioiden visuaaliset konventiot pukevat eksaktiin 
muotoon ilmiöitä, joihin tosiasiassa sisältyy epävarmuutta ja tulkintaa. Esimer-
kiksi aidosti suhteellisten ilmiöiden luokittelu, jota visuaalinen pelkistäminen 
edellyttää, hämärtää ilmiön olemusta (Drucker 2017). Boersma ja Schinkel (2015) 
sekä Drucker (2017) ovat argumentoineet, että datavisualisaatioiden ja karttojen 
näennäinen objektiivisuus vahvistaa niiden performatiivisuutta. Kuvat ja graafit 
lisäävät tekstissä väitetyn vakuuttavuutta ja nostavat esille tiettyjä näkökulmia 
ikään kuin todisteina esitetyille väitteille. Druckerin mukaan datavisualisointien 
näennäistä objektiivisuutta vahvistaa vielä se, että tekijyys on niistä häivytetty. 
Väitteet ”ruumiillistuvat” kuvioiden muodossa ja muuttuvat aistein havaittaviksi 
(Boersma & Schinkel 2015, s. 4). Näin ajattelee myös Aalbers (2014a), joka tar-
kastelee asiaa valtasuhteiden kautta: 

“Like statistics, maps serve to “objectify” and “de-ideologize” the social 
world. Mapping involves the translation of subjective information into 
apparently objective information, thereby reducing complexity and 
simplifying the reproduction of systems of power relations.” (Aalbers 
2014a, s. 533)

Epävarmuutta ja oletuksia liittyy myös tulevaisuuden mallintamisen ja skenaario-
työskentelyn taustadataan, mutta yleensä vain pieni osuus niistä välittyy loppu-
tuloksen visualisointiin (Davoudi 2012). Tiedon suhteellisuutta ja epävarmuutta 
ilmentäviä visuaalisen esittämisen tapoja on kyllä kehitetty sekä tilastografiikassa 
(esim. Drucker 2014) että kartografiassa (esim. MacEachren ym. 2005). Erilaisten 
sumennettua esitystapaa käyttävien karttaesitysten avulla pyritään kuvaamaan 
todellisen maailman virtaavuutta, dynaamisuutta ja relationaalisuutta (Allmen-
dinger & Haughton 2009). Davoudin kritiikki kohdistuu kuitenkin siihen, että 
esitystavasta huolimatta taustadatan on silti oltava kvantitatiivista tai jollakin 
tapaa luokiteltua. Hänen mielestään ongelma piilee siinä, että sosiaalisten ja 
kulttuuristen suhteiden kvantitatiivinen mittaaminen ja kartoittaminen on niin 
vaikeaa, että suunnittelutyö pääsääntöisesti ohittaa ne (Davoudi 2012). 
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Toisaalta, kuten esimerkiksi Kyttä ja Kahila (2006), Pavlovskaya (2006), Cope 
ja Elwood (2009) sekä Moore-Cherry ym. (2015) ovat argumentoineet, esimerkiksi 
paikkatietoa on opittu soveltamaan myös laadullisessa tutkimuksessa. Paikkatie-
doksi on koodattu pehmeää tai kvalitatiivista tietoa, myös osallistavia menetelmiä 
hyödyntäen, ja karttaan on liitetty tai linkitetty kvalitatiivista aineistoa, kuten 
valokuvia tai videota. Moore-Cherryä ym. lainaten ”the advances in the visual 
representations of GIS open up important avenues for qualitative interpreta-
tions, stretching the boundaries between what is exclusively quantitative and 
qualitative” (Moore-Cherry ym. 2015, s. 52). 

Mielestäni Davoudin edellä mainittu kritiikki on kuitenkin aiheellista. Vaikka 
periaatteessa on olemassa mahdollisuuksia hyödyntää subjektiivista, osallistuvin 
menetelmin tuotettua tietoa, sen käyttöä suunnittelussa saattavat hyvinkin ra-
joittaa näyttöperusteisen suunnitteluajattelun tiedon laatua koskevat periaatteet, 
joiden mukaan tiedon tulisi olla puolueetonta, systemaattisesti tuotettua ja sen 
luotettavuus jollakin tavalla testattua (Jasanoff 2012, Virtanen ym. 2015; vrt, Nie-
menmaa 2002, Staffans 2002, Bäcklund 2007, Leino & Peltomaa 2009, Faehnle 
ym. 2011, Lehtonen 2013, Häkli ym. 2020). Näyttöä korostavan suunnittelukä-
sityksen tietokäytännöt perustuvat pitkälti ajatukselle objektiiviseksi mielletyn 
tiedon paremmuudesta suhteessa muihin tietämisen lajeihin, joita suunnittelun 
kontekstissa voisivat olla esimerkiksi kansalaisten arkitieto (Bäcklund 2007, Da-
voudi 2012, Lehtonen 2013, Lähteenmäki-Smith & Kuitunen 2015) tai suunnit-
telijoiden ammatilliseen kokemukseen perustuva käytännöllinen tieto (Davoudi 
2012, Hammersley 2013). 

Kirjallisuudessa kriittinen näkökulma kohdistuu ennen kaikkea tietokäytän-
töjen taustalla oleviin määrittelyvallan kysymyksiin, sillä valta määritellä oikean-
lainen ja tarkoituksenmukainen tieto on myös performatiivista valtaa (vrt. esim. 
Forester 1989, Flyvbjerg 1998, Häkli 2002, Davoudi 2006, 2012, 2015; Bäcklund 
2007, Rydin 2007, 2020; Lehtonen 2013, Winkler 2018). Se, miten tieto nähdään 
jonkin ammattikunnan yksinomaisessa hallinnassa olevana pääomana, on yksi 
osa tätä keskustelua. Tietoon erityisosaamisen valuuttana sisältyy valta määritellä 
ongelmia ja tarjota niihin ratkaisut (Suomessa esim. Helander 1998, Stenvall 1998, 
2000; Puustinen 2006). Professioteoreettisesta näkökulmasta asiaa tarkastellut 
Sari Puustinen toteaa, että nämä näkökulmat keskittyvät paljolti ammattikun-
tien väliseen kilpailuun tai työnjakoon ja yhteistyöhön. Tällöin ammattikunnan 
asemaan liittyvä valta määritellä ongelmia ja niiden ratkaisuja samalla toimii kei-
nona vahvistaa oman ammattikunnan tai toimijajoukon statusta kulloisessakin 
keskustelussa (Puustinen 2006).

2.2.2 Suunnittelun rationaalisuudet visuaalisten käytäntöjen selittäjinä

Suunnittelua käytännön toimintana tarkasteltaessa se, onko rationaalisen suun-
nittelun mahdollista saavuttaa kokonaisvaltainen tietopohja, vai ”rämmitäänkö 
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eteenpäin” (ks. Lindblom 1959) pienin ja pragmaattisin askelin, on oleellinen 
kysymys. Osittaisen, inkrementalistisen suunnittelunäkemyksen esitteli ensim-
mäisten joukossa Charles Lindblom 1959 artikkelissaan ”The science of muddling 
through”, ja rajoittuneen rationaalisuuden (bounded rationality) käsitteen toivat 
keskusteluun James March ja Herbert Simon teoksessa Organizations (1958). 
Heidän kritiikkinsä kohdistui siihen tapaan, jolla komprehensiivisen rationaali-
suuden mallit olivat sokeita monille käytännön toimintaan vaikuttaville tekijöille. 
Vaikka toimijat periaatteessa pyrkivät toimimaan mahdollisimman rationaalises-
ti, se ei kaikissa – tai useimmissa – tilanteissa ole mahdollista. Käytännön toi-
minnassa on yleensä huomioitava yhtä aikaa useita rinnakkaisia tavoitteita, jotka 
saattavat olla keskenään ristiriitaisiakin. Toiminnan hyödyt saattavat kohdistua 
epätasaisesti, ja hyödyn kääntöpuolena saattaa olla toisaalle kohdistuvaa haittaa. 
Kaikkeen tähän liittyvä puntarointi, priorisointi ja päätöksenteko edellyttää muu-
takin kuin tieteellistä tai teknistä dataa (Hammersley 2013). Lisäksi esimerkiksi 
vaikutusten arviointia ohjaavat usein vakiintuneet menettelyt, eikä niissä aina 
osata ennakoida kaikkia vaikutuksia, kaikkien kannalta. Varsinkin kompleksi-
sen toimintaympäristön äkilliset muutokset ovat tällaisia vaikeasti ennakoitavia 
seikkoja. Myös käytännön suunnittelutyötä määrittelevät ajalliset ja resursseihin 
liittyvät reunaehdot tarkoittavat, että niiden puitteissa on pyrittävä keskittymään 
oleellisena pidettyyn tietoon (Forester 1984, Jones 1999, 2002; Hammersley 2013).

Tähän rajoittuneen rationaalisuuden käsitteeseen liittyvää ajattelua ovat sit-
temmin kehittäneet muiden muassa John Forester (1982, 1984, 1989), Tore Sager 
(1992, 1999) ja Patsy Healey (1993, 1997, 2003). Kommunikatiivisen suunnittelun 
näkökulman myötä teknis-rationaalista asiantuntijatietoa alettiin tarkastella yh-
tenä tiedon lajina muiden, toisenlaisten tietämisen tapojen joukossa. Suunnitte-
lijat nähtiin yhtenä suunnittelun intressitahona, joka toimii vuorovaikutuksessa 
muiden ryhmien kanssa. Myös asiantuntijoiden toimintaa ohjaavat heidän omat 
arvonsa ja etunsa ja niitä koskevat tavoitteensa, vaikka henkilökohtaisen edun 
asemesta arvot kiinnittyisivät ammatillisen kulttuurin piirissä määrittyneisiin, 
kollektiivisesti tavoiteltavina pidettyihin asioihin. Tietopohjan äärellä suunnit-
telija joutuu tekemään valintoja päättäessään, miten hän tietoa suunnittelurat-
kaisuihin soveltaa. Näin ollen se, miten tieto perustelee ratkaisuja, on lopultakin 
arvokysymys ja politiikkaa (Forester 1989, Flyvbjerg 1998, Hillier 2002, Wagenaar 
2004, Davoudi 2006, Campbell 2012). 

Suunnittelun näkeminen poliittisena, eikä neutraalina ja teknisenä, korostaa 
avoimuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien merkitystä. Kommunikatiivisen 
suunnittelun näkökulma esittää suunnittelijan myös eri näkökulmien välisen kes-
kustelun fasilitaattorina tai ristiriitatilanteiden sovittelijana (Forester 2006, 2012; 
ks. myös Sotarauta 1996, Puustinen 2006). Toisaalta osallistuvaan, vuorovaikut-
teiseen tai kommunikatiiviseen suunnitteluun kohdistuva kritiikki on kiinnittä-
nyt huomiota siihen, että osallistumisen mahdollisuus ei automaattisesti tarkoita 
osallistumisen vaikuttavuutta sekä siihen, että konsensuksen tavoittelun nimissä 
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perustavanlaatuiset näkemyserot ja ratkaisemattomat ristiriidat saatetaan tavalla 
tai toisella sivuuttaa tai jopa hiljentää (mm. Allmendinger & Tewdwr-Jones 2002, 
Connelly & Richardson 2004, Gualini 2015, Legacy ym. 2019). Ristiriitojen tai 
konfliktien merkityksen tunnistava ja tunnustava agonistinen näkökulma suun-
nitteluun (Mouffe 2005, ks. myös Bäcklund & Mäntysalo 2010) sekä lähestymis-
tavat, jotka korostavat konsensuksen ja konfliktin välillä tapahtuvan neuvottelun 
mahdollisuuksia (esim. Legacy ym. 2019) kiinnittävät kukin huomiota siihen, että 
poliittisuus ilmenee kaikissa suunnitteluprosessin vaiheissa eikä suunnittelijoiden 
työtä voi tarkastella tästä poliittisuudesta irrallisena, neutraalina tai arvovapaana.

Suomessa Raine Mäntysalo (2000) on tuonut suunnittelun rationaalisuutta 
koskevaan keskusteluun ajatuksen suunnittelun patologioista, eli sisäisesti risti-
riitaisista toimintatavoista. Esimerkkinä maankäytön suunnittelun patologisista 
toimintatavoista Mäntysalo ja Nyman (2001, s. 29) mainitsevat tilanteen, jossa 
kunta käyttää voimavaroja maankäytön strategiseen suunnitteluun, mutta jättää 
nämä strategiat huomiotta yksittäisistä hankkeista päätettäessä. Patologioiden 
olemassaoloa selittävät monet rakenteelliset, institutionaaliset ja organisaatio-
kulttuuriin liittyvät seikat, joiden ylittäminen edellyttää reflektiivistä oppimista, 
toisin sanoen sekä omaan toimintaan että toimijoiden välisiin suhteisiin liittyvää 
reflektiota (Mäntysalo 2000, Mäntysalo & Nyman 2001).

Suunnittelijan oma ymmärrys toiminnan päämääristä ja oikeutuksesta linkit-
tyy vahvasti siihen, miten hän asemoi itsenä oman organisaationsa, koulutustaus-
tansa sekä arvojensa ja asenteidensa mukaisiin puitteisiin. Missä yksi mieltää ase-
mansa hallinnolliseksi, saattaa toista ohjata halu kehittää prosesseja ja kolmatta 
sosiaalinen omatunto tai pyrkimys yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen (Davoudi 
2015, s. 325). Ajattelen päämääriä ja oikeutusta koskevan sisäisen ymmärryksen 
olevan kytköksissä myös siihen, minkälainen tieto nähdään tärkeänä ja mikä 
toisarvoisena. Lisäksi se vaikuttaa siihen, miten tärkeinä pidetään tietokäytän-
töjen avoimuutta ja kommunikatiivisuutta, sekä siihen, kuka tai ketkä mielletään 
tiedollisen vuorovaikutuksen ja viestinnän kumppaneiksi tai kohderyhmäksi.

Suomalaisia kaavoittajia ammattikuntanäkökulmasta tutkinut Sari Puusti-
nen (2006) on kiinnittänyt huomiota kaavoittajien ”näkemyksellistä osaamista” 
koskeviin käsityksiin (Puustinen 2006, s. 235–236). Puustisen haastattelemat 
kaavoittajat liittivät näkemykselliseen osaamiseen monia osatekijöitä, joiden jou-
kossa oli esimerkiksi yhteiskuntaa koskeva ymmärrys, maankäytön yhteiskun-
nallisia vaikutuksia koskeva ymmärrys sekä kyky koota pirstaleisesta ja useista 
näkökulmista rakentuvasta tiedosta kokonaiskuva ja sen perusteella arvioiden 
valita ”paras mahdollinen” tai ”vähiten huono” vaihtoehto, sovittaen yhteen joskus 
ristiriitaisiakin tavoitteita. Puustinen huomauttaa, että kaavoittajat pitivät tätä 
näkemyksellisyyttä neutraalina ammatillisena osaamisena, joka muilta suun-
nittelun osapuolilta puuttui näiden paikalliseen ja rajalliseen näkökulmaan pe-
rustuvien lähtökohtien vuoksi. Työn pohjana olevaa teknistä tietoa kaavoittajat 
pitivät laadukkaana, mutta heidän näkemyksensä vaihtelivat sen suhteen, miten 
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sen arvottamisessa tuli käyttää harkintaa ja mikä ”ottaa annettuna” (Puustinen 
2006, s. 240). 

Tietämisen politiikkaa tutkinut Pia Bäcklund (2007) tarkasteli aihettaan kun-
talaisten osallistumisen ja kuntademokratian toimivuuden näkökulmista. Myös 
hänellä yksi keskeisistä löydöksistä liittyi siihen, että tutkimuksessa haastatellut 
viranhaltijat ja luottamushenkilöt näkivät asiantuntijatiedon olevan objektiivista 
ja lähtökohtaisesti epäpoliittista. Asiantuntijatiedon suhteellisuus liitettiin pää-
asiassa siihen, että eri toimialojen keskenään erilaiset asiantuntijuudet saattoivat 
arvottaa asioita eri tavoin. Eri näkökulmien yhteensovittamiseksi valmistelijoilla 
katsottiin olevan ”oikeus arvottaa asioita keskenään ja valita olennaiset näkökul-
mat” (Bäcklund 2007, s. 229). Bäcklund toteaa, että jotkut haastateltavat tunnis-
tivat tämän arvottamisen ja näkökulmien valinnan sinänsä poliittisen luonteen, 
mutta pitivät sitä kuitenkin asiaankuuluvana valmistelijan tehtävänä. Osa haasta-
teltavista piti sitä jopa välttämättömänä keinona helpottaa luottamushenkilöiden 
tai asukastoimijoiden ”infoähkyä”. Asiantuntijoiden esikäsittelemä ”faktatieto” 
(Bäcklund 2007, s. 227) näyttäytyi tutkimuksen osallistujien näkökulmasta toivot-
tavana ja tärkeänä, minkä Bäcklund tulkitsee myös heijastavan komprehensiivis-
rationalistisen suunnitteluperinteen mukaista pyrkimystä tiedollisen epävarmuu-
den poistamiseen (myös Bäcklund & Mäntysalo 2010). 

Davoudi (2006, 2012) muistuttaa, että tiukasti näyttöperusteisuuteen ja asian-
tuntijuuteen nojaavalla lähestymisellä tutkimatta jäävät ne osa-alueet, joilla ei etu-
käteen nähdä suoraa politiikkatoimenpiteiden tarvetta. Hän luonnehtii tällaista 
tiedonmuodostusta ”opportunistiseksi” (Davoudi 2006, s. 15). Myös hallintotie-
teen näkökulmasta asiaa tarkastelleet Virtanen ym. (2015) toteavat, että jos tuo-
tettu tieto on sovitettu yksinomaan suunnitteluvaiheen tarpeisiin, se saattaakin 
päätöksentekovaiheessa osoittautua operatiivisten keinojen sanelemaksi ja siten 
liian kapea-alaiseksi. Suunnitelmien politisoitumisen mahdollisuus päätöksente-
kovaiheessa liittyy siten sellaisiin intressi- tai arvoristiriitoihin, joita ei aiemmin 
suunnitteluprosessissa ole tunnistettu tai huomioitu. Suunnitelmien politisoitu-
miseen voivat vaikuttaa esimerkiksi niiden käsittely mediassa tai kansalaisten 
suora aktivismi (mm. Lehtinen 2013, Lähteenmäki-Smith & Kuitunen 2015). Näi-
den kautta tulevat haastetuiksi myös suunnittelun perinteiset tietokäytännöt ja 
suunnittelutiedon suhteellinen painoarvo politiikkaprosessissa. 

Suunnittelun ja hallinnon tutkimus tunnistaa monia julkishallinnon mik-
rotasolla vaikuttavia tekijöitä, jotka ohjaavat arkipäivän tietokäytäntöjen muo-
toutumista. Liisa Jurmu (2021) on käsitellyt kollektiivista tiedonmuodostusta 
ja asiantuntijuutta, samoin Virtanen ym. (2015) mainitsevat organisatorisen 
tiedon yhtenä tiedonmuodostuksen lajina. Myös esimerkiksi Puustinen (2006) 
tunnisti haastattelemiensa kaavoittajien käsityksistä keskeiseksi osaamisen osa-
alueeksi organisaatiotaidot ja institutionaalisen osaamisen. Tällä hän tarkoittaa 
käytäntöihin ja vuorovaikutussuhteisiin, joskus henkilösuhteisiin, perustuvaa 
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taitoa luovia tilanteissa sekä ymmärrystä kirjoittamattomista säännöistä (Puus-
tinen 2006, s. 237). 

Ajattelen, että keskeinen osa organisatorista osaamista on esimerkik-
si ymmärrys siitä, miten ehdotetut ratkaisut voidaan toteuttaa ja miten ne 
vaikuttavat organisaation toimintaan. Organisatorinen tieto selittää myös 
käytännön suunnittelutyössä toteutuvaa tasapainoilua yhtäältä avoimuutta ja 
kommunikatiivisuutta korostavien ja toisaalta teknis-rationaalisten, omalle poliit-
tisuudelleen sokeiden tietokäytäntöjen välillä. Asiantuntijuuteen ja ammattikun-
nan arvoihin nojaava tiedon ja sen kommunikoinnin – verbaalisen tai visuaali-
sen esittämisen – tarkoituksenmukaisuuden arviointi, joissakin tilanteissa tiedon 
avoimuuden rajoittaminen, saattaa organisatorisen hiljaisen tiedon pohjalta näyt-
täytyä itsestäänselvyytenä, taloudellisena, järkevänä ja vastuullisena toimintana. 
Ulkopuolelta katsoen se näyttäytyy kuitenkin myös asiantuntijuuteen nojaavaana 
valtarakenteena (esim. Flyvbjerg 1998, Puustinen 2006, Bäcklund 2007, Rydin 
2007, 2020; Gunder 2010). 

Bäcklund (2007) luonnehtii toimintatapojen vaihtelevuudesta kumpuavia risti-
riitaisuuksia ”kunnallishallinnon epäselväksi rationaliteetiksi” (Bäcklund 2007, s. 
238–241). Hän tarkastelee tästä koituvia seurauksia erityisesti kuntalaisten osal-
listumismahdollisuuksien näkökulmasta. Se miten osallistuva kuntalainen tulee 
hallinnon taholta kohdatuksi saattaa määrittyä henkilösidonnaisena pikemmin 
kuin yhtenäisenä hallintoa läpäisevänä käytäntönä. Organisaation toimintakult-
tuuriin liittyvät rakenteet ja toimijoiden väliset valtasuhteet saattavat näyttäytyä 
myös hallinnon sisäisinä epäselvyyksinä ja tavoitteiden ristiriitaisuuksina. Asian-
tuntija saattaa olla toimintakulttuurin sisäisestä irrationaalisuudesta hyvinkin 
tietoinen, mutta joutuu silti mukauttamaan oman toimintansa vallitsevan kult-
tuurin puitteisiin. Bäcklundin käyttämä ”todellisuuden lukon” käsite viittaakin 
siihen, että henkilö joutuu ikään kuin ”lukitsemaan” toimintatapansa puitteiden 
ja rakenteiden mukaiseksi, sillä hänellä ei ole mahdollisuutta sivuuttaa tai muut-
taa niitä (Bäcklund 2007, s. 131–132, ks. myös Bäcklund, Kuusisto-Arponen & 
Luukkonen 2017).

Lähtökohtaisesti ajattelen, että visualisoidun tiedon avoimuutta koskevaan 
suhtautumiseen vaikuttaa keskeisesti institutionaalinen ja organisatorinen ympä-
ristö, jossa tietoa tuotetaan, kerätään ja käytetään. Julkishallinnon makrotasolla 
merkittävä institutionaalinen kehityskulku liittyy niihin muutospaineisiin, joita 
sekä globaalit että paikalliset taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset aiheut-
tavat. Esimerkiksi 1990-luvulla käynnistyneen, edelleen jatkuvan kustannuskrii-
sin edellyttämä julkisen hallinnon tehostaminen näkyy muuttuneina toiminnan 
tapoina verrattuna esimerkiksi hyvinvointivaltion aikakauteen (Summa 1989, So-
tarauta 1996, Stenvall 2000). Näitä muutoksia ovat uuteen julkiseen johtamiseen 
liittyvät tulostavoitteet, strategisuuden korostaminen, erilaiset kumppanuusmallit 
sekä muut managerialistiset käytännöt (Sotarauta 1996, Stenvall 2000). Manage-
rialistiset käytännöt merkitsevät sitä, että suunnittelu tapahtuu tai sitä ohjataan 
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enenevässä määrin suljettujen ovien takana, ei edustuksellisen demokraattisen 
päätöksenteon ohjaamana (mm. Overeem & Tholen 2011, Raco 2013, 2015; Kefford 
2020). Tämä voi tarkoittaa konsulttivetoista suunnittelua (Beveridge 2012), kump-
panuussuunnittelua, jossa ratkaisut ovat yksityisten kehittäjien käsissä (mm. All-
mendinger & Haughton 2015) tai julkisen sektorin toimijoiden sopimusperustaista 
suunnittelua (Bäcklund, Ruokolainen ym. 2017; Kanninen 2017). 

Suunnitteluntutkimuksen piirissä tällaiseen kehitykseen on viitattu depoli-
tisaation tai postpoliittisuuden, joskus myös postdemokraattisuuden käsitteillä 
(Swyngedouw 2011, Allmendinger & Haughton 2012, Legacy ym. 2019). Jos suun-
nittelun tavoitteet määritellään teknisen asiantuntijuuden piirissä, sekä edus-
tuksellisen demokratian toimijoiden että kansalaisyhteiskunnan mahdollisuudet 
vaikuttaa niiden sisältöihin – politisoida asioita – kapenevat (mm. Swyngedouw 
2011). Depolitisaatio viittaa merkityskamppailujen mahdollisuuksien rajoittami-
seen, johon liittyy myös toiminnan irrottautuminen edustuksellisen demokratian 
päätöksenteon rakenteista. Julkishallinnon tietokäytännöissä depolitisaatio ilme-
nee teknisen asiantuntijuuden korostumisena sekä siinä, että entistä suurempi osa 
taustatiedosta sekä seuranta- ja arviointitiedosta tuotetaan ja käsitellään siten, 
ettei niiden politisoituminen ole mahdollista. 

Hayn (2014) ja Legacyn ym. (2019) mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita poli-
tiikan päättymistä, vaan pikemminkin sitä, että politiikka ilmenee uudella tavalla. 
Yhtäältä poliittisuus kätkeytyy tekniseen asiantuntijuuteen (Grange 2015, Rydin 
2020), toisaalta se voi ilmetä asioiden ennakoimattomana politisoitumisena ja 
konflikteina (Swyngedouw 2011). Swyngedouw (2011) näkee jopa, että yhteiskun-
nallisen kentän depolitisoituminen, teknokratisoituminen ja markkinavoimaistu-
minen ovat edesauttaneet poliittisen populismin nousua juuri siksi, että ne ovat 
kaventaneet edustuksellisen demokratian ja osallistumisen piirissä tapahtuvan 
asioiden politisoitumisen mahdollisuuksia.

Depolitisaatiokeskustelua ristiinvalottaa mielestäni kiinnostavasti samaan 
aikaan toisaalla julkishallinnossa tapahtunut tietoaineistojen järjestelmällisen 
avaamisen pyrkimys, jonka myöskin näen yhtenä makrotason kehityskulkuna. 
Paikkatietoaineistojen avaaminen ja avoimen lähdekoodin karttasovellukset mah-
dollistavat tiedon analyyttisen visualisoinnin muillekin kuin julkishallinnon tai 
tutkimusyhteisön jäsenille (mm. Warf & Sui 2010). Avoin paikkatieto yhdistettynä 
joukkoistamalla kerättyihin aineistoihin tarjoaa periaatteessa mahdollisuuden 
edistää varsin monenlaisia – joskus kyseenalaisiakin – näkemyksiä, kuten osoit-
taa esimerkiksi Joshua Synenko (2016) tarkastellessaan uusfasistisen järjestön 
vuonna 2015 tuottamaa visualisointia pakolaisten vastaanottokeskusten sijain-
neista Saksan kartalla. Monet osallistavan paikkatiedon tutkijat ovat kiinnittäneet 
huomiota myös avoimen paikkatiedon rajoituksiin, esimerkiksi siihen, että sen 
hyödyntäminen edellyttää teknologista osaamista ja välineitä, eikä se siten ole 
tasapuolisesti kaikkien käytettävissä (Haklay 2013, Byrne & Pickard 2016, Kahila-
Tani ym. 2019). Ajattelen, että tästä aihepiiristä avautuisi itsessään oma kiehtova 
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tutkimusnäkökulmansa tiedon visuaalisen esittämisen politiikkaan. Omasta nä-
kökulmastani avoimen paikkatiedon mahdollisuudet tarjoavat eräänlaisen hei-
jastuspinnan sille, miten haastateltavani itse pohtivat taustatietojen avoimuuden 
kysymyksiä.

Tutkimusasetelmani kannalta olennaiseksi tarkastelun kohteeksi nousee se, 
miten visualisointien suunnittelussa saamat roolit kuvastavat rationaaliseen 
asiantuntijuuteen nojaavaa ammatillista kulttuuria. Tarkastelen sitä, miten nä-
kemyksellisen osaamisen (vrt. Puustinen 2006) ja näyttöperusteisuuden (mm. 
Davoudi 2006, 2012, 2015; Virtanen ym. 2015) näkökulmat ilmenevät visuali-
sointien rooleissa ja visualisointien tulkinnoissa. Samalla pohdittavaksi tulee se, 
miten tiedon avoimuuden kysymyksistä puhutaan tiedon visualisointien äärellä. 
Kunnallisen ja seudullisen työskentelyn limittäisyys tutkimusasetelmassani an-
taa minulle mahdollisuuden tarkastella esimerkiksi sitä, kohdistuuko valmiste-
lun avoimuuteen kuntien sisällä erilaisia vaatimuksia kuin seudullisessa proses-
sissa. Visualisointien saamat roolit kuvastavat toiminnan institutionaalisiin ja 
organisatorisiin puitteisiin sidottua tietokäytäntöjen tarkoituksenmukaisuuden 
määrittelyä. 

2.2.3 Tulevaisuuskuvat, tarinat ja metaforat tahtotilan muodostajina

Davoudi (2018) ja Davoudi ja Brooks (2021) tarkastelevat tilaan liitettyjen mieliku-
vien ja tilallisten kuvastojen tietoista hyödyntämistä kaupunki(seutu)politiikassa 
ja suunnittelussa. Davoudin käsitteellisessä tarkastelussa tilalliset kuvastot ovat 
kollektiivisia, jonkin ryhmän yhdessä jakamia. Tilalliset kuvastot syntyvät, tai ne 
tuotetaan, diskursiivisen prosessin myötä. Lähtökohtana voi olla jokin yksittäinen 
ilmiö tai ajatus, mutta jaetuiksi itsestäänselvyyksiksi ne muuttuvat ajan mittaan 
levitessään, toistuessaan ja hioutuessaan. Jokin tietty näkemys esimerkiksi kau-
punkiseudusta lyö läpi, valtavirtaistuu, muuttuu jaetuksi sosiaaliseksi todellisuu-
deksi, uudeksi normaalitilanteeksi (essentialised, naturalised) (Davoudi 2018).

Davoudi (2018) havainnollistaa prosessia smart city -kuvaston avulla, jonka 
luomiseen ovat osallistuneet lukuisat korkean teknologian yritykset, sovelluske-
hittäjät, tiedeyhteisön ja ajatushautomojen julkaisut, strategiset kehittämisohjel-
mat, lehtikirjoitukset ja sosiaalisessa mediassa jaetut tarinat, jopa peliteollisuus. 
Davoudin mukaan tilallisten kuvastojen performatiivisuus ilmenee siinä, miten 
ne tuottavat tilallista todellisuutta. Kuvastot todella konkretisoituvat rakennet-
taessa tulevaisuuden kaupunkia. 

“Planning tools such as maps, images, diagrams and scenarios do not 
simply represent an urban future. They also perform the future in the 
present, and by doing so they essentialise a specific imaginary of urban 
futures which has material consequences for how cities are planned, 
redeveloped, invested in and reimagined.” (Davoudi 2018, s. 103)
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Myös Luukkonen ja Sirviö (2019) tunnistavat kaupunkiseutuistumiseen liittyvät 
diskursiiviset ja tiedolliset käytännöt ulottuvuuksiltaan laajaksi tilalliseksi kuvas-
toksi. Kaupunkiseutukuvastoa ylläpidetään monien alojen kehittämispolitiikko-
jen voimin, ja monet eturyhmät hyödyntävät sitä omien etujensa näkökulmasta 
hyödyllisenä kehyksenä. Luukkonen ja Sirviö toteavat, että kaupunkiseutukuvas-
to on leimallisesti taloudellisten seikkojen varaan rakentuva ja niitä keskeisesti 
perustelunaan käyttävä. Samalla nämä taloudelliseen näkemykseen painottuvat 
tietokäytännöt toimivat tiettyjen poliittisten etujen voimakkaan ajamisen mah-
dollistajina. Luukkonen ja Sirviö eivät tarkastele visualisointeja erikseen, sen si-
jaan he tarkastelevat kuvastoja käytäntöjen synnyttämien mielikuvien tasolla, 
käyttäen ilmaisua ”mental model” (Luukkonen & Sirviö 2019, s. 17). Tulkitsen 
tässä yhteydessä visuaalisen ulottuvuuden implisiittiseksi osaksi diskursiivisia 
ja tiedollisia käytäntöjä. 

Davoudi ja Brooks (2021) puolestaan huomioivat eksplisiittisesti kartografisen 
esittämisen roolin kaupunkiseutuistumiseen liittyvän tilallisen kuvaston tuot-
tamisessa ja sen vähittäisessä luonnollistumisessa itsestäänselvyydeksi. Myös 
he toteavat taloudellisten näkökulmien painottuvan kaupunkiseudun määrittä-
misessä ja rajaamisessa ja sen jakamisessa tiiviiseen keskuskaupunkiin ja sen 
taloudelliseen vaikutusalueeseen. Davoudi ja Brooks kiinnittävät tarkastelussaan 
huomiota siihen, miten kaupunkiseudun kehysalueen määrittäminen työvoiman 
pendelöintiin perustuen kehittyi alun perin Yhdysvalloissa 1900-luvun alkupuo-
lella, mutta levisi nopeasti ja on nykyään laajalti käytössä kaupunkiseutujen ana-
lyysien ja suunnittelun työkaluna. Tällainen tiedollinen tarkastelu kuitenkin kutis-
taa näkemyksen taloudesta palkkatyöhön liittyviksi liikennevirroiksi. Huomiotta 
jäävät esimerkiksi etäyhteyden välityksellä tapahtuva työskentely, vapaa-aikaan ja 
kulutukseen liittyvän liikenteen tarkastelu sekä monet muut mahdolliset lähes-
tymistavat, jotka voisivat liittyä esimerkiksi palveluihin, yhdyskuntatekniikkaan 
(Davoudin & Brooksin esimerkissä vesi- ja jätehuoltoon) tai luonnon- tai kulttuu-
rimaiseman tekijöihin (Davoudi & Brooks 2021).

Materiaaliset käytännöt, kuten karttojen ja grafiikan laatiminen, saattavat 
näyttäytyä teknisinä työvaiheina. Kuitenkin luokittelun ja kynnysarvojen valinta 
on käytännössä se, mikä suorittaa rajaamisen vaikutusalueeksi ja sen ulkopuolelle 
jääväksi, näkymättömäksi tilaksi. Kartan ulkopuolelle jäävien alueiden mahdol-
lisuudet päästä esimerkiksi rajattujen politiikkatoimien piiriin tai houkutella in-
vestointeja tai muuttajia heikkenevät, koska kartan logiikalla niitä ei ole olemassa 
(Davoudi & Brooks 2021). Tilalliset kuvastot voivat määritellä käsityksiä paikoista 
jopa siinä määrin, että vaihtoehtoisille kuvastoille ei enää jää tilaa. Ne synnyttävät 
käsityksen luonnollisesta ja itsesäänselvästä tulevaisuudesta ja alkavat siten 
toteuttaa itseään (Davoudi 2018, Davoudi & Brooks 2021). 

Davoudi (2018) kuitenkin muistuttaa, että myös kollektiiviset tilalliset kuvastot 
ovat muuttuvia ja joutuvat joskus antamaan tilaa uusille mielikuville ja vaihto-
ehtoisille todellisuuksille. Davoudi ja Brooks (2021) tunnistivat kaupunkiseudun 



57

sisältä monenlaisia paikallisia variaatioita, joiden taustalla oli tietoinen joustami-
nen indikaattoritietoon perustuvan rajauksen ehdoista (politics of place, Davoudi 
& Brooks 2021, s. 8). Vaihtoehtojen mahdollisuudesta muistuttavat myös Luuk-
konen ja Sirviö (2019) korostaessaan sitä, että toisista näkökulmista ja toisilla 
foorumeilla yhden todellisuus voidaan toisen toimesta haastaa. 

Visualisointien roolia suunnittelussa voi tarkastella myös tarinallisuuden nä-
kökulmasta. Terry van Dijk (2011) näkee visualisoinnit kertomuksina mahdol-
lisista tulevaisuuksista. Niiden avulla tulee kerrotuksi mitä tulevaisuus voi olla 
ja samalla pohdituksi mitä sen tulisi olla. Van Dijk viittaa Jim Throgmortoniin 
(1996), joka toi tarinallisuuden (storytelling) käsitteen suunnitteluun, mutta van 
Dijk lähestyy käsitettä erityisesti visuaalisen tarinallisuuden kautta. Hän koros-
taa, että suunnittelijoiden tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten suunnitelmien 
kertomat tarinat ohjaavat sitä, mikä nähdään rationaalisena ja tarkoituksenmu-
kaisena toimintana. Piirtämällä samaan kuvaan erilaisia asioita ja ilmiöitä – ajat-
telen esimerkkinä vaikkapa taantuvia kaupunginosia ja suunnitteilla olevia pika-
raitiotielinjoja – visualisoinnit samalla ehdottavat, väittävät tai vihjaavat jotakin 
näiden välisestä yhteydestä. Tällä tavoin visualisoinnit voivat osallistua muutos-
prosessiin kehystämällä suunnittelutilanteen. Ne eivät niinkään kerro, mitä tulisi 
tehdä, vaan tutkivat mahdollisuuksia tai viestittävät, että jotakin tulisi tehdä. 

”Unique to the design, as opposed to the decision, is that the former is 
not about operationalizing choices made, but rather about helping to 
choose, because designs are foremost explorative; they help to imagine 
in what ways our ambitions can be satisfied and what the consequenc-
es of those possible ways are. Designs visualise possible futures, often 
without saying what future we should choose.” (Van Dijk 2011, s. 129)

Van Dijk (2011) tuo suunnittelun teknis-rationaalista luonnetta korostavaan kes-
kusteluun toisenlaisen näkökulman korostaessaan sitä, että suunnitteluratkaisuja 
ei niinkään ohjaa näyttöperusteisuus tilastoineen, tietoaineistoineen ja mallei-
neen, vaan päätöksissä nojataan (kenties aiempaa avoimemmin) intuitioon tai 
”näppituntumaan” (van Dijk 2011, s. 140). Van Dijkin näkökulmasta oleellista ei 
siten ole visualisoinnin tiedollinen perusta vaan se, miten visualisointi tulkitsijan 
intuitioon vetoamalla kertoo, väittää ja vakuuttaa. 

Van Dijkin näkökulma korostaa myös visualisointien kommunikatiivista roo-
lia. Visualisoinnit synnyttävät ja ruokkivat keskustelua, ja keskustelun kuluessa 
erilaiset tulkinnat visualisointien kertomista tarinoista muovaavat tapaamme 
hahmottaa todellisuuksia (van Dijk 2011). Nähdäkseni tämä on varsin oleellinen 
seikka, sillä tarinoilla on aina kertojansa ja yleisönsä. Tulkintojen myötä tarinoista 
löytyy jokin oleellinen yhdistävä juoni, ja visualisoinnit kiteytyvät symboloimaan 
tätä yhteistä juonta. 
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Tällaisesta näkökulmasta visualisointeja ovat tarkastelleet myös Jensen ja 
Richardson (2003) aineistonaan Euroopan Unionin aluekehittämistä taustoittavat 
karttavisualisoinnit. He havaitsivat, että politiikkaprosessin kuluessa tietyt visu-
alisoinnit irtautuivat alkuperäisestä asiayhteydestään ja muuttuivat kehittämisen 
vaihtoehtoja symboloiviksi ”visuaalisiksi vertauskuviksi” (Jensen & Richardson 
2003, s. 12). Euroopan taloudellisen ytimen kuvaaminen esimerkiksi ”sinisen ba-
naanin” avulla, Alankomaiden ”vihreä sydän” tai Kööpenhaminan ”sormisuunni-
telma” ovat Jensenin ja Richardsonin esimerkkejä tunnetuista visuaalisista me-
taforista, vertauskuvista, jotka kiinnittyvät paitsi kuvaamaansa alueeseen, myös 
sisältämiinsä suunnitteluihanteisiin (Jensen & Richardson 2003). 

Jensenin ja Richardsonin (2003) esimerkeiksi nostamat visuaaliset metaforat 
ovat esittämistapansa puolesta samantyyppisiä kuin Allmendingerin ja Haugh-
tonin (2009) sekä Olesenin ja Richardsonin (2011) tarkastelemat sumennettua 
esitystapaa hyödyntävät tulevaisuuskuvat. Allmendingerin ja Haughtonin (2009) 
tarkastelussa Etelä-Englantiin sijoittuva Thamesin käytävän (Thames Gateway) 
kehittämisvyöhyke piirrettiin kartalle rajoiltaan epätarkkana ja häivytettynä, 
riippumatta mistään hallinnollisista alueista ja siten ajatuksellisesti irrallaan 
muodollisen toimivallan rajoista ja niiden sisältämästä toimivallan ja vastuun 
jakautumisesta. Tällä tavoin kehittämisessä mahdollistui ”vallattomuuteen” si-
sältyvä joustavuus ja edunvalvonnan puuttuessa myös tavoitteiden priorisointi. 
Allmendinger ja Haughton kuvaavat tätä ajattelua erään haastattelemansa viran-
haltijan sanoja siteeraten:

 ””You’ve got to realise why the boundary was drawn where it was... It’s 
not to fit where the bodies are ... it’s to fit where the complex opportuni-
ties are...  So no ... the boundaries don’t map with anything’’ (interview, 
civil servant B).” (Allmendinger & Haughton 2009, s. 625)

Kehittämisvyöhykkeen toteuttaminen toisin sanoen käynnistettiin hahmottele-
malla se suurpiirteisesti ”sinne, missä mahdollisuudet ovat”. Allmendinger ja 
Haughton (2009) tulkitsivat tämän jossain määrin myös hallinnollisista rajoista 
riippumattomien toimijoiden taktisena vastarintana, hallinnollisia alueita kos-
kevana kannanottona, ja kiinnittivät huomiota siihen, miten merkittävä rooli 
tällaisessa strategisessa suunnittelussa on toimijoilla, jotka eivät suoraan liity 
formaaleihin hallinnon ja päätöksenteon rakenteisiin.

Olesen ja Richardson (2011) tarkastelivat strategista spatiaalista suunnittelua 
tanskalaisessa kontekstissa ja tulkitsivat samoin sumennetun ja epätarkkarajaisen 
esittämistavan keinona häivyttää strategisen suunnittelun poliittisuutta. Heidän 
johtopäätöksensä oli, että eri osapuolten näytti olevan helpompi hyväksyä suun-
nitelmat, joiden esittämistapa häivytti niiden tarkan kohdistumisen. Suunnitel-
mia koskeva konsensus oli mahdollista saavuttaa, sillä suunnitelmat eivät tehneet 
näkyviksi strategian ”voittajia ja häviäjiä” (Olesen & Richardson 2011, s. 370).
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Tulevaisuuskuvien tarkastelussa sekä Allmendinger ja Haughton (2009) että 
Olesen ja Richardson (2011) pitivät hallinnollisista rajoista irrotettua ja siten läh-
tökohtaisesti depolitisoitua esittämisen tapaa keinona, jonka avulla strategisista 
tavoitteista oli helpompi päästä keskustelemaan. Olesen ja Richardson toteavat, 
että joissakin tilanteissa relationaalinen ja häivytetty esittämisen tapa saattaa hy-
vinkin toimia vuorovaikutteisen ja moniäänisen suunnitteluprosessin välineenä. 
Artikkelinsa esimerkkitapauksen kohdalla kirjoittajat kuitenkin kiinnittivät huo-
miota siihen, miten depolitisotu esittämisen tapa naamioi strategisen suunnitte-
lun uusliberaalin poliittisen sisällön näennäisen epäpoliittiseen muotoon (Olesen 
& Richardson 2011, s. 374).

Kuitenkin Jensenin ja Richardsonin (2003) tarkastelemassa eurooppalaisen 
aluekehittämisen kontekstissa lopputulos oli varsin toisenlainen. Lukuisat yrityk-
set visualisoida aluekehityksen tavoitteita Euroopan kartalle politisoituivat yksi 
toisensa jälkeen ytimen ja periferian tai pohjoisen ja etelän spatiaalisten vastak-
kainasetteluiden ja eturistiriitojen vuoksi. Prosessin edetessä karttavisualisoin-
tien sisältämä visionäärisyys karsiutui versio versiolta, kunnes lopulta osapuolet 
sopivat, että Euroopan aluekehitysohjelman liitteenä voitiin julkaista vain koko-
elma teknis-analyyttisiä, aluerakennetta ja lähtökohtia kuvaavia karttaesityksiä 
(Jensen & Richardson 2003; ks. myös Faludi & Waterhout 2002, 2006; Böhme & 
Schön 2006, myös Dühr 2007, 2015; Davoudi 2019). 

Böhme ja Schön (2006) tulkitsevat edellä mainittujen vastakkainasettelujen 
ja politisoitumisen taustalla vaikuttaneeksi syyksi myös sen, että ilmiöiden esit-
täminen eurooppalaisessa mittakaavassa ei vastannut kansallisella tasolla va-
kiintuneita käsityksiä. Heidän näkemyksensä mukaan tämä johtui osin ”yhteisen 
kartografisen kielen” puuttumisesta, harjaantumattomuudesta koko Euroopan 
mittakaavassa tehtyihin tarkasteluihin, jonka seurauksena argumentit datan laa-
dusta sekoittuivat kansallisista lähtökohdista nouseviin poliittisiin argumenttei-
hin (Böhme & Schön 2006, s. 68–69). 

Jensen ja Richardson (2003) puolestaan pitivät todennäköisenä kehityksenä, 
että kansalliset rajat ylittävien politiikkatavoitteiden laatiminen perustuisi jatkos-
sa analyyttisiin karttavisualisointeihin (analytical maps), joiden avulla kehyste-
tään ongelma, ja luonteeltaan diskursiivisiin kuvaesityksiin (discursive images), 
jotka sisältävät ajatuksia politiikkatoimista. Varsinaisten suunnitelmadokument-
tien visuaalinen esittämisen tapa kehittyisi abstraktiksi ja visionääriseksi (Jen-
sen & Richardson 2003, s. 31). Jensen ja Richardson (2003) ovat siten pitäneet 
Euroopan tulevaisuuden pohtimisessa ongelmattomimpina visualisointeina alu-
eellistettua infografiikkaa muistuttavia, vahvasti yleistettyjä ja tyyliteltyjä kuvia, 
joista puuttuvat täsmälliset paikantavat elementit. Esimerkiksi verkostomaisuut-
ta tai monikeskuksisuutta ideatasolla visualisoivat esitykset, jotka eivät kiinnity 
olemassa oleviin kaupunkiseutuihin, ovat Jensenin ja Richardsonin tulkinnan 
mukaan keino keskustella suunnittelun periaatteista ilman välitöntä politisoitu-
misen vaaraa. 
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Tässä alaluvussa kuvatut esimerkit havainnollistavat visualisointien kom-
munikatiivisia ja tavoitteellisia rooleja erilaisissa suunnitteluprosesseissa. Esi-
merkeissä depolitisoivat esittämisen tavat – suunnitelmissa etäännyttäminen ja 
sumentaminen tai toisaalta teknis-analyyttisesti esitetyn taustatiedon korostumi-
nen – olivat lopulta politiikkaprosessien osapuolille helpommin hyväksyttävissä 
kuin sellaiset visualisoinnit, joista politiikkatoimien kohdentuminen kävi ilmi 
”liian” selvästi. Tulkitsen, että näissä esimerkeissä illokutionaarisia lausumia si-
sältävien visualisointien performatiivinen potentiaali oli poliittisesti liian latautu-
nutta. Yksi ratkaisu oli pehmentää lausumien illokutionaarista viestiä esitystapaa 
sumentamalla ja irrottamalla ehdotettu politiikka (visuaalisesti) tosiasiallisista 
toimivallan ja vastuun rakenteista (Allmendinger & Haughton 2009, Olesen & 
Richardson 2011). Toinen ratkaisuvaihtoehto oli rajata sekä illokutionaarisia että 
perlokutionaarisia lausumia sisältävät visualisoinnit lopullisesta politiikkadoku-
mentista (Faludi & Waterhout 2002, 2006; Jensen & Richardson 2003, Böhme 
& Schön 2006). Tällöin jäljelle jääneet teknis-analyyttiset visualisoinnit olivat 
tulkintani mukaan Austinin termein luonteeltaan konstatiivisia eli toteavia. Nii-
den teonluonteisuus ei ollut yhtä ilmeinen (Austin 1962/2016, Cerf 1969/2011), 
mutta myös niillä oli omanlaistaan performatiivista voimaa. Ajattelenkin, että 
suunnittelussa niin taustatiedon kuin itse suunnitelmienkin visualisoinnit ovat 
aina yhdistelmä tiedollisia elementtejä ja tulevaisuutta koskevia näkemyksiä. Jo 
se, mitä aiheita koskevaa tietoa suunnittelun taustaksi ylipäätään tuotetaan, on 
eräänlainen toimenpiteisiin liittyvä kannanotto. 

2.2.4 Visualisoinnit vuorovaikutuksen välineinä

Datavisualisointien ja teemakarttojen rooli suunnittelussa voi olla paitsi tietoa ha-
vainnollistava ja sitä välittävä, myös itsessään keskeinen osa tiedonmuodostusta. 
Esimerkiksi Davoudi (2015) ja Drucker (2017) ovat kuvailleet tiedonmuodostusta 
teknisiin menetelmiin ja työvälineisiin liittyvänä osaamisena ja ymmärryksenä. 
Itse ajattelen tällaisen työkaluroolin visualisoinnin ja sen tekijän keskinäisenä 
vuorovaikutuksena, joka tapahtuu tietoaineistoja aktiivisesti työstäessä. Käsillä 
olevan aineiston reunaehtojen tunteminen, esimerkiksi tilastointikäytäntöjen, 
rekisteriaineistojen tuottamisen tai kyselyaineistojen käsittelyn menetelmien ja 
virhemahdollisuuksien ymmärtäminen on ensimmäinen ja itsessään tärkeä askel, 
mutta kyse ei ole ainoastaan siitä. Tekijä ikään kuin ”keskustelee” aineistonsa 
kanssa kokeillessaan erityyppisiä visualisoinnin tapoja, yhdistellessään erilaisia 
muuttujia ja haarukoidessaan erilaisia luokitteluja. Menetelmällisen ja teknisen 
taidon lisäksi toiminta suhteutuu käsillä olevan selvitys- tai suunnittelutehtävän 
tavoitteisiin ja kysymyksenasetteluihin siten, että aineiston työstäminen samalla 
täsmentää kysymyksenasetteluja tai saattaa suunnata huomion johonkin esille 
nousevaan seikkaan, jota ei ennakolta ole osattu muotoilla. Ajattelen, että tästä 
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näkökulmasta visualisointien rooli suunnitteluprosessissa on muutakin, kuin vi-
suaalisia diskursseja ja retoriikkaa tai niihin sisäänrakennettuja valta-asetelmia. 

Bruno Latour puhuu ”silmillä ja käsillä ajattelemisesta” (Latour 1990/2011, 
s. 65). Hänelle materiaaliset esineet, kuten tekstit ja visualisoinnit, ovat niin kes-
keinen osa tietämistämme, että emme aina ymmärrä niiden merkitystä. Hän eh-
dottaa kuvitteellista ajatusharjoitusta, jossa joutuisimme kertomaan tieteellisestä 
tiedostamme ilman kirjoitettua sanaa, karttoja, graafeja tai muita käsitteellisiä 
kuvauksia. Latourin ajattelussa visualisointien vakuuttavuutta vahvistaa se, että 
visuaalisella esittämisellä monimutkaisia asioita järjestetään ja yksinkertaistetaan 
helpommin käsitettävään muotoon. Latour toteaa, että mitä sofistikoituneempia 
välineitä tieteellisen tiedon tuottamiseen ja esittämiseen on käytettävissä, sitä 
abstraktimpia, laajempia ja vaikeampia asioita voidaan käsitellä ja visualisoida. 
Yhteinen kieli ja esittämisen tapa – esimerkiksi mittakaava ja koordinaatisto – 
mahdollistavat erillisistä ilmiöistä tuotetun tiedon yhdistämisen samaan visuaa-
liseen esitykseen.

”It is possible to superimpose several images of totally different or-
igins and scales. To link geology and economics seems an impossible 
task, but to superimpose a geological map with the printout of the com-
modity market at the New York Stock Exchange requires good docu-
mentation and takes a few inches.” (Latour 1990/2011, s. 69, korostus 
alkuperäinen)

Latourin alkuperäinen näkökulma liittyy laajemmin tieteen ja teknologian käy-
täntöjen tutkimukseen. Itse kuitenkin yhdistän hänen ajatuksensa visualisointien 
kyvystä ”piirtää asioita samaan kuvaan” (Drawing things together on Latourin 
(1990/2011) artikkelin otsikko) yhtä lailla suunnittelun tietoperustan visualisoimi-
sen käytäntöihin kuin suunnittelun tapaan visualisoimalla ehdottaa mahdollisia 
tulevaisuuksia. 

Visualisointien työkaluroolin näkökulmaa täydentää ajatus tietoaineistojen, 
mutta myös suunnitteluun liittyvien aiheiden työstämisestä kollektiivisessa pro-
sessissa. Beauregard (2012) on sivunnut tätä näkökulmaa pohtiessaan erilaisten 
materiaalisten objektien tärkeää, mutta usein ohitettua, roolia käytännön suun-
nittelua koskevassa keskustelussa. Hänen huomionsa keskittyy suunnittelupro-
sessissa ilmeneviin ihmisten välisiin vuorovaikutustilanteisiin, joissa keskustelu 
tavoitteista ja ratkaisuista on ylipäätään mahdollista siksi, että suunnittelukohde 
on konkreettisesti läsnä esimerkiksi havainnekuvien, karttojen, plaanien ja tek-
nisten piirustusten tai valokuvien muodossa. Tällaiset havainnolliset esineet toi-
mivat osapuolten välisen vuorovaikutuksen välittäjinä (Beauregard 2012, s. 182).

Portugali ja Alfasi (2008) ovat tutkineet suunnitteluprosessin sisäisen diskurs-
sin muodostumisen dynamiikkaa osallistuvan havainnoinnin keinoin. Suunnit-
telun kohteena oli Beer Shevan kaupunki Israelissa ja tutkijoiden kiinnostuksen 
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kohteena suunnitteluryhmän sisäisen kommunikaation dynamiikka. He perus-
tivat analyysinsä ajatukselle, että idean tai ajatuksen artikuloiminen, sen ilmai-
seminen muille (external representation of ideas) on sekä keino välittää omia 
ajatuksia toisille että samalla muotoilla niitä itselleen. Portugalilla ja Alfasilla 
representaatio käsitteenä tarkoittaa useita erilaisia ilmaisun tapoja, ei yksin-
omaan visuaalista. He kuitenkin kiinnittivät huomiota siihen, miten suhtautu-
minen muuttui suunnitteluprosessin siinä vaiheessa, kun ryhmän vaihtoehtoisia 
skenaarioita ryhdyttiin piirtämään havainnekuviksi ja maankäytön vaihtoehtoja 
osoittaviksi kartoiksi. Erityisen dramaattisesti suhtautuminen muuttui niin sano-
tun nollavaihtoehdon (business as usual scenario) suhteen, jota ryhmä oli ennen 
sen visualisointia pitänyt vaihtoehdoista huonoimpana (Portugali & Alfasi 2008, s. 
261). He korostavat johtopäätöksissään sitä, että suunnitteluprosessi on jatkuvaa 
vuorovaikutusta. Tavoitteena on vakiinnuttaa kollektiivinen tulkinta, mutta jo 
kerran vakiintuneet ajatukset saattavat mullistua uudenlaisen tarkastelun tavan 
seurauksena. Ideoiden visuaalinen esittäminen muodosti yhden bifurkaatiokoh-
dan, jossa suunnitteluryhmän sisäinen diskurssi haarautui (Portugali & Alfasi 
2008, s. 267).

Andreas Faludi (1996) on puolestaan kiteyttänyt visualisointien roolin vuo-
rovaikutuksen välineinä ongelman kehystämisen ajatukseen. Samaan tapaan 
visualisointien roolin eräänlaisena vuorovaikutuksen agendana näkevät Hajer 
ja Versteeg (2005). Suunnittelun kohteen, suunniteltavan alueen läsnäolo konk-
reettisena esineenä, havainnollisessa visuaalisessa muodossa, mahdollistaa sitä 
koskevan keskustelun, suuntaa huomiota, rajaa käsiteltäviä asioita, kehystää ja 
taustoittaa ongelmaa ja kenties tarjoaa myös ratkaisuehdotuksia. 

Visualisoinnin osallistuminen vuorovaikutukseen kiinnittyy tutkimuksessani 
siihen, miten eri osapuolet visualisointeja tulkitsevat ja miten nämä tulkinnat 
avautuvat osapuolten väliseen vuorovaikutukseen, jossa etsitään yhteisiä tulkinto-
ja. Oleellista on tällöin osapuolten välinen merkityksenannon dialogi, joka tapah-
tuu suhteessa visualisointiin. Visualisointi saa tilanteessa rajakohteen (boundary 
object, Star 1988, 2010; Star & Griesemer 1989) roolin: se on kohde, joka voi käyn-
nistää kommunikaation ja johon kommunikaatio voi kiinnittyä. Laaja-alaisessa 
yhteistyössä, jossa väistämättä ilmenee yhteensovittamattomia näkemyksiä ja ris-
tiriitoja, rajakohde muodostaa välittävän pinnan, jonka avulla näkemykset tulevat 
artikuloiduiksi (Star & Griesemer 1989). Samalla prosessissa avautuu mahdolli-
suus paikantaa myös yhteisiä lähtökohtia tai tavoitteita. Star ja Griesemer argu-
mentoivat, että tuloksellinen yhteistyö ei edellytä täydellistä yhteisymmärrystä 
kaikista asioista (Star & Griesemer 1989, ks. myös Kanninen 2017). 

Rajakohteeksi soveltuva objekti voi olla materiaalinen tai käsitteellinen, mutta 
sen tulee täyttää tiettyjä vaatimuksia. Toimiakseen rajakohteena sen on oltava 
merkityksellinen ja käyttökelpoinen sekä yhteistyön osapuolten yhteisen että kun-
kin osapuolen omassa toimintakulttuurissa, menettämättä kummassakaan omaa 
itsenäistä olemustaan (Star & Griesemer 1989, Star 2010, Leino 2012, Kanninen 
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2017). Oman tutkimusasetelmani puitteissa peilaan tätä vaatimusta tiedollisiin 
visualisointeihin: suunnitteluprosessissa ne edustavat yhteistä neuvottelua tai sen 
tulosta, mutta samalla ne tarjoavat kullekin toimijalle paikallisen kiinnittymispis-
teen. Visualisointi voi siirtyä ulkoisesti muuttumattomana prosessin sisällä toimi-
jalta toiselle, kulttuurista toiseen, saaden erilaisia merkityksiä eri kulttuureissa, 
eri toimijoiden piirissä. Rajakohde ilmentää eräänlaista jaettua tilaa, dialogista 
tilaa. Sen rooli on tilannesidonnainen, toiminnan ja osapuolten välisen vuorovai-
kutuksen muodostama (Star 2010). Ryhmän tai yhteisön jaetussa käytössä raja-
kohteeseen liittyy jaettuja tulkintoja, joiden pohjalta ryhmän sisäinen merkitykse-
nanto syntyy ja lujittuu. Tämä tilanteinen merkityksenanto ei sellaisenaan siirry 
rajakohteen mukana ryhmän ulkopuolelle (Lee 2007, Star 2010, Kanninen 2017). 

Rajakohde voi itsessään olla epätäydellinen ja osittainen (Lee 2007). Sen osit-
taisuus, eräänlainen sisällöllinen ”ohuus” (flattening, Kellogg ym. 2006, s. 40–41) 
tarkoittaa, että se ei sisällä kaikkia osapuolten subjektiivisesti tärkeinä pitämiä 
seikkoja. Keskustelu näistä osapuolille tärkeistä seikoista tuo esille subjektiivi-
set näkemykset, mutta auttaa samalla kohdistamaan keskustelun tärkeimpiin 
yhteisiin asioihin. Juuri rajakohteen osittaisuus pakottaa osapuolet artikuloi-
maan ja perustelemaan subjektiiviset intressinsä, mahdollistaen niihin liittyvät 
merkityskamppailut. Rajakohde voi lopulta muuttua myös infrastruktuuriksi tai 
standardiksi, jolloin sen rajakohteen luonne lakkaa olemasta. Tällöin siihen liitty-
vä tulkinnallinen joustavuus vähenee vakiintuneiden tulkintojen ottaessa vallan 
(Star 2010). 

Rajakohteen käsitettä spatiaalisessa suunnittelussa ovat tarkastelleet esimer-
kiksi Kanninen (2017) ja Leino (2012). Kannisella (2017) rajakohteet liittyvät sii-
hen, miten kaupunkiseudun strateginen yhteistyö järjestyy, kun siihen sisältyvä 
”hyödyn politiikka” (Kanninen 2017, s. 159) tulee kommunikoiduksi. Näin yhteis-
työ merkitsee vastakkainasettelujen artikulointia, käsittelyä ja ylittämistä, mut-
ta myös uusien vastakkainasettelujen kehkeytymistä tai terävöitymistä: ”Ehkä 
osa rajaesineistä palvelee tarkoitustaan osana hegemonisen vallan hetkellis-
tä horjuttamista, kun taas osa toimii pikemminkin identiteettien muotoilun ja 
neuvottelun kestävinä alustoina” (Kanninen 2017, s. 195). Leino (2012) puoles-
taan tarkastelee kaupunkisuunnitteluun liittyviä osallistumisen prosesseja raja-
vuorovaikutuksena (boundary interaction), joissa rajakohteen roolin saivat sekä 
suunnittelukohteet, niitä koskevat dokumentit ja aineistot, että itse osallistumis-
prosessi (Leino 2012, s. 389, 391). Rajakohteen ja rajavuorovaikutuksen käsitteitä 
täydentää myös ajatus erilaisiin vaihdon vyöhykkeisiin (trading zone) liittyvistä, 
osittaiseen kompromissiratkaisuun pyrkivistä neuvotteluareenoista (mm. Män-
tysalo ym. 2011, Kalliomäki 2015, Kanninen 2017).

Oman tutkimusasetelmani näkökulmasta rajakohteen rooli liittyy nimen-
omaan tiedon visualisointeihin. Esimerkkinä tällaisesta toimii Mahonyn ja 
Hulmen (2014) tarkastelema kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tutkijaryh-
män tuottama datavisualisointi, pylväsdiagrammi, joka havainnollisti ilmaston 
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lämpenemisen riskirajoja. Visualisointi tuotettiin ensimmäisen kerran IPCC:n 
raporttiin vuonna 2001 ja sen jälkeen sitä on päivitetty useita kertoja. Se on levin-
nyt laajalti ja sitä on käytetty erilaisissa yhteyksissä perusteluna ilmastotoimien 
välttämättömyydelle ja kiireellisyydelle. Tämä yksittäinen diagrammi on toiminut 
tutkimusyhteisön ja poliittisen kentän välillä vuorovaikutuksen ja keskustelun 
välittäjänä, rajakohteena: ”a powerful boundary object facilitating exchange and 
interaction between the worlds of science and politics” (Mahony & Hulme 2014, 
s. 108). 

Asiantuntijaraportin visualisointina diagrammilla ei ole virallista nimeä, mut-
ta tekijät kutsuvat sitä nimellä ”burning embers diagram”, jolla he viittaavat vi-
sualisoinnin hehkuvaa hiillosta muistuttavaan värimaailmaan (Mahony & Hulme 
2014, s. 106). Mahony ja Hulme kiinnittävät huomiota siihen, miten riskirajojen 
arvioiminen muuttaa kuvion luonteen – sen sijaan, että se ”vain” havainnollistaisi 
keskilämpötilan nousua, se keskittyy pikemminkin havainnollistamaan lämpöti-
lan nousuun liittyviä ennustettuja seurauksia. Kuvio sisältää samalla eräänlaisen 
normatiivisen suosituksen sävyn määritellessään raja-arvoja, joiden ylittäminen 
merkitsee huomattavaa riskiä. Tutkimusyhteisön ja poliittisen kentän välinen 
vuorovaikutus on tämän rajakohteen äärellä ollut myös kamppailua siitä, missä 
määrin tutkijoiden sopii ottaa kantaa toimenpiteiden tarpeellisuuteen tai kiireel-
lisyyteen. Visualisointi on osoittautunut tehokkaaksi politiikan välineeksi, minkä 
seurauksena myös tiedon visuaalisen esittämisen tapa on politisoitunut (Mahony 
& Hulme 2014).

Ajatus visualisoinneista vuorovaikutuksen rajakohteena tarjoaa mielestäni 
hyvän analyyttisen työkalun pohtia visualisointien roolia suunnittelussa. Raja-
kohteen käsitteen avulla voin tarkastella visualisointien käyttöä tausta-aineistoina 
neuvottelevassa suunnitteluprosessissa. Rajakohteeseen kiinnittyvässä keskus-
telussa artikuloidaan näkemyseroja, tunnistetaan ristiriitoja, käydään merkitys-
kamppailuja ja etsitään yhteisesti hyväksyttävissä olevaa tulkintaa. Rajakohteen 
roolista käsin visualisointien performatiivisuus määrittyy osapuolten välisen vuo-
rovaikutuksen tuloksena. 
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2.3 Yhteenveto: Tulkinnalliset lähtökohtani visuaalisen 
esittämisen poliittisuuden tarkastelemiseen 

Aloitin tulkinnallisten lähtökohtieni kuvaamisen tarkastelemalla visuaalisten 
esitysten vastaanottoon ja tulkintaan liittyvää keskustelua. Sen jälkeen tarkaste-
lin visualisointien ja maantieteellisen mielikuvituksen yhteyttä sekä visualisoin-
tien performatiivisuuteen liittyvää keskustelua. Lopuksi tarkastelin visuaalista 
esittämistä suunnitteluntutkimuksen näkökulmasta, suunnittelun tietokäytän-
tönä. Tässä yhteenvedossa kuvaan edellä mainittujen keskustelujen perusteella 
rakentamani tulkinnallisen viitekehyksen, jota käytän empiirisen aineistoni 
analyysissä.

Tutkimukseni ensimmäisen alakysymyksen, visuaalisen esittämisen roo
lin suunnitteluprosessissa, liitän erityisesti tiedonmuodostukseen, vuorovai-
kutukseen ja kommunikaatioon (taulukko 3). Tiedonmuodostukseen liittyvässä 
roolissaan visuaalinen esittäminen toimii työkaluna, jonka avulla voidaan käsi-
tellä ja analysoida tietoaineistoja. Tämän suhteen tulkinnallinen näkökulmani 
perustuu Davoudin (2015) ja Druckerin (2017) tapoihin ajatella visuaalisen tiedon-
muodotuksen prosessia eräänlaisena visualisoinnin ja sen tekijän vuorovaikutuk-
sena. Tällöin keskeisessä osassa ovat tietoaineistoihin, teknisiin menetelmiin ja 
työvälineisiin liittyvä osaaminen ja ymmärrys. Liitän tähän tiedonmuodostuksen 
työkalurooliin myös Latourin tavan puhua ”silmillä ja käsillä ajattelemisesta” 
(1990/2011, s. 65).

Visualisointien kommunikatiiviset roolit liitän ajatuksiin informaation välit-
tämisestä, vetoamisesta ja vakuuttamisesta, sekä asioiden välisten yhteyksien 
esittämisestä. Lähtökohtanani tässä toimivat van Dijkin (2011) sekä Jensenin ja 
Richardsonin (2003) tulkinnat. Lisäksi liitän kommunikatiiviseen rooliin tilal-
listen kuvastojen tietoisen hyödyntämisen, jonka suhteen hyödynnän varsinkin 
Davoudin (2018) sekä Davoudin ja Brooksin (2021) ajatuksia. 

Erotan lähtökohtaisesti kommunikatiivisen roolin vuorovaikutusroolista. 
Vuorovaikutuksen näkökulmasta visualisoinnit mahdollistavat keskustelun, ide-
oinnin ja vaihtoehtojen puntaroinnin tavalla, joka ilman visualisointeja ei olisi 
mahdollista. Tämän näkökulman osalta sisällytän tulkinnalliseen viitekehyk-
seeni Faludin (1996), Hajerin ja Versteegin (2005), Portugalin ja Alfasin (2008) 
sekä Beauregardin (2012) näkemyksiä. Pidän tärkeänä analyyttisenä välineenä 
myös ajatusta visualisoinneista vuorovaikutuksen rajakohteina (vrt. Star 2010). 
Rajakohteen roolissa visualisointi muodostaa välittävän pinnan, jonka avulla osa-
puolten näkemykset tulevat artikuloiduiksi ja avautuu mahdollisuus paikantaa 
yhteisiä lähtökohtia tai tavoitteita. Samalla mahdollistuu myös niiden seikkojen 
tunnistaminen, joiden suhteen yhteisymmärryksen saavuttaminen on vaikeaa 
tai mahdotonta. 
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Taulukko 3. Ensimmäiseen alakysymykseeni liittyvät keskeiset tulkinnalliset näkökulmat.

Mikä on visuaalisen esittämisen rooli suunnitteluprosessissa? 
Keskeiset tulkinnalliset näkökulmat 

Tiedonmuodostus,  
työkalurooli

Indikaattoritieto, määrällinen mittaaminen

Näyttöperusteisuus, teknis-rationaalinen asiantuntijuus

Asiantuntijan/työyhteisön näkemyksellinen tieto

Kommunikaatiorooli Tiedonvälitys, tietoperustan havainnollistaminen

Visuaaliset argumentit ja metaforat, tarinallisuus

Tilallisten kuvastojen tietoinen hyödyntäminen

Vuorovaikutus,  
rajakohteen rooli

Osapuolten yhteinen ongelman tai suunnittelutehtävän  
kehystäminen

Neuvottelu tavoitteista ja keinoista

Kollektiivinen tulkinta ja merkityksenanto

Lähtökohtani toiseen alakysymykseeni on se, että suunnittelun viitekehys 
vaikuttaa visuaalisen esityksen saamiin tulkintoihin tarkastelijan omi-
naisuuksista, hänen osallisuudestaan ja institutionaalisesta asemastaan määrit-
tyvillä tavoilla. Haastateltavieni tulkintojen tarkastelussa käytän analyyttisenä 
välineenä Rosen (2001) tapaa jäsentää visualisointeja tekijän, teoksen ja yleisön 
konteksteihin (ks. taulukko 1 luvussa 2). Oma tapani lukea Rosea ja soveltaa jä-
sennystä korostaa erityisesti visualisoinnin vastaanottoa ja tulkintaa (taulukko 4). 
Haastateltavieni tulkintoja analysoimalla tarkastelen samalla heidän asennoitu-
mistaan visualisoinnin ominaisuuksiin. Ajattelen tulkinnan kuvastavan teoksen 
ja vastaanottajan välistä vuorovaikutussuhdetta, ja tämän osalta nojaudun myös 
Del Casinon ja Hannan (2006) sekä Kitchinin ja Dodgen (2007/2011) ajatteluun. 

Haastateltavien artikuloimat tulkinnat toimivat minulle keinona tarkastella 
heidän näkemystensä taustalla vaikuttavaa suunnittelukulttuuria. Työni kannal-
ta yksi keskeinen näkökulma liittyy asiantuntijuuteen osaamisena, ammattiin 
liittyvänä esiymmärryksenä ja valtana määritellä olellinen tieto (mm. Davoudi 
2006, 2012, 2015; Puustinen 2006, Bäcklund 2007). Lisäksi tiedon avoimuuteen ja 
institutionaalisten rakenteiden merkitykseen liittyvät näkökulmat ovat keskeisiä 
analyysissäni (mm. Forester 1984, Sager 1992, 1999; Flyvbjerg 1998, Rydin 2007, 
2020; Gunder 2010; Bäcklund, Kuusisto-Arponen & Luukkonen 2017). 
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Taulukko 4. Toiseen alakysymykseeni liittyvät keskeiset tulkinnalliset näkökulmat.

Miten suunnittelun viitekehys vaikuttaa visuaalisen esittämisen tulkintoihin? 
Keskeiset näkökulmat

Vastaanottajan 
esiymmärrys kuvattavasta 
ilmiöstä, ammatillinen 
tausta ja koulutus

Tieto ammattiryhmän pääomana, tieto osaamisena ja 
kokemuksena, näkemyksellinen osaaminen

Vakiintuneisiin tietokäytäntöihin liittyvä osaaminen

Tiedon esittämisen konventioihin liittyvä osaaminen, 
visuaalinen lukutaito

Tulkitsijan koulutustaustan vaikutus tulkintaan

Vastaanottajan 
henkilöhistoria ja 
identiteetti, liittyminen 
alueeseen tai kuuluminen 
johonkin ryhmään

Tulkitsijan henkilöhistoriaan liittyvä esiymmärrys 
kuvattavasta ilmiöstä tai alueesta

Tulkitsijan sosiaalisten verkostojen tulkintaa suuntaava 
vaikutus

Vastaanottajan 
institutionaalinen rooli, 
valta ja  
vastuu

Asiantuntijuuteen liittyvä määrittelyvalta

Tulkitsijan taustaorganisaatioon liittyvä asema, valta ja 
vastuu

Edustuksellisen demokratian mukaiseen 
päätöksentekoon liittyvä valta

(Puolue)poliittiseen positioon liittyvä valta

Vastaanottajan tarpeet ja 
asenne

Tulkitsijan käsitys kuvattavan ilmiön merkityksestä

Tulkitsijan käsitys kuvaamisen tarpeesta ja kuvaamisen 
tavasta

Tulkitsijan käsitys kuvaamisen seurauksista

Visuaalisen esittämisen poliittisuuden tunnistaminen ja siihen suh
tautuminen jäsentyvät työssäni performatiivisuuteen liittyvän keskustelun 
avulla. Ajattelen visualisointien olevan performatiivisia visuaalisia lausumia, 
eri tavoin teonluonteisia. Olen tässä luvussa kuvannut Austinin (1962/2016) ta-
paa tarkastella puheen performatiivista teonluonteisuutta lausumien sisältämän 
intention, niiden statuksen ja niistä koituvien seurausten perusteella. Tällainen 
jaottelu soveltuu mielestäni hyvin myös visualisointien tarkasteluun, ja pyrinkin 
etsimään ja tunnistamaan haastateltavieni tulkinnoista näitä erilaisia performa-
tiivisuuden ilmenemiä. Haastateltavieni artikuloimat näkemykset visualisointien 
potentiaalisesta muutosvoimasta ja esittämisen mahdollisista seurauksista, sekä 
heidän tapansa suhtautua niihin, johdattavat minut analyysissäni visuaalisen 
esittämisen poliitiikan jäljille.

Työni kannalta tärkeä näkökulma liittyy myös Butlerin (2010) ajatuksiin 
performatiivisuudesta monimutkaisena yhdistelmänä olosuhteita, toimijoita ja 
toimintaa, joista osa on performatiivisuuden toteutumista edistäviä myötävoi-
mia ja osa sitä jarruttavia tai niille vastakkaisia voimia. Tiedon visualisoinnissa 
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mielenkiintoni kohdistuu varsinkin institutionaalisiin olosuhteisiin performatii-
visuuden toteutumiseen vaikuttavina myötä- ja vastavoimina (vrt. Butler 2010).

Oma lähtökohtani on, että suunnittelun tietokäytännöt, visuaalinen esittämi-
nen osana niitä, muotoutuvat yhdistelmänä institutionaalista ympäristöä, organi-
saatiokulttuuria ja ammatillista kulttuuria. Niiden puitteissa syntyy omanlaisensa 
asiantuntijuuden kulttuuri, joka määrittelee kulloinkin tarkoituksenmukaisen 
tiedon, sen esittämisen tavat sekä sen, kenelle ja missä muodossa tiedon ajatellaan 
kuuluvan. Tämä on mielestäni keskeinen osa visuaalisen esittämisen politiikkaa, 
sillä tiedon avoimuus määrittelee pitkälti eri osapuolten mahdollisuuksia käyttää, 
arvioida ja problematisoida suunnittelun taustaoletuksia sekä niihin nojautuvaa 
toimenpiteiden valintaa.

Pääkysymykseeni liittyvät keskeiset näkökulmat ja niiden käsitteellisen jäsen-
nyksen esitän taulukossa 5.

Taulukko 5. Pääkysymykseeni liittyvät keskeiset tulkinnalliset näkökulmat.

Miten visuaalisen esittämisen poliittisuus tunnistetaan ja miten siihen suhtaudutaan? 
Keskeiset näkökulmat

Performatiivisuuden  
näkökulma

Politiikan avara määritelmä, performatiivisuus 
poliittisuutta avaavana näkökulmana

Visualisointien sisältämät lausumat, niiden 
teonluonteisuus, muutosvoiman vahvuus ja 
kohdistuminen

Vastaperformatiivisuuden mahdollisuus ja ilmeneminen 

Visualisointien performatiivisuus niiden eri rooleissa 
(tiedonmuodostus, vuorovaikutus ja kommunikatiivisuus)

Tilallisten kuvastojen intentionaalinen ja tahaton 
performatiivisuus

Avoimuus ja 
politisoitumisen 
mahdollisuus

Suunnittelun taustaoletusten avoimuus ja niihin liittyvien 
merkityskamppailujen mahdollisuus 

Suhtautuminen politisoitumisen ja konfliktien 
mahdollisuuksiin
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3 Metodologinen lähestymistapa: Perspektiivejä 
visuaaliseen esittämiseen 

” Much as shapeshifting creatures in popular folklore tales are able to 
alter their appearance by transforming into another animal, insider re-
searchers must be able to shift between identities and their dual roles of 
researcher and the researched, but without causing a noticeable distur-
bance to the research setting.” (Greene 2014, s. 7)

Tämän tutkimuksen aihe on kiteytynyt työurani aikana vähitellen. Jo urani 
alussa, vastavalmistuneena maisterina, pohdiskelin mielessäni jatko-opintojen 
mahdollisuutta. Luonnostelin asuinalueiden leimautumiseen liittyviä tutkimus-
suunnitelmia ja pidin silmällä mahdollista aiheeseen liittyvää lähdekirjallisuutta. 
Vaikka ajatukset tutkimuksen tekemisestä jäivät tuolloin vähitellen taka-alalle, 
alueelliseen eriytymiseen liittyvät kysymykset ovat olleet eri työtehtävissäni – 
asuntopolitiikan suunnittelijana, kunnallisia poliittisia toimielimiä palvelevana 
hallinnollisena valmistelijana sekä asumiseen ja maankäyttöön liittyvän seudul-
lisen tiedon tuottajana – aina läsnä. 

Alueellinen eriytyminen on aiheena varsin ajankohtainen ja sen hallintaan 
liittyvistä politiikkatoimenpiteistä käydään jatkuvaa keskustelua. Työssäni seu-
dullisen tiedon tuottajana olen usein pohtinut sitä, missä määrin eriytymiseen 
liittyvän indikaattoritiedon visuaalinen esittäminen tuottaa ja kenties voimistaa 
kuvaamaansa ilmiötä. Ajattelen, että alueellisesta eriytymisestä tuotetun tiedon 
yleistyminen ja siitä tuotettujen visualisointien ”matkustaminen” tutkimuksista 
ja selvityksistä sanomalehtien sivuille ja sosiaalisen median kuvavirtaan väistä-
mättä osallistuu erilaisten tilallisten kuvastojen syntyyn. Toisaalta kokemukse-
ni visualisointien äärellä tapahtuvasta työskentelystä on herättänyt minut myös 
pohtimaan visualisointien erilaisia rooleja ja niihin sisältyviä mahdollisuuksia. 
Tämä omakohtainen kokemus kannusti minut rakentamaan tutkimusasetelmani 
sellaiseksi, että voin käyttää hyväksi omaa osallisuuttani tutkimassani prosessissa. 
Tutkimukseni konteksti, oma positioni tällä tutkimukseni kentällä ja metodolo-
ginen lähestymistapani liittyvät niin tiiviisti toisiinsa, että kuvaan niitä samassa 
luvussa.

Alaluvussa 3.1 kuvaan tutkimukseni kontekstin, eli sen julkishallinnon institu-
tionaalisen muodostelman, jonka tavoitteena on alueellisen eriytymiseen hallinta. 
Lähtökohtani avautuu seudullisesta näkökulmasta, Helsingin seudun neljäntoista 
kunnan maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteissuunnittelusta (MAL), ja ulot-
tuu myös kuntien omiin suunnitteluprosesseihin.
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Alaluvussa 3.2 kuvaan tutkimukseni menetelmällisen lähestymistavan, joka 
on yhdistelmä institutionaalista etnografiaa ja autoetnografiaa. Oman autoetno-
grafisen orientaationi tueksi tarkastelen myös sisäpiiritutkimusta koskevia näkö-
kulmia ja pohdin tutkijan positiota tällaisessa menetelmällisessä orientaatiossa. 

Alaluvussa 3.3 kuvaan tutkimukseni tiheän kontekstin rakentumisen etnogra-
fisten lähestymistapojen valossa. Palaan myös alaluvussa 3.1 kuvaamaani MAL-
suunnittelun kontekstiin, sillä sen institutionaalinen muodostelma näyttäytyy 
omakohtaisen kokemustiedon myötä toisenlaisesta näkökulmasta kuin alaluvussa 
3.1 kuvattu julkisivu.

Alaluvussa 3.4 kuvaan haastatteluaineistoni tuottamisen sekä aineiston ana-
lyysin menetelmät. Kuvaan visuaalisiin materiaaleihin perustuvien virikehaas-
tattelujeni tekoa ja samalla reflektoin oman sisäpiiriläisyyteni vaikutusta tutki-
musaineiston muodostumiseen.

3.1 Tutkimuksen konteksti institutionaalisena muodostelmana

Tutkimukseni institutionaalinen konteksti avautuu Helsingin seudun neljäntois-
ta kunnan yhteisestä MAL-suunnittelusta. Tätä työtä tehdään samanaikaisesti 
seudullisessa yhteissuunnittelussa ja kuntien omissa suunnitteluprosesseissa. 
Tutkimuskirjallisuudessa sanapari ”MAL” ja ”suunnittelu” liittyvät usein valtion 
ja kuntien välisiin strategisiin sopimuksiin, osana valtiotason kaupunkipoliittisia 
tavoitteita ja valtion ja kuntien välisen hallinnan suhteen muutosta (Mäntysalo 
ym. 2014, Mäntysalo & Kosonen 2016, Kanninen 2016, 2017; myös Kanninen & Ak-
kila 2015). Tässä tutkimuksessa tarkoitan MAL-suunnittelulla Helsingin seudun 
kuntien2 väliseen keskinäiseen sopimukseen perustuvaa maankäytön, asumisen 
ja liikenteen yhteissuunnitteluprosessia, jossa valtio on alun perin ollut liikkeelle-
panevana voimana, mutta ei suunnittelun osapuolena. Tämä suunnitteluyhteistyö 
sai alkunsa Helsingin seudun kuntien ja valtion välisestä MAL-aiesopimuksesta 
2012–2015, jonka tavoite 12 kuului näin: 

”Helsingin seudulle laaditaan yhteinen maankäyttösuunnitelma, jossa 
sovitetaan yhteen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestel-
män kehittämisperiaatteet ja ratkaisut. Työn yhteydessä määritellään 

2 Helsingin seudun MAL-alueen muodostavat pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja 
Kauniainen sekä niin sanotut KUUMA-kunnat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, 
Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo ja Vihti. Nimitys KUUMA-kunnat viittaa alun perin Keski-Uu-
denmaan kuntiin, mutta KUUMA-kunnat ovat omaksuneet tämän yhteiseksi nimittäjäkseen, erotuksena 
aiemmin käytettyyn ”kehyskunnat”-määrittelyyn. MAL-sopimuksen sopimusosapuolena on lisäksi Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL, jonka vastuulla on liikennejärjestelmäsuunnitelman valmis-
telu. Lisäksi suunnitteluyhteistyöhön osallistui Uudenmaan liitto ja tiedon tuottajan roolissa Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n Seutu- ja ympäristötieto. 
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maankäyttö- ja rakennuslain 46 a) §:n mukaisen pääkaupunkiseudun 
yhteisen yleiskaavan tarve ja aikataulu sekä seudun muiden kuntien 
alueille laadittavien yhteisten yleiskaavojen tarve ja aikataulutus.” 
(MAL-aiesopimus 2012–2015, s. 7)

Ensimmäisellä aiesopimuskaudella osapuolet laativat Helsingin seudun yhteisen 
maankäyttösuunnitelman MASU 2050 (HSYK 2015a), siihen sisältyvän asunto-
strategian 2025 (HSYK 2015b) sekä seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 
2015 (HSL 2015). Näistä suunnitelmista käytettiin tuolloin yhteisnimitystä ”MAL-
suunnitelmat”. Aiesopimuksen seurantaraportin kirjauksen mukaan ”suunnitel-
mat muodostavat yleispiirteisen näkemyksen Helsingin metropolialueen tule-
vasta yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä” (MAL-seuranta 2016, s. 
1). Muodollinen päätöksenteko tapahtui maankäyttösuunnitelman ja asuntostra-
tegian osalta Helsingin seudun yhteistyökokouksessa (HSYK) ja seudun kunnissa, 
liikennejärestelmäsuunnitelman osalta Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä 
HSL:n hallituksessa. 

Kuntien suunnitteluyhteistyö jatkui MAL-sopimuskaudella 2016–2019 neuvot-
teluosapuolten päästyä yhteisymmärrykseen siitä, että kuntien edellisellä kaudella 
laatima maankäyttösuunnitelma voitiin hyväksyä MAL-sopimuksen pohjaksi. 
Tässä vaiheessa kuntien yhteissuunnittelua koordinoiviin yhteistyökokouksiin 
kutsuttiin myös valtio-osapuolta edustavien ministeriöiden asiantuntijoita. Tällä 
suunnitelmakaudella vakiintui käyttöön nimitys MAL 2019 -suunnitelma, jota 
myös itse käytän tässä tutkimuksessa (hsl.fi/mal/mal-2019). Nimessä kuvastui 
kehittyvän suunnitteluprosessin tavoite nivoa maankäytön, asumisen ja liikenteen 
kokonaisuudet aiempaa paremmin toisiinsa ja saattaa eri toimialojen seudulliset 
tavoitteet päätöksentekoon yksissä kansissa. 

Varsinainen päätöksenteko tapahtui silti edelleen eriytetysti ja maankäytön 
ja asumisen osalta vaiheittain. MAL-suunnitteluprosessissa toimivallan on so-
vittu jakautuvan siten, että maankäytön ja asumisen osalta työtä ohjaa kuntien 
johtavista viranhaltijoista muodostuva MAL-neuvottelukunta ja seudullisen pää-
töksen hyväksymisestä tekee Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK), jonka 
jäsenet ovat seudun kuntien johtavia luottamushenkilöitä, sekä Keski-Uudenmaan 
kuntien KUUMA-johtokunta. Näiden elinten jälkeen MAL-suunnitelma on vielä 
hyväksyttävä kussakin seudun kunnassa erikseen, ja tämä vaihe on maankäytön 
ja asumisen osalta varsinainen lakisääteisesti sitova päätöksenteon vaihe proses-
sissa. Liikennettä koskevaa valmistelua ohjaa HSL-toimikunta ja päätökset tekee 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus, jolla on näissä kysymyksissä 
lakisääteinen toimivalta (hsl.fi/mal/mal-2019).

Seudullista MAL-suunnittelua tehdään institutionaalisesti ja organisatorises-
ti sangen mutkikkaassa verkostossa, jota kuvaa hyvin institutionaalisen epäsel-
vyyden käsite (Hajer 2003, 2006; Bäcklund & Mäntysalo 2009, Bäcklund ym. 
2018, Granqvist ym. 2019, 2021; Hytönen & Ahlqvist 2019, Purkarthofer 2021). 
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Institutionaalisen epäselvyyden tilanteessa toimijat kohtaavat uudenlaisia ongel-
mia, joihin vanhat toimintamallit tai säännöt eivät päde. Toiminnan tavat joudu-
taan järjestämään uudelleen muuttuneeseen tilanteeseen soveltuviksi, ja niiden 
legitiimiydestä neuvottelu on osa politiikkaprosessia. Seudullisessa MAL-suun-
nittelussa tällainen neuvottelu on tapahtunut esimerkiksi liikenteen, maankäytön 
ja asumisen suunnittelukulttuurien kohdatessa, niiden punnitessa tavoitteitaan ja 
toimintatapojaan suhteessa toisiinsa ja etsiessä keinoja sovittaa tavoitteet yhteen 
suunnitelmaksi, johon kukin taustaorganisaatio voi sitoutua.

Olen tässä tuonut esille Helsingin seudun MAL-suunnittelun tiiviin yhtey-
den valtion ja kuntien välisiin MAL-sopimuksiin. Kyseessä ei kuitenkaan ole yk-
sinomaan ”ylhäältä alas” määrittyvä suunnitteluprosessi, vaan samanaikaisesti 
”vahvasti paikallisen motivaation ajama” yhteistyö (vrt. Kanninen 2017, s. 79), 
jonka rakenteita oli luotu jo ennen MAL-aiesopimuksesta 2012–2015 käynnisty-
nyttä yhteissuunnittelua (ks. esimerkiksi MAL-neuvottelukunta 2011). Seudul-
lisen MAL-suunnitteluprosessin tarkastelu asettuu siten osaksi jatkumoa, jossa 
yhdyskuntarakenteellisten ja asuntopoliittisten tavoitteiden seudullista harmo-
nisointia on tehty pitkään, eräänlaisena ennakoivana strategisena vastauksena 
valtion kaupunkipoliittisiin tavoitteisiin. Tämän paikallisen motivaation – tai 
paikallisten motivaatioiden – ajaman seudullisen harmonisoinnin on ajateltu 
palvelevan kuntien yhteistä etua, vaikka se ei olekaan poistanut kuntien välistä 
kilpailutilannetta (vrt. Hirvensalo ym. 2021). Tätä taustaa vasten on mielestäni 
kiinnostavaa tarkastella prosessia juuri valitsemastani institutionaalisen etnogra-
fian näkökulmasta, kuntien toimijoiden arjen näkökulmasta käsin. 

Työni ei tarkastele valtion ja kuntien välistä valtasuhdetta tai valtion kaupunki-
poliittisten tavoitteiden ilmenemistä, joita suomalaisessa kontekstissa on tutkittu 
monista lähtökohdista (Moisio 2012, Kanninen 2017). Tässä tutkimuksessa on 
ennen muuta kyseessä kuntien omaehtoiseen kaupunkipoliittiseen kannanottoon 
liittyvä tarkastelu, sillä sosiaalisesti tasapainoiseen kaupunkikehitykseen liittyvät 
tavoitteet eivät ole tulleet MAL-suunnitelmaan valtion kanssa tehdyn sopimuksen 
velvoittamina. Yksi MAL 2019 -suunnitelman keskeisistä tavoitteista liittyy aluei-
den välisen sosiaalisen eriytymisen hillintään. Suunnitelma-asiakirjaan kirjattu 
ns. määräävä tavoitetaso on määritelty näin: 

”Alueiden väliset erot pienenevät nykytilanteesta vuoteen 2030 men-
nessä, eikä sosiaalinen eriytyminen kasva nykytilanteesta vuoteen 
2030” (HSL 2019a, s. 23). 

Tarkasteluni avautuu seudullisen MAL-suunnittelun kautta, tarjoten siitä etene-
vän näkökulman kuntien omaan toimintaan alueellisen eriytymisen hallinnassa. 
Kuvaan seuraavassa alaluvussa oman etnografisen lähestymistapani, joka yh-
distää institutionaalista etnografiaa ja autoetnografiaa. Oman autoetnografisen 
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orientaationi tueksi tarkastelen myös sisäpiiritutkimuksen näkökulmia omassa 
organisaatiossa tai prosessissa toteutettavaan tutkimukseen. 

3.2 Tutkimuksen etnografiset lähestymistavat ja 
sisäpiiritutkimus

Etnografia on laadullinen tutkimuksellinen lähestymistapa, joka perustuu osallis-
tuvaan havainnointiin ja erityyppisiin toisiaan täydentäviin tutkimusaineistoihin 
(Davies 1998/2008, Herbert 2000, Hämeenaho & Koskinen-Koivisto 2014). Etno-
grafisessa tutkimuksessa tehdään lähes aina haastatteluja, mutta se ei perustu pel-
kästään haastatteluihin (Rastas 2010, Huttunen & Homanen 2017). Pikemminkin 
etnografinen haastattelu ymmärretään osaksi laajempaa aineistokokonaisuutta, 
niin sanottua tiheää kontekstia. Arkielämän tilanteissa tehtyjä tutkimuskohtee-
seen liittyviä havaintoja tallennetaan, esimerkiksi kenttäpäiväkirjaan, ja haas-
tattelujen avulla pyritään tekemään havainnoitua toimintaa ymmärrettäväksi 
(Davies 1998/2008, Rastas 2010, Huttunen & Homanen 2017).

Perinteisesti etnografista tutkimusta on lähdetty tekemään ”kentälle”, kauko-
maille tai oman yhteiskunnan alakulttuurien pariin, kartuttamaan ymmärrystä 
näistä itselle vieraista kulttuureista (mm. Huttunen & Homanen 2017). Tällaisessa 
ajattelussa huomion kohteeksi nousee tutkijan ja tutkimuskohteen erillisyys, nii-
den välinen fyysinen välimatka, sosiaalinen etäisyys tai kielimuuri, joiden ylittä-
miseksi tutkija joutuu ponnistelemaan. Tutkijan ja tutkittavien välisen etäisyyden 
kysymykset ovat toisaalta läsnä myös silloin, kun tutkimusta tehdään lähempänä 
tutkijan omaa kulttuuria. Suomessa esimerkiksi Lotta Junnilainen (2019) ja Pekka 
Tuominen (2020) ovat tehneet etnografista tutkimusta stigmatisoituneissa naa-
purustoissa. Kumpikin on reflektoinut myös sitä, miten he tutkijoina poikkeavat 
tavoitteidensa ja taustansa suhteen tutkittavistaan sekä sitä, minkälaisin keinoin 
erillisyys on ajan kuluessa mahdollista ylittää ja saavuttaa riittävä luottamus tut-
kimusaineiston tuottamiseksi yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa. 

Nykyetnografiassa ”kenttä” määritellään tutkimusaineistojen muodostumisen 
prosesseiksi, ja sen rajat määrittyvät viime kädessä tutkijan kysymyksenasettelu-
jen, tulkintojen ja kirjoittamisen kautta (Fingerroos & Jouhki 2014). Etnografista 
tutkimusta tehdään paljon myös erilaisissa organisaatioissa. Niiden etnografiseen 
tutkimukseen on kehittynyt omia traditioita, joista yksi keskeinen on institutio-
naalinen etnografia. Tämä alun perin sosiologi Dorothy Smithin (Smith 2005, 
2006a) luoma menetelmällinen orientaatio ymmärtää instituutiot muodostelmik-
si, jotka on organisoitu jonkin tehtävän ympärille. Institutionaalinen etnografia 
ei tutki instituutioita tai organisaatioita itsessään, vaan sen erityisenä kiinnos-
tuksen kohteena ovat instituutioiden arjen käytänteissä ilmenevät moninaiset 
toimintaa ohjaavat valtasuhteet (ruling relations, Smith 2006b tai large-scale 
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coordination, McCoy 2006). Esimerkiksi koordinoinnin tai päätöksenteon pro-
sessit tulevat tarkasteltaviksi toimintaa ohjaavina, säätelevinä ja määrittävinä 
suhteina, samoin erityyppisten tekstien ja tietojärjestelmien standardoiva vaiku-
tus toimintaan. Institutionaalinen etnografia tarkastelee toimintaa organisoivia 
sosiaalisia suhteita ihmisten arjesta ja kokemuksista käsin (Smith 2005, 2006a, 
2006b; DeVault & McCoy 2006, Huttunen & Homanen 2017). Institutionaalises-
sa etnografiassa ikään kuin piirretään muodostelman jäsenten kokemuksellista 
organisaatiokaaviota. 

Institutionaalinen etnografia ankkuroi prosessin analyysin sen osallistujien 
arkitodellisuuteen, joten sen lähestymistapa soveltuu omaan tutkimusasetelmaa-
ni. Tutkija voi aloittaa kokemuksen kartoituksen omista kokemuksistaan ja laa-
jentaa sen sitten muihin samaan institutionaaliseen muodostelmaan osallistu-
viin, kuten itse olen tehnyt. Vaihtoehtoisesti prosessi voi käynnistyä ulkopuolelta 
kiinnostuksen kohteeseen perehtyen, kenties rakentaen kumppanuuksia tutki-
muksen aikana ja  osallistuen siten itse käsillä olevaan muodostelmaan. Tällöin 
kyseessä on usein jonkinlainen tekeillä oleva muutosprosessi, jolla saattaa olla 
myös emansipatorinen tarkoitus (McCoy 2006). Ulkopuolisen tutkijan osallis-
tumisen mahdollisuuteen vaikuttavat sekä käytettävissä oleva aika, että pääsy 
sisään prosessiin, lupa olla mukana. Siksi prosessin ulkopuoliset tutkijat saattavat 
käytännön syistä painottaa haastatteluja ja tekstianalyysejä, osallistumisen ja 
havainnoinnin jäädessä sivuosaan (Diamond 2006). Oman tutkimuskontekstini 
kaltainen monitoimijainen suunnitteluprosessi on esimerkki insitutionaalisesta 
muodostelmasta, johon ulkopuolisen olisi hyvin vaikea päästä ”sisälle”. Tiheän 
kontekstin muodostuminen edellyttäisi merkittävää ajallista panostusta, eikä vir-
katyönä tehtävää valmistelua havainnoimaan olisi silti välttämättä pääsyä.

Miten yksilön kokemuksia tutkimalla on mahdollista ymmärtää jotakin in-
stitutionaalisista muodostelmista? Keskeistä on muodostaa ymmärrys haasta-
teltavan sijainnista tämän ”institutionaalisessa toimintaympäristössä” (McCoy 
2006, s. 119). Tällöin huomion kohteena on paitsi hänen sijaintinsa muodollisissa 
instituutioissa myös se, miten hän sijoittuu epävirallisissa ja muuttuvissa verkos-
toissa, jotka ovat organisoituneet tarkasteltavan tehtävän ympärille. Institutio-
naalisessa etnografiassa sovelletaan analyysin välineenä työn laajaa määritelmää: 
työ ei rajoitu vain ammatilliseen asemaan tai korvausta vastaan tehtyyn työhön, 
vaan kaikki tutkimuskohteen kannalta oleellinen toiminta voidaan nähdä työnä 
(mm. McCoy 2006, Smith 2006). Tutkija voi hahmottaa tutkimushenkilöiden-
sä toimintaa esimerkiksi sen suhteen, miksi työn tekeminen on tarpeen, mitä 
valmiuksia tai resursseja työn tekeminen ja siinä onnistuminen edellyttää, mitä 
käytännön toimintaa siihen sisältyy, minkälaisia vuorovaikutustilanteita muiden 
ihmisten kanssa siihen liittyy, mitä tunteita työn tekeminen herättää, minkälaisia 
onnistumisen tai epäonnistumisen hetkiä työhön liittyy (DeVault & McCoy 2006, 
McCoy 2006, Smith 2006). 
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Omassa tutkimusasetelmassani tällaiset pohdinnat ovat oleellinen osa tiheää 
kontekstiani, sillä olen itse osallistunut tarkastelun kohteena olevaan työhön pit-
kän ajan kuluessa ja monissa erilaisissa tehtävissä. Haastatteluaineistollani on 
kuitenkin keskeinen rooli pyrkiessäni ymmärtämään muodostelmalle ominaisen 
yhteistyön merkitystä muiden osallistujien näkökulmasta. Institutionaalinen et-
nografia tutkimusotteena on monipuolinen, joustava ja muuntuva (ks. esim. Grif-
fith & Smith 2014, Lund & Nilsen 2019). Toimintaa organisoivien institutionaalis-
ten ja sosiaalisten valtasuhteiden tarkastelu edellyttää tutkijalta kykyä tunnistaa 
institutionaaliselle muodostelmalle tyypillisiä diskursseja. Sisäpiiriläisen tutkijan 
on siten kohdattava myös omia ennakkoasenteitaan ja uskomuksiaan esimerkik-
si ”oikeasta” tavasta tehdä työtä (mm. Smith 2005, Greene 2014, Rankin 2017). 

Institutionaalisen muodostelman luonne ja sen puitteissa toimivan yksilön 
positio ja ominaisuudet vaikuttavat siihen, että eri toimijoiden tieto ja tietämisen 
tapa ovat keskenään erilaisia (ks. esimerkiksi Campbell 2006, Diamond 2006). 
Institutionaalinen etnografia ymmärtää tiedon ja tietämisen sosiaalisesti raken-
tuvana ja järjestäytyvänä prosessina, joka materialisoituu käytännön toiminnassa 
erityyppisinä käytänteinä ja artefakteina, esimerkiksi tekstuaalisina, numeerisina 
tai visuaalisina tuotoksina (Smith 2005, 2006b; Rankin 2017). Yksi institutionaa-
lisen etnografian keskeisistä materiaalisista tutkimuksen kohteista on se, miten 
tekstuaaliset käytännöt voivat ohjata ja koordinoida toimintaa. Emansipatorisesti 
virittyneessä tutkimuksessa tähän liittyy usein hierarkiatasolta toiselle siirtyvien 
tekstien ohjaava ja standardoiva rooli, joka kuvastaa tasojen välisiä valtasuhteita 
(Smith 2005, 2006b). Omassa tutkimusasetelmassani visualisoinnit saavat osit-
tain tällaisen tekstuaalisen käytännön roolin, jota pyrin tutkimuksessani kuvaa-
maan ja ymmärtämään. 

Oma osallisuuteni tutkimassani institutionaalisessa muodostelmassa on seik-
ka, joka oli lähtökohtaisesti tarpeen huomioida kaikissa tutkimusasetelmaan 
liittyvissä ratkaisuissa. Etnografisen lähestymistapani täydentäminen autoet-
nografisen tutkimusotteen avulla antoi minulle eväitä tähän. Autoetnografinen 
tutkimus perustuu tutkijan oman kokemuksen käyttöön tutkimusaineistona ja 
(mahdollisen) muun aineiston tulkinnan lähtökohtana (Ellis 2004, Ngunjiri ym. 
2010, Ellis ym. 2011). Autoetnografinen tutkimus voi olla hyvin vahvasti henki-
lökohtaista, kokemuksellisuuden näkyessä myös perinteisestä tieteellisestä kir-
joittamisesta poikkeavana kirjoittamisen tavassa. Esimerkiksi Carolyn Ellis ja 
Arthur Bochner edustavat tällaista henkilökohtaisen tai evokatiivisen autoetno-
grafian tutkimusta (mm. Ellis 2004, Ellis & Bochner 2006, Bochner & Ellis 2016). 
Suomessa henkilökohtais-yhteiskunnallista autoetnografista tutkimusta ovat teh-
neet mm. Päivi Rissanen (2015) tarkastellessaan väitöskirjassaan tutkijana omia 
sairastumis-, sairaala- ja kuntoutumiskokemuksiaan ja Hanna Guttorm (2020) 
kuvatessaan omaa saamen kielen – hänelle ”elvytetyn isänkielen” (Guttorm 2020, 
s. 58) – oppimisen prosessiaan henkilökohtaisen elämänhistorian ja yhteiskun-
nallisten tapahtumakulkujen yhteenkietoutumana.



76

Autoetnografiaa käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa on väitelty siitä, kuin-
ka tärkeää tutkijan oman sisäisen kokemuksen lisäksi on täydentää aineistoa 
muiden henkilöiden kokemuksista nousevalla aineistolla. Leon Anderson (2006) 
käynnisti tämän väittelyn käyttämällä analyyttisen autoetnografian määritelmää 
sellaisesta autoetnografisesta tutkimuksesta, jossa tutkija on tutkimansa ryhmän 
jäsen ja tuottaa aineiston dialogissa muiden ryhmän jäsenten kanssa (Anderson 
2006, s. 378). Andersonin mukaan yksinomaan tutkijan omaan kokemukseen 
perustuvassa autoetnografisessa tutkimuksessa mahdolliset puutteet aineiston 
läpinäkyvyydessä voivat heikentää autoetnografisen tutkimuksen tieteellistä us-
kottavuutta, jolloin se jää irralliseksi muusta tutkimuksen kentästä. Vahvan hen-
kilökohtaisuuden puoltajat ovatkin vastineissaan kiinnittäneet huomiota omien 
kokemusten aineistoksi tuottamiseen ja sen analyyttiseen tarkasteluun erityyp-
pisin työmenetelmin, esimerkiksi itseään havainnoimalla ja itseään haastattele-
malla (Vryan 2006, ks. myös Ehn 2014), omaelämäkerrallisella kirjoittamisella 
(esim. Burnier 2006; ks. myös Davies 1998/2008, Chang 2008, Mitra 2010) tai 
analysoimalla henkilökohtaisesti tuotettua aineistoa kollektiivisesti, dialogissa 
toisten tutkijoiden kanssa (Geist-Martin 2010, Hernandez ym. 2010, 2017; Ngun-
jiri ym. 2010, Chang 2013).

Autoetnografisesti virittyneessä tutkimuksessa ajatellaan, että omaan koke-
mukseen perustuva aineisto on arvokasta siksi, että sellaista ei ole mahdollista 
muulla keinoin tuottaa. Autoetnografinen aineisto tuotetaan, sitä analysoidaan ja 
tulkitaan siinä missä muutakin laadullista tutkimusaineistoa, tutkimusongelman 
mukaista käsitteellistä viitekehystä vasten (mm. Vryan 2006). Omaa kokemus-
taan tietyssä kontekstissa tarkastelemalla tutkija pyrkii kohti ymmärrystä mui-
den samassa kontekstissa toimivien ihmisten kokemuksesta (mm. Vryan 2006, 
Ngunjiri ym. 2010). 

Omassa tutkimuksessani ammatillinen kokemukseni on ollut vahvasti läs-
nä tutkimusasetelman laatimisessa, haastattelutilanteissa ja haastatteluaineis-
ton tulkinnassa. Kaikissa näissä vaiheissa olen hyödyntänyt autoetnografisen 
tutkimuksen työkaluja voidakseni tarkastella tutkimusaihettani siten, että oma 
osallisuuteni on keskeinen osa tiheää kontekstia. Omassa tutkimuksessani tar-
koitukseni ei kuitenkaan ole missään vaiheessa ollut nojautua yksistään omasta 
kokemuksestani nousevaan aineistoon. Tutkimusasetelmani lähtökohta on ih-
misten toiminta verkostoissa, vuorovaikutussuhteissa toisiinsa, ja kiinnostukseni 
kohdistuu ihmisten erilaisiin tapoihin tulkita visualisoitua tietoa sekä kollektiivi-
sesti muodostuneisiin tiedon tuottamisen ja visuaalisen esittämisen käytäntöihin. 

Toisaalta kaikki etnografinen tutkimus on väistämättä myös omaan kokemuk-
seen perustuvaa ja sen aineisto yhdessä tutkittavien kanssa tuotettua (mm. Da-
vies 1998/2008, Atkinson 2006, Coffey 2011, Marttila 2014). Andersonin (2006) 
mukaan lähtökohdiltaan autoetnografiasta tutkimusta on luultavasti tehty ih-
mis- ja sosiaalitieteiden piirissä  pitempään ja useammin kuin tutkimusasetel-
mien eksplisiittisistä raportoinneista voisi päätellä. Andersonin mukaan tämä voi 
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johtua siitä, että tutkijan vahvan osallisuuden on pelätty herättävän arvostelua 
objektiivisuuden puutteesta ja epätieteellisyydestä. Niinpä se on ollut hiljaisesti ja 
näkymättömästi mukana tutkimusprosessissa, mutta sen avointa kuvaamista on 
vältetty. Elena Maydellin (2010) tutkimus on yksi esimerkki tutkimusprosessista, 
jonka autoetnografisuus paljastui tutkijalle itselleen prosessin kuluessa. Maydell 
toteaa, että autoetnografian menetelmällinen kehys sai hänet oivaltamaan paitsi 
tutkimuksensa subjektiiviset lähtökohdat, myös koko tutkimusprosessin merki-
tyksen eräänlaisena henkilökohtaisena kasvukertomuksena, jossa hän tutkijana 
peilasi haastateltaviensa kokemuksia omiin kokemuksiinsa (Maydell 2010, s. 10). 

Myös ns. sisäpiiritutkimus (insider research) liittyy tutkimusasetelmiin, joissa 
tutkija on samalla osallinen tutkimassaan ryhmässä, organisaatiossa tai proses-
sissa (mm. Coghlan 2003, 2007;  Brannick & Coghlan 2007, Greene 2014, Juvonen 
2017). Lähestymistavassa on paljon samaa kuin autoetnografisessa lähestymis-
tavassa, koska molemmissa ajatellaan, että osallisen tai sisäpiiriläisen tekemä 
tutkimus on lähtökohtaisesti erilaista kuin ulkopuolisen tutkijan tekemä. 

Sisäpiirin tutkimusta organisaatiotutkimuksen näkökulmasta tarkastel-
leet David Coghlan ja Teresa Brannick pitävät toimija-tutkijan organisaatioon 
tai prosessiin ja sen toimijoihin liittyvää esiymmärrystä hänen vahvuutenaan 
(Coghlan 2003, 2007; Brannick & Coghlan 2007). Toimija-tutkija on valmiiksi 
sisällä tutkimassaan organisaatiossa tai prosessissa ja tuntee sen toimintatavat 
ja organisaatiokulttuurin oman työnsä suoman käytännön kokemuksen pohjalta. 
Organisaation jäsen tuntee kollegansa ja heidän vuorovaikutuksensa vahvuudet ja 
rajoitukset. Hän osaa hyödyntää organisaation epävirallisia verkostoja ja voi ha-
vainnoida toimintaa herättämättä erityistä huomiota. Toisaalta hän saattaa luot-
taa omaan tietoonsa niin vakaasti, ettei ehkä tule kyseenalaistaneeksi totunnaisia 
prosesseja tai pohtineeksi asioita uusista näkökulmista. Tuttuuden analyyttinen 
tarkasteleminen, tavallisen avaaminen ja ymmärrettäväksi tekeminen on vaikeaa, 
sillä itselle arkipäiväisimpiä asioita ei välttämättä edes huomaa. Näin ollen tut-
tuuden keskellä saattaa tulla antaneeksi liikaa painoarvoa uudelle ja erilaiselle, 
totutun kustannuksella (Coghlan 2003, 2007; Ehn 2014).

Sisäpiirirooli mahdollistaa toisaalta sen, että tutkija voi haastatella kollegoitaan 
”yhteisellä kielellä”, sen vivahteita ymmärtäen. Vuorovaikutus on usein mutka-
tonta ja jaettu kiinnostus yhteiseen asiaan voi auttaa haastattelijaa kuuntelemaan 
aktiivisesti. Tuttuus auttaa tunnistamaan kriittisiä kohtia puheessa ja esittämään 
lisäkysymyksiä juuri oikeissa kohdissa. Toisaalta käsitys yhteisestä kielestä saat-
taa johtaa myös harhaan: yhteisön jäsen saattaa kuvitella tietävänsä mitä asiat ja 
sanat tarkoittavat, tiedostamatta että niillä voi kollegoille olla erilainen merkitys 
kuin itselle (Bonner & Tolhurst 2002, Juvonen 2017). Joidenkin asioiden suhteen 
haastateltavalle voisi olla helpompaa olla avoin ulkopuoliselle kuin tutulle, haas-
tateltavalla voi esimerkiksi olla yhteisössä piileviä sitoumuksia tai ristiriitoja, joita 
hän ei halua paljastaa. Ristiriitaiset puheet haastattelutilanteessa voivat johtua 
huonosta muistista tai väärinkäsityksistä, mutta syynä saattaa olla myös (kenties 
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tiedostamaton) halu säilyttää kasvonsa hankalassa tilanteessa tai pitää yllä hyviä 
välejä tutkimusta tekevään kollegaan (Juvonen 2017). 

Tutkimuksen tekemisen myötä sisäpiiritutkijan suhde tutkimuksen kohteeseen 
väistämättä muuttuu. Sisäpiiritutkijan täytyy yrittää etäännyttää itsensä tutuista 
prosesseista ja tulla tietoiseksi omasta suhtautumisestaan ja omista arvostuksis-
taan. Sisäpiiritutkimuksen ongelmallisimmat tilanteet liittyvätkin toimija-tutki-
jan kaksoisroolista kumpuaviin ristiriitoihin. Nämä liittyvät erityisesti tutkimu-
seettisiin kysymyksiin suhteessa tutkittavan ryhmän, prosessin tai organisaation 
muihin jäseniin (mm. Coghlan 2003, 2007; Chavez 2008, Taylor 2011, Greene 
2014, Adriansen & Madsen 2019). 

Organisaatiotutkimuksen näkökulmasta edellä mainitut ristiriidat liittyvät 
organisaatiokulttuuriin (Coghlan 2007). Oman kaksoisroolinsa sisäistämisen li-
säksi toimija-tutkijan on varauduttava jonkinasteiseen rooleja koskevaan häm-
mennykseen myös organisaatiossaan tai yhteisössään, sillä tutkimukseen liittyvä 
organisaation tai toiminnan arvioiminen ja tulosten julkaiseminen ovat itsessään 
varsin poliittisia tekoja. Periaatteessa kriittisen tutkimusotteen mahdollisuudet 
ovat organisaation sisällä hyvät, mikäli keskinäinen luottamus on olemassa. Kui-
tenkin totuttuja tekemisen tapoja ja ajatusmalleja kriittisesti tarkasteleva tutki-
mus saattaa aiheuttaa muissa organisaation jäsenissä mielipahaa (Coghlan 2003). 
Pahimmillaan toimija-tutkija on kuvaannollisesti puun ja kuoren välissä, mikäli 
hänen tutkimustuloksensa tulkitaan organisaatiossa lojaliteettien horjumiseksi. 
Organisaation jäsen voi tutkijana törmätä organisaation hierarkkisiin rajoihin 
tavalla, joka ei koskisi ulkopuolista tutkijaa. Toisaalta esiymmärrys organisaation 
johtamiskulttuurista, valtasuhteista ja hierarkioista voi auttaa toimija-tutkijaa 
luovimaan organisaatiopolitiikan ristiaallokossa uhraamatta silti tutkimuksellista 
integriteettiään (Coghlan 2003, 2007). Rooliristiriidat ja -konfliktit sekä arki-
set vuorovaikutussuhteet epäluuloineen ja juoruineen voivat kuitenkin vaikut-
taa niin tutkimuksen tekoon ja tulosten laatuun kuin tutkijan henkilökohtaiseen 
elämäänkin (Coghlan 2007). Toimija-tutkijan täytyy arvioida, minkälainen tieto 
parhaiten palvelee sekä tieteellisen tutkimuksen että tutkitun yhteisön tarpeita ja 
intressejä ja toimia sen mukaan sekä vastuullisesti että kunnioittavasti (Juvonen 
2017). Palaan näihin kysymyksiin oman tutkimusasetelmani näkökulmasta vielä 
myöhemmissä alaluvuissa.

3.3 Tiheän kontekstin rakentuminen

3.3.1 Tutkimuksen konteksti autoetnografisesta näkökulmasta

Oleellinen osa tiheän kontekstini rakentumista on kahdenkymmenen vuoden 
kokemukseni työskentelystä alueellisen eriytymisen hallinnan ja visuaalisen 
esittämisen kysymysten parissa. Omasta toimija-tutkijan kaksoisroolistani tut-
kimukseni institutionaalinen konteksti näyttääkin toisenlaiselta kuin luvussa 3.1 
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kuvattu näkymä. Oma kokemustietoni vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten ym-
märrän prosessin työvaiheet osana ajallista jatkumoa ja toimijoiden verkostoa. 
Prosessi, jonka alkaminen ja päättyminen ulkoa katsoen kiinnitetään tiettyihin 
vuosilukuihin tai hallinnollisten päätösten päivämääriin, on sisältä käsin tarkas-
tellen liukuvarajainen jakso pitkän ajan kuluessa tehtyä työtä.

Olen osallistunut Helsingin seudun kuntien yhteistyöhön ja seudulliseen yh-
teissuunnitteluun yli vuosikymmenen ajan useissa eri työtehtävissä ja useista or-
ganisaatioista käsin. Vuodesta 2012 lähtien olen työskennellyt Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut (HSY) -kuntayhtymän seutu- ja ympäristötietoa tuottavassa 
yksikössä. Sen puitteissa roolini MAL-työssä on ollut tausta- ja seurantatiedon 
tuottajan rooli, jonka myötä olen osallistunut tässä tutkimuksessa tarkastelemani 
seudullisen työryhmän työskentelyyn ja työtä ohjaavan MAL-neuvottelukunnan 
kokouksiin asiantuntijana. Taustalla on vaikuttanut myös tehtäväni Helsingin 
seudun kuntien ja valtion välisten MAL-sopimusten seurannan projektipäällik-
könä, jossa tehtävässä olen osallistunut asiantuntijana valtion ja kuntien yhteisen 
MAL-sopimussihteeristön kokouksiin. 

Toisin kuin seudun kunnat tai liikennejärjestelmäsuunnittelusta vastaava 
kuntayhtymä HSL, työnantajani HSY ei ole suoraan sopijaosapuolena MAL-so-
pimuksissa eikä seudun kuntien MAL-suunnittelussa. Tämä seikka on korosta-
misen arvoinen siksi, että osallisuuteni MAL-suunnitteluprosessissa ei ole mis-
sään vaiheessa ollut edunvalvontatehtävä. Toisaalta aiemmat työtehtäväni kunnan 
palveluksessa ovat tarjonneet minulle monipuolisen näköalan myös kunnalliseen 
edunvalvontaan ja kunnallispolitiikkaan. Vuosina 2008–2012 toimin valmisteli-
jana Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen johdon esi-
kunnassa. Siinä työssäni osallistuin myös MAL-neuvottelukunnan seudullisen 
kehityskuvan valmisteluun yhtenä Helsingin kaupungin edustajista3. Ensimmäiset 
MAL-aiesopimusneuvottelut valtion ja seudun kuntien välillä käytiin ollessani vie-
lä tuossa tehtävässä, joten niihin liittyviä keskusteluita käytiin työryhmässämme 
usein. Niin ikään keskusteluissa pohdimme sitä edeltäneen, vuonna 2008 valtion 
ja seudun kuntien välillä solmitun aiesopimuksen4 toteutumista ja seurantaa.

MAL-suunnittelun ja alueellisen eriytymisen hallinnan – yhdessä ja erikseen 
– organisatoriset puitteet olisivat itsessään mielenkiintoinen tutkimusaihe, jota 
voisi lähestyä monista näkökulmista. Tässä tutkimuksessa ne eivät kuitenkaan 
itsessään ole tarkastelun fokuksessa. Kontekstin yleispiirteinen kuvaus ja siihen 
liittyvän institutionaalisen epäselvyyden (Hajer 2003) ymmärtäminen ovat silti 
tärkeitä sikäli, että empiirinen aineistoni kumpuaa tässä monimutkaisessa pro-
sessissa toimivien henkilöiden kokemusmaailmasta. Kiinnostuksen kohteeni on 
tiedon visuaalisen esittämisen rooli, joka määrittyy tilannekohtaisesti, käsillä 

3 Ks. MAL-neuvottelukunta 2011.

4 Ks. Ympäristöministeriö 2008.
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olevan prosessin ehdoilla. Toisenlaisessa prosessissa niiden rooli olisi toinen. MAL 
2019 -suunnittelussa työtä tehtiin kunkin toimialan (”kirjaimen”) asiantuntijoista 
koostuvissa työryhmissä. Toimialojen tavoitteiden yhteensovittamista ja niiden 
välisiä painotuksia työstettiin koordinoivissa kokoonpanoissa ja työtä ohjaavissa 
yhteiskokouksissa. Työtä tehtiin myös kaikille asiantuntijoille suunnatuissa, jo-
honkin teemakokonaisuuteen keskittyvissä asiantuntijatyöpajoissa sekä luotta-
mushenkilöseminaareja järjestettäessä ja niiden antia purettaessa. Neuvotteleva 
suunnitteluprosessi ja hajautettu päätöksenteko institutionaalisena muodostelma-
na (mm. Smith 2006) muodostavat puitteet, joissa ristiriitojen tunnistaminen ja 
niiden välissä luoviminen ovat alati läsnä.

Seudullisessa MAL-suunnittelussa alueellisen eriytymisen hallinnan institu-
tionaalinen epäselvyys liittyy paitsi suunnittelun ja päätöksenteon prosesseihin 
ja toimivaltakysymyksiin, myös erittäin vahvasti sisällöllisiin kysymyksiin. Min-
kälainen tavoite voi tulla kyseeseen? Miten tavoitetta voidaan mitata? Miten vai-
kutuksia voidaan arvioida? Miten eriytyminen koskettaa seutua kokonaisuutena, 
entä yksittäisiä kuntia? Selviä sääntöjä, rutiineja tai toimintamalleja eriytymisen 
hallintaan ei seudullisen suunnittelun työkaluista löydy. Epäselvyydestä huolimat-
ta, tai kenties juuri sen ansiosta, seudullinen MAL-suunnitteluprosessi tarjoaa 
mielestäni hedelmällisen lähtökohdan tarkastella tiedon visuaalisen esittämisen 
politiikkaa laajemminkin. MAL-suunnittelu on kuin elävän elämän laboratorio, 
jossa osapuolten toimintakulttuurit kohtaavat. 

Seudullisen MAL-suunnittelun lisäksi tutkimukseni puitteet sisältävät kuntien 
omia eriytymisen hallinnan pyrkimyksiä. Tämän kontekstin rajauksen olen teh-
nyt tietoisena siitä, että prosessissa toimivat henkilöt eivät toimi selvärajaisessa 
”MAL-kuplassa” eikä MAL-suunnittelun tavoitteita voi erottaa kuntien omista 
tavoitteista tai päätöksenteosta. Mielestäni seudullisen prosessin ymmärtäminen 
edellyttää myös ympäröivien prosessien ymmärtämistä. Kuntaorganisaatioissa 
alueellisen eriytymisen hallinta yhdistyy usein asunto- ja maapolitiikkaan, jo-
ten sen vastuuorganisaatio kunnassa määräytyy näille toimialoille (esim. KAK 
2018). Eksplisiittisesti eriytymisen hallintaan liittyvä työ, mikäli sellaiselle on 
kunnassa tunnistettu tarve, on tyypillisesti konsernihallinnosta käsin koordinoi-
tua5. Kuntien asuntotoimen kehittämisyhdistys, jonka toimintaan olen asumisen 
asiantuntijana osallistunut, pohti eriytymisen hallinnan toimenpiteitä kevätsemi-
naarissaan vuonna 2018 (KAK 2018). Tuolloin keskeinen huomioni liittyi siihen, 
että työn vastuutoimialan valinta määrittelee pitkälti käytettyä toimenpidevali-
koimaa, mutta kunnan yhteistyökulttuurilla on suuri merkitys toiminnan sisällön 
muotoutumisessa. 

5 Helsingin seudun kunnissa sosiaalisen segregaation hillintä tai torjuminen on nostettu strategiseksi ta-
voitteeksi Helsingissä ja Vantaalla (Helsinki 2017a, 2017b, Vantaa 2017, 2018b).



81

Tiedollisesti alueellisen eriytymisen aihepiiriä lähestyttiin jossain määrin 
MAL-yhteissuunnittelun ensimmäisellä suunnitelmakaudella, vuosina 2012–2015. 
Tuolloin seudullista asumisen strategiaa varten tuotettiin temaattista kartta-ai-
neistoa lukuisista indikaattoreista, joissa painottuivat asuntokantaan, asuntokun-
tiin ja väestörakenteeseen liittyvät tarkastelut6. Mukana oli myös joitakin sosioe-
konomisia yleispiirteisiä tarkasteluja, mutta sosioekonomisista kartta-aineistoista 
seudullisen asuntostrategian suunnitelmadokumentin liiteaineistoissa julkaistiin 
ainoastaan yksi kartta, joka kuvasi korkea-asteen koulutuksen osuutta 250 m x 
250 m ruuduissa. Osallistuin itse aktiivisesti Helsingin seudun asuntostrategian 
2025 valmisteluun, ja suuri osa tuolloin laaditusta seudullisesta nykytilakuvauk-
sesta ja kaikki liiteaineiston teemakartat tuotettiin HSY:n Seutu- ja ympäristö-
tiedossa, jossa kollegani kanssa muodostimme työparin asumisen asiantuntija 
– paikkatietoasiantuntija. Työskentely oli minulle monella tapaa merkityksellinen 
prosessi, jonka aikana myös tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset alkoivat 
muotoutua. Prosessin kulku ja siihen liittyvä vuorovaikutus vaikuttivat paljon 
myös nyt käsillä olevan tutkimuksen tutkimusasetelman valintoihin.

Tutkimuksessani institutionaalisen etnografian lähestymistapa kiinnittyy ar-
jen kokemusten kautta avautuvaan ymmärrykseen institutionaalisten rakenteiden 
ja käytänteiden toimintaa ohjaavasta merkityksestä. Valta ja valtasuhteet liittyvät 
suunnittelu- ja politiikkaprosesseihin aina jossakin muodossa, mutta kyseessä 
ei välttämättä ole yksiselitteinen jako vallan käyttäjiin ja vallankäytön kohtei-
siin (vaikka niinkin voi joskus olla). Suunnittelu- ja politiikkaprosesseissa vallan 
ilmenemistä voidaan tarkastella monista näkökulmista, joista esimerkiksi puo-
luepoliittiseen asemaan liittyvä päätöksentekijän valta, asiantuntijuuteen liittyvä 
määrittelyvalta, julkishallinnon depolitisoivien ja managerialististen käytäntöjen 
kätkemä valta sekä avoimen politisoitumisen ja konfliktienkin mahdollisuudet 
liittyvät kaikki tämän tutkimuksen aiheeseen. Oma kiinnostukseni kohdistuukin 
siihen, miten yksilöt visualisointeja käyttäessään ja niitä tulkitessaan samalla 
kertovat omasta kokemuksestaan institutionaalisen muodostelman puitteissa. 

3.3.2 Havainnointi ja autoetnografisen aineiston generointi

Tutkimukseni konteksti avautui seudullisen MAL 2019 suunnitelman eriytymi-
sen hallintaan pyrkivästä työskentelystä, joka käynnistyi syksyn 2017 kulues-
sa. Tuon ensimmäisen syksyn kuluessa osallistuin tarkastelemani seudullisen 
työryhmän kokouksiin oman työtehtäväni mukaisessa tiedon tuottajan roolissa. 
Ensimmäinen tutkimussuunnitelmani oli kuitenkin jo tuolloin valmistunut, olin 
hakenut jatkokoulutuspaikkaa ja aloittanut opintovapaajärjestelyt työpaikallani. 
Osallistumiseni työskentelyyn syksyn 2017 aikana tapahtui siten kaksoisroolissa. 

6 Ks. HSYK 2015b.
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Olin mukana kokouksissa ja palavereissa, joissa työryhmä perehtyi käytettävissä 
olevaan valmiiseen alueellista eriytymistä kuvaavaan indikaattoritietoon ja kes-
kusteli käsillä olevan suunnittelutehtävän edellyttämistä tietotarpeista (kuvaan 
tätä prosessia empiirisessä osuudessani alaluvussa 4.1). Koska oma työroolini liit-
tyi erityisesti tiedon tuottamiseen, kuuntelin kokouksissa herkällä korvalla niitä 
tarpeita, joita ryhmän jäsenet esittivät. Kokouksiin osallistui myös kollegani ja 
työparini, jonka oli määrä toteuttaa työryhmän ”tilaamat” karttatarkastelut, ja hä-
nen kanssaan keskustelimme paljon aineistojen saatavuudesta, niiden käsittelyn 
teknisistä yksityiskohdista ja siitä, minkä tyyppisiä karttatarkasteluja olisi ylipää-
tään mahdollista tehdä. Toisaalta kuitenkin tiesin, etten olisi mukana työryhmän 
työskentelyssä enää opintovapaani alettua. Olin myös kertonut työryhmän jäsenil-
le jatko-opintosuunnitelmistani ja siitä, että tutkimusaiheeni liittyi alueellisesta 
eriytymisestä tuotetun tiedon visuaaliseen esittämiseen. Sekä tutkijan roolini että 
tiedon tuottajan roolini vaikuttivat omaan toimintaani siten, että vältin ottamasta 
vahvasti kantaa indikaattorien valintaa koskevissa keskusteluissa.

Syksyn 2017 kuluessa ryhdyin myös kirjoittamaan varsinaista tutkimuspäivä-
kirjaa. Aluksi merkinnät olivat lyhyitä muistiinpanoja kokouksista, seminaareista 
ja erilaisista tilaisuuksista, varsin saman tyyppisiä kuin kokouksen sihteeri voisi 
tehdä kokousmuistion laatimista varten. Opintovapaani käynnistyttyä tutkimus-
suunnitelman täsmentämisen vaiheessa tutkimuspäiväkirjan merkintöjä syntyi 
melko vähän, mutta monet tutkimusprosessin hallintaan ja tutkimusetiikkaan 
liittyvät harjoitustehtävät synnyttivät kuitenkin tekstiä, joista jalostui myöhem-
min autoetnografisin menetelmin tuotettua aineistoa. 

Autoetnografisen aineiston tuottamisen menetelmiä voivat olla esimerkiksi 
itsensä haastatteleminen tai omaelämäkerrallisen aineiston kirjoittaminen ja sen 
tutkimuksellinen analysoiminen, joko yksin tai kollektiivisesti tutkijajoukolla 
(Geist-Martin 2010, Hernandez ym. 2010, Ngunjiri ym. 2010, Ellis ym. 2011, Chang 
2013, Hernandez ym. 2017). Itselläni esimerkiksi suunnitteluprosessin kuvauksen 
tuottaminen tapahtui siten, että kuvasin MAL-suunnittelun prosessia, seudullisen 
työryhmän työskentelyä ja kuntien alueellisen eriytymisen hallintaan tähtääviä 
prosesseja kaavioin ja tekstein itselleni, erilaisiin harjoitustehtäviin, tutkimus-
seminaareissa pitämiini esityksiin ja lopulta käsikirjoituksen tekstiluonnoksiin. 
Ensimmäiset versiot syntyivät yleensä oman kokemukseni pohjalta ja täydentyi-
vät tarpeen mukaan tarkistuksilla arkistolähteistä, kuten kokousmuistioista tai 
suunnitteludokumenteista. Eri kuntien toimintaa kuvatakseni kävin myös viestin-
vaihtoa sähköpostitse kunnissa toimivien asiantuntijoiden kanssa. Jokaisen esi-
tetyn tai kirjoitetun kuvauksen yhteydessä joku kuulijoista tai lukijoista pysäytti 
minut kuvausten äärelle pyytäen tarkennuksia tai kommentoiden kertomaani tai 
kirjoittamaani. Tein näistä keskusteluista muistiinpanot tutkimuspäiväkirjaani ja 
palasin niihin aina seuraavan kirjoitustehtävän yhteydessä, jolloin kuvaus ker-
ta kerralta täydentyi. Kommentit auttoivat minua myös kiinnittämään erityistä 
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huomiota niihin seikkoihin, jotka itselleni olivat arkipäiväisiä itsestäänselvyyksiä, 
mutta joihin tutkijakollegat reagoivat. 

Etnografiaa käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa tutkimuspäiväkirjan tär-
keänä tehtävänä mainitaan kenttätyössä syntyneiden vaikutelmien tallentaminen 
ja esimerkiksi haastattelujen jälkeen niiden antia koskeva reflektointi (esim. Da-
vies 1998/2008, Coffey 2011, Phillippi & Lauderdale 2018). Omassa työskentelys-
säni kenttätyö ei muodostanut mitään erillistä, rajattua ajanjaksoa, jonka kuluessa 
olisin perehtynyt tutkimaani kulttuuriin. Näin ollen myöskään tutkimuspäivä-
kirjaani ei sisälly erillisiä kenttätyötä koskevia jaksoja. Sen sijaan haastatteluai-
neiston analyysin vaiheessa monet merkinnät käsittelevät minua askarruttamaan 
jääneitä aiheita pohdittuina joko omien kokemusteni tai muiden asiantuntijoiden 
kanssa käytyjen keskustelujen avulla. Jeremy Gould on jäsentänyt etnografisen 
aineiston muodostumista siten, että ensin on aistinvarainen kokemus, joka muut-
tuu tiedostetuksi havainnoksi. Mikäli havainto tuntuu tutkijasta merkitykselli-
seltä, hän saattaa kirjata siitä muistiinpanon, joka puolestaan on potentiaalisesti 
dataa (Gould 2016, s. 13). Omassa työskentelyssäni havainnon ja muistiinpanon 
välinen ajallinen etäisyys saattoi siis olla joissakin aiheissa melko pitkä, sillä ajatus 
aiheen tai näkökulman merkityksellisyydestä syntyi vasta tämän tutkimuspro-
sessin myötä, mutta kokemus ja havainto saattoivat liittyä aiempiin työtehtäviini.

Lukiessani tutkimuskirjallisuutta, kootessani analyyttistä viitekehystäni ja 
täsmentäessäni käsitteitä tutkimuspäiväkirja oli keino suhteuttaa tutkijoiden esit-
tämiä näkökulmia omaan, pidemmän ajanjakson kuluessa syntyneeseen koke-
mustietooni. Tällainen hiljaisen tiedon jäsentely toimi arvokkaana tukena tutki-
musasetelman määrittelyssä, haastattelutilanteissa ja myöhemmin haastattelujen 
analyysissä. 

Autoetnografian erityinen arvo piilee siinä, että samanlaista aineistoa ei ole 
mahdollista kerätä millään muulla tavoin (Vryan 2006, Ngunjiri ym. 2010). Au-
toetnografisen hiljaisen tiedon hyödyntämisessä on kuitenkin erikseen punnittava 
siihen liittyviä tutkimuseettisiä haasteita, sillä yleisenä periaatteena prosessin 
muiden osallistujien tulisi olla tietoisia siitä, että he ovat tutkimuksen kohtee-
na, ja antaa siihen suostumuksensa. Keskustelin asiasta tutkimushaastattelujen 
yhteydessä entuudestaan tuntemieni haastateltavieni kanssa painottaen sitä, 
että tutkiessani prosessia sisällytän samalla itseni tutkimuskohteeseen ja tutkin 
”meitä”, en ”heitä”. Toin myös esille sen mahdollisuuden, että anonymisoinnista 
huolimatta oli periaatteessa mahdollista, että joistakin yksittäisistä katkelmista 
prosessin toiset osallistujat saattaisivat voida päätellä todennäköisen puhujan. 
Haastattelemani tai muut tutkimuksen kohteena olevaan prosessiin osallistuvat 
henkilöt eivät kuitenkaan kuulu tutkimuseettisesti ajatellen haavoittuviin ihmis-
ryhmiin (vrt. esimerkiksi Diamond 2006), vaan olivat kiinnostuksen kohteina 
institutionaalisen asemansa vuoksi, viran- tai toimenhaltijoina ja luottamushen-
kilöinä (Alastalo & Åkerman 2010). 
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Täydentävinä aineistoina tiheän kontekstin rakentamisessa käytin runsaasti 
MAL-sopimuksiin ja seudulliseen MAL-suunnitteluun liittyviä arkistolähteitä, 
kuten kokousmuistioita ja työpajojen dokumentointia, sekä julkaistuja suunnit-
teludokumentteja ja seurantaraportteja. Näiden rooli liittyi edellä mainitsemaani 
suunnitteluprosessin kuvauksen tuottamiseen, esimerkiksi silloin, kun tarvitsin 
varmistuksen jonkin asian tarkalle sanalliselle muotoilulle, kun oli tarpeen tar-
kastella jonkin kokouksen tai tilaisuuden osallistujajoukkoa tai tarkistaa jokin 
haastattelupuheessa mainittu yksityiskohta. Myös eri kuntien suunnitteluun ja 
eriytymisen hallinnan pyrkimyksiin liittyvät asiakirjalähteet sekä tilasto- ja tutki-
musyksiköiden verkkojulkaisut ovat olleet tärkeitä täydentäviä aineistoja. Julkisia 
asiakirjoja ja suunnitteludokumentteja olen maininnut empiriassani myös kirjalli-
suusviitteinä taustoittamassa joitakin haastatteluaineistosta tekemiäni tulkintoja. 
Niiden pohjalta voi samalla hahmotella eräänlaista eriytymisen hallintaan pyrki-
vän institutionaalisen muodostelman toimijakarttaa (vrt. Rankin 2017).

3.4 Haastatteluaineiston tuottaminen

Tutkimukseni empiirinen aineisto koostuu toukokuun 2019 ja helmikuun 2020 
välisellä ajanjaksolla tekemistäni haastatteluista. Tein kaikkiaan kaksikymmen-
täyksi yksilöhaastattelua, ja niiden lisäksi yhden ryhmähaastattelun, johon itseni 
lisäksi osallistui kolme asiantuntijaa. Yksilöhaastatteluista yhdeksän oli luotta-
mushenkilöhaastatteluja ja kaksitoista oli suunnittelijahaastatteluita. Haastatel-
tuja suunnittelijoita oli siten kaikkiaan viisitoista ja luottamushenkilöitä yhdek-
sän. Haastattelut olivat melko pitkiä, niistä suurin osa kesti 2–2,5 tuntia, jotkut 
kolmekin tuntia. Lisäksi joukossa oli kaksi haastateltavien tiukkojen aikataulujen 
vuoksi lyhyempinä, noin tunnin mittaisina, toteutunutta haastattelua. Kaikkiaan 
haastattelumateriaalia oli noin 45 tuntia. Yhden haastattelun tallennus osoittautui 
teknisesti epäonnistuneeksi, joten tekstiksi litteroitua aineistoa oli kaikkiaan noin 
43 tuntia. Litteroimattoman haastattelun osalta käytössä oli haastattelun jälkeen 
tekemiäni tutkimuspäiväkirjamerkintöjä, joita käytin myös analyysissäni hyväksi. 

Tutkimukseni konteksti avautuu Helsingin seudun MAL-suunnitelman eriy-
tymisen hallintaan pyrkivästä työstä. Haastateltavieni rekrytoinnissa ensimmäi-
nen kohderyhmä olivat tähän työhön osallistuneet kuntien asiantuntijat. Ensi-
sijainen haastateltavien joukko koostui seudullisen työryhmän työskentelyyn 
osallistuneista henkilöistä useista seudun kunnista. Lisäksi halusin haastatella 
myös joitakin MAL-yhteissuunnittelun muiden työryhmien työskentelyyn osal-
listuneita suunnittelijoita, voidakseni tarkastella prosessia, johon itse olin osallis-
tunut, monipuolisesti myös muista näkökulmista. Samalla sain mahdollisuuden 
tarkastella sitä, miten osallistujien asema institutionaalisessa muodostelmassa 
ilmeni haastateltavien puheessa. Päätin aloittaa haastattelut ryhmähaastattelulla, 
johon osallistui tiedon tuottamisessa työpareinani toimineita henkilöitä omasta 
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työyhteisöstäni. Toisin sanoen lähestymistapani muodostui yhdistelmäksi institu-
tionaalista etnografiaa ja analyyttistä autoetnografiaa Andersonin (2006) tarkoit-
tamassa merkityksessä. Kutsun tätä viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden joukkoa 
suunnittelijoiksi ennen kaikkea erottaakseni heidät institutionaalisen asemansa 
perustella luottamushenkilöistä. 

Luottamushenkilöiden osalta rekrytointiprosessi eteni siten, että lähdin liik-
keelle seudullista MAL-prosessia kaupunkien johtotehtävissä ohjaavista henki-
löistä, suunnitelmia koskevaan päätöksentekoon HSL:n hallituksessa tai Helsingin 
seudun yhteistyökokouksessa osallistuneista henkilöistä sekä suunnitteluproses-
sissa järjestettyjen luottamushenkilötilaisuuksien osallistujista. Luottamushen-
kilöseminaarien osallistujien kautta joukkoon tuli sellaisia haastateltavia, joiden 
osallistuminen MAL-suunnitteluun liittyi luottamustoimeen maakunnallisessa 
päätöksenteossa. Joukossa oli myös sellaisia luottamushenkilöitä, jotka olivat 
osallistuneet seudulliseen päätöksentekoon edellisellä suunnittelukaudella (vuo-
sina 2012–2015), mutta joiden rooli nyt tarkasteluni kohteena olevalla suunnitte-
lukaudella oli ennen muuta kunnallisen luottamushenkilön rooli. 

Luottamushenkilöiden rekrytoinnissa kävi melko pian ilmeiseksi, että MAL-
suunnitteluun rajatuilla rekrytointikriteereillä mukaan valikoituisi ensisijaisesti 
maankäytön ja liikenteen kysymyksiin orientoituneita henkilöitä. Halusin täy-
dentää kokonaiskuvaa haastateltavilla, jotka olivat oman kuntansa poliittisissa 
toimielimissä, valtuustossa tai lautakunnissa, profiloituneet alueellisen eriytymi-
sen tai eriarvoisuuden kysymyksissä. Tällaisia henkilöitä etsiessäni hyödynsin ns. 
lumipallomenetelmää eli kysyin haastattelemiltani kaupunkien suunnittelijoilta 
ehdotuksia. Lopulta haastateltujen luottamushenkilöiden joukko, yhdeksän hen-
kilöä, edusti kaikkia näitä näkökulmia. Osalla haastateltavista osallistuminen 
MAL-suunnitteluun liittyi luottamustoimeen seudullisessa yhteistyöelimessä tai 
maakunnan tai seudullisen kuntayhtymän hallituksessa, osalla positio suhteessa 
seudulliseen yhteissuunnitteluun määrittyi vahvemmin kunnallisen luottamus-
toimen ehdoilla. Jokaisen näkökulma oli kuitenkin jonkinlainen yhdistelmä kun-
nallista ja ylikunnallista työtä, joillakin oli lisäksi oman ammatillisen taustansa 
myötä näkemystä MAL-suunnittelun sisällöllisiin kysymyksiin. Hankalin posi-
tion määrittelyn ongelma ilmeni niiden haastateltavien kohdalla, jotka toimivat 
kaupunkien johtotehtävissä, sillä heidän asemansa oli yhdistelmä viranhaltijan ja 
poliitikon/luottamushenkilön roolia. Harkinnan jälkeen päädyin määrittelemään 
nämä henkilöt luottamushenkilöiksi ennen kaikkea heidän asemaansa liittyvien 
puoluepoliittisten kytkentöjen vuoksi. 

3.4.1 Visuaalisiin aineistoihin perustuva virikehaastattelu

Tutkimuskirjallisuudessa autoetnografisen tutkimuksen ja sisäpiirin tutkimuksen 
mahdollisina riskeinä nähdään, ettei toimija-tutkija tunnista omaa subjektiivi-
suuttaan, että hän luottaa liikaa omaan esiymmärrykseensä eikä välttämättä 



86

huomaa tutussa ja toistuvassa ilmeneviä merkityksiä (Coghlan 2003, 2007; Ehn 
2014, Greene 2014, Juvonen 2017). Pyrin kiinnittämään näihin seikkoihin erityistä 
huomiota jo tutkimusasetelmaa rakentaessani, sekä haastateltavien rekrytointia 
että haastattelumenetelmää koskevissa valinnoissa. 

Yksi keskeisistä ratkaisuista oli edellä kuvaamani haastateltavien henkilöiden 
moninäkökulmaisuus. Toinen tärkeä ratkaisu oli rakentaa haastattelumenetelmä 
visuaalisten virikemateriaalien varaan. Visuaaliset aineistot olivat luonnollises-
ti lähtökohtana jo itse tutkimuksen aiheen vuoksi. Olen työssäni usein esitellyt 
karttatarkasteluja erilaisissa kokoustilanteissa erilaisille yleisöille, ja minulla oli 
kokemusta siitä, miten mielenkiintoisesti ja usein odottamattomasti tällainen 
työskentelytapa voi toimia. Vapaamuotoisissa työkokouksissa karttatyöskentely 
on synnyttänyt vilkkaita keskusteluja osallistujien kommentoidessa jotakin hei-
dän näkökulmastaan tärkeää tai yllättävää seikkaa ja toisten vastatessa näihin 
kommentteihin. Tällaiset kokemukset vaikuttivat taustalla siinä, miten päätin to-
teuttaa tutkimushaastatteluni. Ajattelin, että keskustelu virikemateriaalien ääres-
sä antaisi haastateltaville mahdollisuuden pohtia sekä visualisointien roolia että 
eriytymisen hallinnan kysymyksiä heidän omista lähtökohdistaan. Lisäksi ajat-
telin, että kahdenkeskiset haastattelut toisivat esille subjektiivisten ja kollektiivis-
ten tulkintojen vuorottelua, kun osallistujat voisivat reflektoida myös seudullisen 
työryhmän työskentelyä haastattelumateriaalien äärellä. Tällä tavoin pystyisin 
haastattelujen avulla syventämään ymmärrystäni myös havainnoiduista koko-
ustilanteista (vrt. mm. Davies 1998/2008, Herbert 2000, Rastas 2010, Huttunen 
& Homanen 2017).  

Visuaalisten materiaalien varaan rakentuvaa haastattelumenetelmää kutsutaan 
usein visuaaliseksi elisitaatioksi (mm. Copeland & Agosto 2012, Rose 2016, Bra-
vington & King 2019). Elisitaatiolla tarkoitetaan vuorovaikutteista tiedon keräämi-
sen tai tuottamisen tapaa. Määritelminä sekä visuaalinen tutkimusmenetelmä että 
visuaalinen elisitaatio ovat sikäli ongelmallisia, että niiden monipuolisen käytön 
yleistyttyä niiden nimellä tehdään varsin monen tyyppistä tutkimusta, mikä voi 
aiheuttaa sekaannusta (Bravington & King 2019). Niinpä määritelmän yhteydessä 
on tärkeää täsmentää, minkä tyyppisistä visuaalisista materiaaleista tutkimuksessa 
on kyse. Muun muassa valokuvaelisitaatio, piirroselisitaatio, karttaelisitaatio ja 
GIS-elisitaatio kuuluvat kaikki visuaalisten tutkimusmenetelmien perheeseen, ja 
niitä on käytetty paljon myös maantieteen alalla (mm. Moore-Cherry ym. 2015, 
Pyyry ym. 2021; ks. myös Dowling ym. 2016).

Toinen tärkeä määriteltävä seikka visuaalisia menetelmiä hyödyntävässä tut-
kimuksessa liittyy visualisointien tuottamisen ja tulkinnan tekijään (Copeland 
& Agosto 2012, Bravington & King 2019). Tutkijan on määriteltävä, tuotetaan-
ko visualisoinnit tutkimustilanteessa (haastattelussa tai muussa tilanteessa) vai 
muualla, sekä tuottaako haastateltava ne itse, haastateltava ja haastattelija yhdes-
sä, vai tuoko haastattelija tilanteeseen ennalta valikoimansa materiaalin. Lisäksi 
tärkeä menetelmällinen seikka liittyy siihen, tapahtuuko visualisointien tulkinta 
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tutkimustilanteessa osallistujan ja tutkijan yhteistyönä vai tulkitseeko tutkija ai-
neistoja itse. Myös se, onko visuaalisesti tuotettu aineisto tutkimuksen pääasial-
linen aineisto vai onko se osa muuta aineistoa, esimerkiksi haastattelupuhetta, 
on tärkeä määriteltävä seikka. Lähelle itse käyttämääni visuaalisen elisitaation 
menetelmää osuu Moore-Cherryn ym. (2015) käyttämä GIS-aineistoon perustu-
va karttaelisitaation menetelmä, jossa tutkijoiden itsensä paikkatietoaineistoista 
tuottamia karttoja käytettiin poliitikkojen haastatteluissa. Heidän tutkimukses-
saan tutkijat tuottivat materiaalit havainnollistaakseen tiettyjen politiikkatoimien 
vaikutuksia kaupunkiympäristössä ja aineistoja käytettiin haastatteluissa keskus-
telua ohjaavina virikkeinä. 

Kutsun omaa haastattelumenetelmääni visuaalisiin aineistoihin perustuvak-
si virikehaastatteluksi. Virikehaastattelu on elisitaatiohaastattelun muoto, jossa 
haastattelija valitsee visualisoinnit, tai muut mahdolliset virikkeet. Omien virike-
materiaalieni valintaa pohdin tukeutuen Jukka Törrösen (2017) ajatukseen, että 
visuaalisina virikkeinä toimivat materiaalit on valittava siten, että ne viittaavat 
tutkimuskohteeseen ja tukevat tutkimusasetelmaa. Virike tuo ulkopuolisen maa-
ilman mukaan haastattelutilanteeseen. Samalla virikkeiden valinta rajaa jossain 
määrin myös asioita tilanteen ulkopuolelle, joten tulkinnassa on muistettava aina 
tarkastella syntynyttä aineistoa nimenomaan suhteessa käytettyihin virikkeisiin 
(Törrönen 2017). 

Oman tutkimusasetelmani kannalta selvän lähtökohdan materiaalien valin-
nalle tarjosivat suunnitteluprosessissa tuotetut alueellista eriytymistä kuvaavat 
visualisoinnit. Nämä visualisoinnit seudullinen työryhmä oli yhteisellä päätök-
sellään määritellyt ei-julkisiksi7, joten niiden käyttämisestä tässä tutkimuksessa 
oli sovittava seudullisen työryhmän kanssa. Sain luvan käyttää visualisointeja 
tutkimushaastatteluissa, mutta en niiden julkaisemiseen. Työni arvioinnin nä-
kökulmasta visualisointien julkaiseminen ei ole välttämätöntä, sillä analyysini 
kohdistuu niiden äärellä käytyyn haastattelupuheeseen. Jotta tutkimukseni lukija 
voisi saada käsityksen siitä, minkä tyyppisistä visualisoinneista oli kyse, viittaan 
kuvaan 1, joka sisältyi edellisen suunnittelukierroksen tausta-aineistoihin ja jul-
kaistiin tuolloin seudullisen asumisen strategian liitteenä (HSYK 2015b).

Haastattelumateriaaleihin sisältyvät suunnitteluprosessissa tuotetut visuali-
soinnit olivat siis Helsingin seudun 14 kuntaa kuvaavia teemakarttoja, joissa teema 
esitettiin 250 m x 250 m ruuduissa. Alkuperäisenä aineistona oli asukkaiden ra-
hatuloja ja työllisyyttä kuvaavat muuttujat vuosilta 2012 ja 2015 Tilastokeskuksen 
Ruututietokannasta (Tilastokeskus). Toisin kuin kuvan 1 esimerkkikartta, haas-
tattelujen kartat olivat ulkoasultaan luonnosmaisempia, sillä niiden viimeistelylle 
julkaisutarkoitukseen ei ollut tarvetta. 

7 Tarkastelen tähän päätökseen liittyviä näkökulmia tarkemmin tutkimukseni empiirisessä osassa.
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Seudullisen työryhmän työskentelyn tarkoituksena oli valmistella MAL 2019 
-suunnitelmaan soveltuva eriytymisen mittari. Ryhmä päätyi ehdottamaan koko 
seudulta laskettua erilaisuusindeksiä yhdistettynä karttatarkasteluihin. Näin ol-
len laaditut karttatarkastelut kuvastavat seudullisen työryhmän tulkintaa suun-
nittelutehtävästään. Aineistoon kuului tulotasoa kuvaava karttapari Alimman 
tuloluokan talouksien osuus ruudun kotitalouksista sekä Alimpaan tuloluokkaan 
kuuluvien kotitalouksien lukumäärä ruuduissa.  Alimpaan tuloluokkaan laske-
taan kaksi alinta tulodesiiliä, mikä käytössä olleilla vuoden 2015 tiedoilla tarkoitti 
kotitalouden tulojen olevan enintään 16 466 euroa vuodessa, ja tämä tieto kävi 
ilmi visualisoinnin selitteestä. Luokittelussa vahvimmalla värillä, tummanvih-
reällä, merkittiin osuuskartassa ruudut, joissa yli 50 % ruudun kotitalouksista 
kuului alimpaan tuloluokkaan, ja määräkartassa ruudut, joissa oli yli sata alim-
paan tuloluokkaan kuuluvaa kotitaloutta. Keskivihreällä värillä merkittiin ruudut, 
joissa näitä kotitalouksia oli 20–50 % tai 50–99 kotitaloutta. Mikäli alimman 
tuloluokan kotitalouksien osuus tai lukumäärä oli näitä pienempi, ruudun väri 
oli joko vaalea keltainen tai neutraali harmaa, joten kartan visuaalisessa ilmees-
sä korostuivat vihreät ruudut. Visuaalisesti saman tyyppinen karttapari kuvasi 
työttömyyttä. Työttömyysaste ruuduissa -kartan vihreällä merkityissä ruuduissa 
työttömyysaste oli seudun keskiarvoa korkeampi: tummimmissa ruuduissa yli 20 

Kuva 1. Helsingin seudun asumisen strategiaan 2025 (HSYK 2015b) laadittu visualisointi, joka kuvaa 
korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuutta 18 vuotta täyttäneestä väestöstä 250 m x 250 m 
ruuduissa. Visualisointi tuotettiin edellisen MAL-yhteissuunnittelun tausta-aineistoksi. Tässä tutkimuksessa 
se toimii esimerkkinä, jonka avulla lukija voi muodostaa suuntaa-antavan käsityksen tämän tutkimuksen 
visuaalisten virikemateriaalien ei-julkisten karttaesitysten ulkoasusta ja sisällöstä. 
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% ja keskivihreissä 14–19,9 %. Työttömien lukumäärä ruuduissa -kartan tum-
mimmissa ruuduissa työttömiä oli 80–309 henkilöä ja keskivihreissä ruuduissa 
20–80 henkilöä.

Yksittäistä indikaattoria kuvaavien karttatarkastelujen lisäksi aineistoista oli 
laskettu yhdistelmäindikaattoriksi työttömyysaste ja talouksien mediaanitulot, 
kummankin muuttujan saadessa yhtä suuren painokertoimen. Aineiston ruudut 
oli jaettu kymmeneen yhtä suureen luokkaan ja yhdistelmäindikaattorin kart-
tavisualisoinnissa esitettiin näistä kymmenestä luokasta alin desiili. Yhdistel-
mäindikaattorikarttoja oli haastatteluissa neljä: vuoden 2015 aineistosta laskettu, 
vuosien 2012 ja 2015 vertailu, vuoden 2015 tilanne taustanaan MAL-sopimuksen 
asumisen ensisijaiset kohdealueet sekä vuoden 2015 tilanne taustanaan HLJ-
suunnitelmassa käytetyt seudulliset saavutettavuusvyöhykkeet (ks. kuvat 11 ja 12).

Se, että eriytymismittarin pohjana toimineet visualisoinnit olivat vain seu-
dullisen työryhmän sisäisessä käytössä on institutionaalisen etnografian näkö-
kulmasta merkillepantava seikka. Tarkasteltaessa eriytymisen hallintaa politiik-
kaprosessina, johon osallistuu valmistelijoiden lisäksi myös muita toimijoita, 
voidaan tässä kohdassa tunnistaa tiedollisen epäsuhdan mahdollisuus (vrt. Fo-
rester 1984). Halusin haastatteluissa päästä tarkastelemaan visualisointien roolia 
sekä valmistelijoiden että päätöksentekijöiden näkökulmasta. Osa tätä tarkastelua 
oli ei-julkisten valmisteluaineistojen tuominen haastattelutilanteeseen kaikille 
haastateltaville. Sen lisäksi olin kiinnostunut myös siitä, minkä tyyppisen tiedon 
pohjalta poliittiset päätöksentekijät aihetta lähestyivät ylipäätään, ja miten he 
visualisointeihin suhtautuivat. Tuodakseni haastattelutilanteisiin näihin näkökul-
miin liittyviä seikkoja täydensin haastattelumateriaalia valikoimalla visualisoin-
teja muista lähteistä. Näin ollen keskusteluissa tarkasteltiin suunnitteluprosessin 
käyttämiä visualisointeja yhdessä muiden mahdollisten indikaattorien ja visu-
alisointien kanssa. Myös tämä tarjosi yhden kuvainnollisen askeleen taaksepäin 
tutun prosessin ääreltä.

Mielestäni luonteva lähtökohta täydentämiselle oli ei-julkisten aineistojen vas-
tapainoksi laajalevikkiset media-aineistot. Löytääkseni tarkoitukseeni soveltuvia 
aineistoja kävin läpi Helsingin Sanomien alueellista eriytymistä koskevia lehtiar-
tikkeleita. Arkistossa tällainen kartoitus tehdään käytännössä tietokantahakuna, 
joten tulokset riippuvat hakuehdoista. Rajasin tarkastelun lehden Kaupunki-osi-
oon siksi, että etsin nimenomaan Helsingin seutua koskevia artikkeleita. Haaru-
koin tarkasteltaviksi artikkelit asiasanoilla asuinalue, eriytyminen, segregraa-
tio, lähiö, hyvinvointiero, tuloero, hintaero, maahanmuutto, koulusegregaatio, 
koulushoppailu ja myönteinen erityiskohtelu. Ajallisesti rajasin haun koskemaan 
MAL 2019 -suunnittelun ajanjaksoa. 

Näillä määritellyillä hakuehdoilla löytyneiden lehtiartikkelien joukossa oli 
27 sellaista, joiden aihe liittyi asuinalueiden eriytymiskehitykseen. Artikkeleista 
12 perustui ajankohtaisiin tai melko tuoreisiin tilasto- tai tutkimusjulkistuksiin 
(Tilastokeskus 1 kpl, PTT 1 kpl, Helsingin yliopisto 4 kpl, Helsingin kaupungin 
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tietokeskus 6 kpl). Muut artikkelit liittyivät pääosin ajankohtaisiin tapahtumiin 
kuten kaavoitus- tai liikennehankkeisiin (esimerkiksi Länsimetron valmistu-
miseen tai Raide-Jokerin varren täydennyskaavoitukseen), Tukholman lähiön 
Rinkebyn levottomuuksiin helmikuussa 2017, kuntavaaleihin ja Helsingin uusien 
pormestarien esittelyihin keväällä 2017 sekä poliisin ennalta estävän toiminnan 
lisämäärärahan myöntämiseen kesällä 2018. Artikkeleista viisi perustui Helsingin 
Sanomien itse kokoamiin ja käsittelemiin tilastoaineistoihin. Artikkeleista 14 oli 
sellaisia, joihin liittyi temaattinen, tilastotietoon perustuva karttavisualisointi. 
Niissä artikkeleissa, joihin ei liittynyt karttavisualisointia tai muuta paikantavaa 
visualisointia, yleensä nimettiin useita kaupunginosia. Joukossa oli vain kaksi 
eriytymisaiheista artikkelia, joihin ei liittynyt karttaa eikä tekstissäkään nimet-
ty yhtäkään kaupunginosaa. Sen sijaan kummassakin alueellinen eriytyminen 
yhdistettiin 1960–1970-luvuilla rakennettuihin lähiöihin yleisellä tasolla. Rele-
vanttien hakutulosteni ensimmäinen lehtiartikkeli julkaistiin 3.1.2016 ja viimei-
nen 18.4.2019. 

Löysin lehtiartikkelien joukosta tutkimusasetelmaani sopivaa virikemateriaa-
lia, joka tarjosi vertailukohtaa suunnitteluprosessin puitteissa laaditulle tausta-
aineistolle ja antoi haastateltaville mahdollisuuden pohtia myös median roolia 
politiikkaprosesseihin potentiaalisesti vaikuttavan tiedon välittäjänä ja erityisesti 
visualisointien osalta myös sen tuottajana. Lehtiartikkelien joukosta valitsin haas-
tatteluihin virikkeiksi asukkaiden havaitsemaan sosiaaliseen epäjärjestykseen 
(kuva 2), väestön koulutuksen, tulotason ja työllisyyden perusteella lasketun hy-
vinvoinnin eriytymiseen (kuvat 4 ja 5) sekä alueellisiin sairastavuuseroihin (kuva 
7) liittyvät lehtiartikkelit, joista jokaiseen sisältyi ilmiötä kuvaava karttaesitys. 

Kuvan 2 lehtiartikkeli, Lähiöiden huono maine vaikuttaa liioitellulta, julkais-
tiin Helsingin Sanomissa huhtikuussa 2016. Jutun taustalla on Teemu Kemp-
paisen ja Perttu Saarsalmen tutkimusartikkeli (Kemppainen & Saarsalmi 2015). 
Artikkeli on osa Kemppaisen vuonna 2017 Helsingin yliopistossa tarkastettua 
väitöskirjaa (Kemppainen 2017), mutta Kemppainen kirjoitti siitä blogitekstin 
sekä omaan blogiinsa (Kemppainen 2016a) että Helsingin kaupungin Kvartti-verk-
kolehteen (Kemppainen 2016b). Lehtiartikkelin karttaesitys on alkuperäisestä 
tutkimusjulkaisusta ja esiintyy myös kummassakin blogitekstissä, mutta sitä on 
jonkin verran muokattu Helsingin Sanomien toimituksessa: junaradan ja metro-
linjan esittäminen väreissä poikkeaa alkuperäisestä, samoin nimistö, jota alku-
peräisessä ei ollut Helsingin keskustaa lukuun ottamatta. Myös kartan otsikko ja 
selite ovat toimituksen laatimat ja poikkeavat siten alkuperäisestä. Haastattelussa 
käyttämäni A3-kokoinen tuloste oli kuvassa 2 erillisellä viivalla rajaamani alue. 
Artikkelin koko tekstiosaa ei voinut tulosteesta lukea, joten haastateltavien oli 
keskityttävä kuvien, otsikon ja alaotsikoiden, ingressin, kuvatekstien ja muiden 
taitossa tehtyjen nostojen tarkasteluun ja tulkintaan. 

Asukkaiden havaitsema sosiaalinen epäjärjestys, koettu levottomuus ja tur-
vattomuus ovat luonteeltaan hyvin toisen tyyppistä tietoa kuin tilastomuuttujiin 
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perustuva indikaattoritieto. Ilmiönä sosiaalinen epäjärjestys on kuitenkin liitetty 
alueelliseen eriytymiseen sekä tutkimuksessa että siinä keinovalikoimassa, jolla 
eriytymiskehitystä on pyritty kaupungeissa tai paikallisesti seuraamaan ja hallit-
semaan. Tutkimusasetelmani kannalta minua kiinnostivat kokemukseen perustu-
van tiedon visuaalisen esittämisen haastateltavissa synnyttämät tulkinnat sekä se, 
miten haastateltavani näkivät tällaisen tiedon merkityksen eriytymisen hallintaan 
liittyvissä politiikkaprosesseissa. Näin ollen käytin haastatteluissa kuvan 2 parina 
vielä toisenlaista samaa aihepiiriä havainnollistavaa visualisointia (kuva 3). Tämä 
turvattomuuden ja levottomuuden kokemuksiin liittyviä vastauskeskittymiä ku-
vaava kartta julkaistiin Helsingin kaupunginkanslian Kvartti-lehdessä alkuvuo-
desta 2019 artikkelissa, joka käsitteli Myllypuron kaupunkiuudistuksen vaikutuk-
sia asukkaiden turvallisuuskokemuksiin (Väliniemi-Laurson & Rönnberg 2019). 
Käytin karttaa haastatteluissa itsenäisenä kuvana, ilman alkuperäisen artikkelin 
tekstejä, kertoen kuitenkin haastateltaville kartan alkuperäisen kontekstin.

Kuvien 4 ja 5 lehtiartikkeli, Vauraus valtaa Vallilaa, julkaistiin Helsingin Sa-
nomissa tammikuussa 2017. Sen taustalla on Helsingin Sanomien oma, avoimiin 
tietoaineistoihin perustuva datajournalismi. Artikkelissa on tarkasteltu Helsingin 
kaupunginosien paremmuusjärjestystä tulojen, työllisyyden ja koulutusasteen pe-
rusteella vuonna 2016 ja niiden aseman suhteellista muutosta 2000-luvun alusta. 
Alueista esitetään kartalla erikseen paras ja huonoin alue, niiden väliin jäävät 119 
aluetta esitetään luokiteltuina viiteen luokkaan. Pienemmillä kartoilla on erik-
seen nostettu tarkasteluun kymmenen eniten sijoitustaan parantanutta aluetta ja 
kymmenen eniten sijoitustaan menettänyttä aluetta. Jutun ja sen visualisointien 
tarkoitus haastatteluissa oli toimia virikkeinä, joita vasten haastateltavat voisivat 
peilata ajatuksiaan eriytymistä koskevan tiedon avoimuudesta ja julkisuudesta. 
Siinä mielessä tämä virike toimi osittain myös vastinparina suunnitteluprosessin 
tuottamille ei-julkisille karttavisualisoinneille. 

Haastatteluissa tämän virikkeen tarkastelu keskittyi lehtiartikkelin 
jälkimmäiseen osaan (kuva 5), joka sisältää pääkartan, kaksi sivukarttaa ja täy-
dentävää tilastografiikkaa. Jutun alkuosa (kuva 4) oli myös mukana haastatte-
lutilanteessa, pääosin havainnollistamassa karttavisualisoinnin kontekstia. Osa 
haastateltavista kiinnostui kuitenkin pohtimaan myös alkuosaa, sekä sen teks-
tuaalisia elementtejä että artikkelia kuvittanutta valokuvaa.

Virike toimi haastatteluissa myös siten, että se johdatteli keskustelun asunto-
markkinoita ja asumisen hintaa koskeviin pohdintoihin. Ryhmähaastattelun ja 
kahden ensimmäisen yksilöhaastattelun jälkeen päädyinkin kuljettamaan haas-
tatteluissa mukana myös MAL-suunnittelun tausta-aineistona käytettyä asunto-
jen hintoja kuvaavaa karttavisualisointia (kuva 6), jonka otin haastatteluissa esille 
yhdessä Vauraus valtaa Vallilaa -lehtiartikkelin kanssa.

Kuvan 7 lehtiartikkeli, Helsingin tervein alue on Länsi-Pakila, julkaistiin Hel-
singin Sanomissa joulukuussa 2018. Sen taustalla on Kansaneläkelaitoksen aineis-
toihin perustuva Helsingin kaupunginkanslian tilastojulkaisu (Ahlgren-Leinvuo 
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Ville Eloranta HS

PÄÄKAUPUNKISEUDUN asukkaat
kokevat rauhattomiksi 1960- ja
1970-luvuilla rakennetut lähiöt
ja kaupunkimaiset ympäristöt,
kuten Helsingin kantakaupun-
gin. Pientaloalueiden asukkaat
kertoivat rauhattomuudesta sel-
västi vähemmän kuin muut.

Sosioekonomisesti huono-
osaisemmilla asuinalueilla kärsi-
tään rauhattomuudesta tyypilli-
sesti enemmän kuin muualla.

Tämä selviää Helsingin yli-
opiston tutkimuksesta, jossa
käydään läpi tuhansien metro-
polialueen asukkaiden arvioita
alueensa levottomuudesta. Tut-
kimus kattaa kaikki kaupungin-
osat.

”Lähiöistä ei ole aiemmin ol-
lut tilastollisesti edustavaa otos-
ta”, kertoo tohtorikoulutettava
Teemu Kemppainen. 

TUTKIJAT koostivat vastausten
perusteella kartan, jossa aluei-
den tummuus riippuu siitä,
kuinka rauhattomilta ne keski-
määrin tuntuvat. Suurin osa to-
della tummista alueista on met-
ro- ja junaliikenteen varrella.

”Tämä vastaa hyvin myös ar-
kikäsitystä asiasta”, Kemppai-
nen mainitsee. Hän muistuttaa
silti, että pääkaupunkiseutu on

edelleen varsin turvallinen ja
rauhallinen monien muiden
maiden suurkaupunkialueisiin
verrattuna. Kaikkia kartan tum-
masävyisiä alueita ei myöskään
määritä huono-osaisuus.

”Eräällä tavalla hauska ha-
vainto oli Otaniemi. Arvioihin
ovat luultavasti vaikuttaneet
teekkarijäynät ja muut hulinat.”

Kemppaisen mukaan yksi eri
alueiden merkittävimmistä häi-
riötekijöistä on julkijuopottelu.

”Siitä ei yleensä aiheudu vaa-
raa, mutta monia se häiritsee.”

Kiinnostavaa on se, että vaik-
ka lähiöt kärsivät yleisesti rau-
hattomuuden leimasta, niiden
ero muihin kaupunkimaisiin
alueisiin ei ole kovin suuri. Erot
ovat tilastollisesti merkittävät
mutta varsin pienet.

VAIKKA lähiöiden asukkaat kär-
sivät rauhattomuudesta lähes
saman verran kuin esimerkiksi
kantakaupungin asukkaat, tilan-
ne voi vielä muuttua.

Kantakaupunki ja sitä muis-
tuttavat alueet tarjoavat yleensä
enemmän palveluja ja muita
viihtyvyyttä parantavia seikko-
ja, joten asukkaat saattavat suh-
tautua rauhattomuuteen ”osana
pakettia”, Kemppainen arvioi.

Jos mielikuvat pitävät pintan-
sa, lähiöiden asema asunto-
markkinoilla heikkenee ja osa
lähiöistä jää yhä enemmän jäl-
keen muun kaupunkiseudun ta-
louskehityksestä.

”Tarvitaan lisää julkista kes-
kustelua ja uusia tutkimuksia,
jotta kielteiseen kehitykseen
voidaan puuttua ajoissa.”

Jos kielteiset mieli-
kuvat lähiöistä
pitävät pintansa,
alueiden asema voi
kuitenkin heikentyä. 

Asuminen: Tutkimus sijoitti Helsingin seudun rauhattomat alueet kartalle

Lähiöiden huono maine
vaikuttaa liioitellulta

Kuva 2. Lähiöiden huono maine vaikuttaa liioitellulta -lehtiartikkeli (HS 22.4.2016). Haastattelutilanteessa 
virikkeenä toimi lehtiartikkelin yläosa (otsikko, ingressi, karttakuva ensimmäisen tekstisarakkeen alku) 
tulostettuna A3-kokoiselle paperille.
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2018), josta Helsingin kaupunki tiedotti joulukuussa 2018 (Helsingin kaupungin-
kanslia 12.12.2018). Terveys ja sairastavuus ovat vakiintuneita hyvinvoinnin mit-
tareita, mutta alueellisen eriytymisen tarkasteluissa niitä käytetään vaihtelevasti, 
toisinaan yhdistettyinä sosioekonomisiin indikaattoreihin. Tutkimusasetelmani 
kannalta minua kiinnostivat haastateltavieni ajatukset tällaisen hyvinvointitiedon 
merkityksestä heidän työssään sekä tiedon kartografisen visualisoinnin herättä-
mät tulkinnat. Tämä lehtiartikkeli oli haastatteluissa mukana kokonaisuudessaan, 
mutta käytännössä keskustelu keskittyi kuvassa punaisella rajattuihin osioihin.

Lisäksi valitsin mukaan ”vuokratalolähiöiden” koettuja luokkaeroja ja yhtei-
söllisyyttä käsittelevän, Lotta Junnilaisen alkuvuodesta 2019 tarkastettua väi-
töstutkimusta uutisoivan lehtiartikkelin Kaupunginosat eriytyvät (kuva 8). Sen 
yhteydessä ei ollut karttaa eikä nimetty yhtäkään kaupunginosaa. Artikkelin tar-
koitus oli toimia haastatteluissa virikkeenä asukkaiden arjen pohdintaan ja sa-
malla antaa haastateltaville mahdollisuus pohtia yhtäältä nimeämistä ja kartalla 
osoittamista ja toisaalta geneeristä yleistävää puhetta (esimerkiksi ”vuokratalo-
lähiöistä”) stigmatisaation ja leimaamisen näkökulmasta. 

Kuva 3. Kvartti-lehdessä 1/2019 julkaistu turvattomuuden ja levottomuuden kokemuksiin liittyviä 
vastauskeskittymiä kuvaava kartta (Väliniemi-Laurson & Rönnberg 2019). 
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”TÄMÄ on todella hyvää! Juuri si-
tä, mitä pitääkin.” Heini Färkki-
lä, 29, ja Valtteri Färkkilä, 32,
nauttivat lounaastaan Helsingin
Vallilassa sijaitsevassa japanilais-
ravintolassa, Mashirossa.

Pariskunnan on helppo hy-
myillä herkullisen zukedon-an-
noksen päätteeksi, mutta hy-
myyn on aihetta myös muilla
Vallilan seudulla asuvilla. 

Vallila on nimittäin Kluuvin ja
Hernesaaren ohella tällä vuosi-
tuhannella suhteellisesti eniten
hyvinvointiaan parantanut alue
Helsingissä. 

HS vertaili Helsingin osa-aluei-
den 2000-luvun kehitystä asuk-
kaiden koulutuksen, tulotason ja
työttömyyden perusteella. Näi-
den mittareiden valossa Helsin-
gin hyvinvoivimmaksi alueeksi
nousee kaupungin läntisellä reu-

nalla sijaitseva Kuusisaari. Eni-
ten huono-osaisuutta on kerään-
tynyt Itä-Helsingin Jakomäkeen. 

Ääripäät eivät yllätä. Kuusisaa-
ri kuului Helsingin eliittialueisiin
jo vuosituhannen alussa. Jako-
mäki puolestaan paini jo tuol-
loin korkean työttömyyden kal-
taisten ongelmien kanssa. 

VERTAILU osoittaa, että itäinen
kantakaupunki on nostanut vuo-
situhannen aikana voimakkaasti
profiiliaan. Lyyrisesti voisi sa-
noa, että se on noussut alueiden
keskiluokkaan, porvarillisen Ete-
lä-Helsingin ja työväenluokkai-
sen Itä-Helsingin väliin.

”Esimerkiksi Kalliossa tällai-
nen gentrifikaatio [keskiluok-
kaistuminen] lähti liikkeelle jo
1980-luvun puolella. Nykyisin
Kalliota ja sen lähialueita leimaa
nuori, koulutettu väestö”, sanoo
Helsingin tietokeskuksen järjes-
telmäpäällikkö Pekka Vuori. 

Siis juuri japanilaisessa ravin-

tolassa lounastavien Färkkilöi-
den kaltaiset ihmiset. Juristina
työskentelevä Heini ja it-alan yri-
tyksessä asiakkuuspäällikkönä
työskentelevä Valtteri muuttivat
Vallilan viereiseen Harjuun syys-
kuussa. Sinne heidät toi seudun
vireä kaupunkikulttuuri.

”Etsimme asuntoa aika pitkälti
Kallion ja Vallilan seudulta. Mie-
timme hetken Töölöäkin, mutta

se tuntui jotenkin tosi nukahta-
neelta”, Heini Färkkilä sanoo.

NOIN 9 300 asukkaan Vallila on
kenties paras esimerkki itäisen
kantakaupungin noususta. Alue
on nostanut 2000-luvulla tulo-
ja koulutustasoaan selvästi Hel-
singin keskimääräistä kehitystä
nopeammin. Alueen työttö-
myysaste on myös kasvanut Hel-

Vauraus valtaa Vallilaa 
Vallilassa parisen vuotta työskennelleet Malin Tuominen ja Sauli Tuominen sanovat, että alueelle on tullut viimeisten vuosien aikana kiinnostavia uusia ravinto-
loita. He nauttivat joulun välipäivinä kahvit Vallilan finanssijättien OP:n ja Nordean vieressä sijaitsevassa Helsingin kahvipaahtimossa.

MARKUS JOKELA / HS

Helsingin itäinen kantakaupunki
on vaurastunut 2000-luvulla,
kertoo HS:n selvitys. Samalla osa
Itä-Helsingistä on pudonnut muun
kaupungin kehityksestä. 

Kaupunginosat: Kuilu vauraan kantakaupungin ja Itä-Helsingin lähiöiden välillä kasvaa 

Joonas Laitinen HS 

Juhani Saarinen HS

singin yleistä työttömyysastetta
hitaammin.

Helsingin alueiden eriytymistä
tutkinut Mats Stjernberg selittää
Vallilan nousua kaupunkimaisen
asumisen suosion kasvulla. Tä-
mä on tuonut Vallilaan ihmisiä,
jotka olisivat aiemmin saattaneet
muuttaa Helsingin kehyskuntiin. 

”Vallila on hyvällä paikalla ja
houkutteleva miljöö urbaania
asuinympäristöä hakeville. Valli-
lassa asuntojen hinnat ovat
myös olleet verrattain matalal-
la”, Helsingin tietokeskuksessa
työskentelevä Stjernberg sanoo.

Yksi esimerkki uudesta vau-
raammasta Vallilan alueesta on
Konepaja, jossa asuu selvästi
alueen keskiarvoa varakkaampia
ihmisiä. Toinen esimerkki on
alueelle nousseet Mashiron ja
Helsingin kahvipaahtimon kal-
taiset ravintolat ja kahvilat.

VALLILA ja muu itäinen kanta-
kaupunki on HS:n selvityksen

perusteella yhä kaukana vau-
raimpien alueiden tulotasosta.
Ero eräisiin Itä-Helsingin lähiöi-
hin esimerkiksi koulutuksen ja
tulotason nähden alkaa kuiten-
kin olla jo suuri. 

”Tilannetta selittää se, että
pääosa Helsingin ulkomaalais-
taustaisesta väestöstä asuu esi-
kaupunkialueella. Heidän tulon-
sa on yleisesti matalampaa kuin
kantaväestöllä”, Tietokeskuksen
Vuori sanoo.

Räikein ero alueiden kehityk-
sessä on asuntojen hinnoissa.
Pääosin Mäkelänkadun ja Alek-
sis Kiven kadun välisen Vallilan
käsittävän postinumeroalueen
00510 asuntojen hinnat ovat Ti-
lastokeskuksen mukaan nous-

seet vuosien 2005–2016 aikana
noin 85 prosenttia. Kontulassa
vastaava arvonnousu on ollut
noin 30 prosentin luokkaa.

Stjernberg sanoo, että Helsin-
gin alueiden eriytyminen on nyt
huomattavasti nopeampaa kuin
ennen 1990-luvun lamaa. 

”Suhteelliset erot Helsingin eri
alueiden välillä ovat kasvaneet
kantakaupungin alueen vauras-
tuttua. Tässä mielessä vaikuttaa,
että jotkut alueet ovat jäämässä
jälkeen”, hän sanoo. 

”En olisi kuitenkaan kovin
huolissani mistään Helsingin
alueesta. Helsingin seudulla on
niin kova kysyntä asunnoista, et-
tä on vaikea uskoa, että mitään
aluetta uhkaisi absoluuttinen

taantuminen.”
On itään luvassa hyviäkin uuti-

sia. Esimerkiksi Myllypuro on
kehittynyt 2000-luvulla tulojen,
työllisyyden ja koulutuksen va-
lossa Helsingin keskiarvoja pa-
rempaan suuntaan. Kaupunki
toivoo vuosina 2018–2019 val-
mistuvan Metropolian kampuk-
sen nostavan aluetta lisää.

”Se tuo valtavan määrän opis-
kelijoita ja nuoria ihmisiä. Toi-
veissa on, että sinne syntyy posi-
tiivinen kierre, joka toisi Itä-Hel-
sinkiin toisenlaista kehitystä
kuin tähän asti”, Vuori sanoo.

G Tutustu oman alueesi kehi-
tyksen tarkemmin HS:n lasku-
rissa osoitteessa HS.fi.

Fakta

Näin alueita
verrattiin
A HS vertasi Helsingin aluei-
den kehitystä koulutuksen,
tulotason ja työttömyyden
kehityksen suhteen. Niitä on
käytetty myös alueiden
eriytymistä käsittelevien
tutkimusten mittareina.
A Mittareiden perusteella
alueet asetettiin järjestyk-
seen ja kehitystä verrattiin
vuosituhannen alkuun.

Kuva 4. Vauraus valtaa Vallilaa -lehtiartikkelin ensimmäinen osa (HS 2.1.2017). 
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Kuva 5. Vauraus valtaa Vallilaa -lehtiartikkelin jälkimmäinen osa (HS 2.1.2017).
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Asuntojen neliöhinnat
postinumeroalueittain v. 2016

Kuva 6. Asuntojen neliöhinnat postinumeroalueittain vuonna 2016 (HSY 2018). 
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Kuva 7. Helsingin tervein alue on Länsi-Pakila -lehtiartikkeli (HS 15.12.2018). Haastattelussa virike oli 
tulostettu kokonaisuudessaan A3-kokoiselle paperille, mutta keskustelu keskittyi pääsääntöisesti 
karttaan, kuvaan, otsikoihin ja leipätekstin väliin tehtyyn nostoon.
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ULKOPUOLELTA tulevat kielteiset
asenteet ja ennakkoluulot lei-
maavat vuokratalolähiöiden
asukkaiden elämää. Kaupungin-
osat eriytyvät, kun hyvä- ja huo-
no-osaiset keskittyvät enemmän
omille alueilleen.

Huonomaineisina pidettyjä lä-
hiöitä on helppo tarkastella ul-
kopuolelta, mutta mitä ajattele-
vat ihmiset jotka asuvat näillä
alueilla?

Helsingin yliopiston tohtori-
koulutettava Lotta Junnilainen
selvitti tätä kysymystä väitöstut-
kimuksessaan Lähiökylä: tutki-
mus yhteisöllisyydestä ja eriarvoi-
suudesta.

Kävi ilmi, että vuokratalo-
lähiöihin kohdistuvat ennakko-
luulot pitävät osaltaan pystyssä
eriarvoisuutta. Huonomaineisel-
la alueella asuva leimataan hel-
posti tietynlaiseksi ihmiseksi.

”Hyvinvointivaltion eriarvoi-
suus tiivistyy vuokratalolähiöis-
sä”, Junnilainen kertaa tutki-

mustaan. Hän väittelee aiheesta
perjantaina.

Tutkimuksessaan Junnilainen
seurasi kahden suomalaisen lä-
hiön elämää viiden vuoden ajan.
Toinen seuratuista lähiöistä si-
jaitsee pääkaupunkiseudulla,
toinen Länsi-Suomessa. Tutki-
mus on anonyymi, joten Junni-
lainen ei kerro mistä lähiöistä on
kyse.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN lähiöt
voivat kuitenkin hyvin verrattu-
na muuttotappioalueisiin. Pää-
kaupungissa on enemmän töitä
ja alueita on varaa peruskorjata
ja kehittää. Kasvukeskukseen ha-
lutaan tulla, kun taas muuttotap-
piollisilla paikkakunnilla lähiöstä
voi olla vaikea päästä pois.

Suomalaiset lähiöt syntyivät
1950-luvulla alkaneen kaupun-
gistumisen myötä. Työ oli iso
osa ihmisten elämää, ja upouu-
det lähiöt olivat kysyttyjä. Eriy-
tyminen lähti käyntiin vasta
1990-luvun laman jälkeen, kun
matalasti koulutetulle väelle ei
ollutkaan enää kysyntää.

”Vuokratalolähiöissä näkyvät
laman pitkäaikaiset seuraukset.
Suomalaisessa yhteiskunnassa
kaikilla ei ole tasavertaisia mah-
dollisuuksia”, toteaa Junnilai-
nen.

Lähiökylä-tutkimuksessaan
Junnilainen huomasi, että mo-
nella tapaa keskenään erilaisia
lähiöitä yhdistää yksi asia: tapa,
jolla asukkaat kokevat oman
asuinalueensa. Se on tuttu ja
turvallinen. Yhteisöllinen.

”Asukkailla on kokemus siitä,
että naapureiden kanssa ollaan
ikään kuin samassa veneessä”,
kertoo Junnilainen.

1960- JA 1970-LUVUILLA raken-
nettujen vuokratalolähiöiden
asukkaat tuntevat, että ympäril-
lä olevat ihmiset ymmärtävät
millaista on elää niukkuudessa.

Tuntemattomilta saa tukea sekä
tunnetasolla että konkreettises-
ti.

Ulkopuoliset eivät kuitenkaan
näe vuokratalolähiöitä samalla
tavalla. Pyrkimykset lähiöiden
parantamiseksi tehdään usein il-
man ymmärrystä asukkaiden
elämästä ja arjesta.

”Pyritään aktivoimaan ja yh-
teisöllistämään asukkaita. Teh-
dään paljon hankkeita, taidejut-
tuja tai sitten toteutetaan ajatus
kohtaamistilasta asukkaille”,
Junnilainen sanoo.

Hän korostaa, että hankkeissa
ei ole mitään vikaa. Ne eivät
vain poraudu todelliseen ongel-
maan. 

LÄHIÖIDEN asukkaita pyritään
yhteisöllistämään tavalla, joka
vastaa ulkopuolisten käsitystä
oikeasta tavasta elää. Helposti
ajatellaan, että lähiöt pitäisi kor-
jata lisäämällä yhteisöllisyyttä.
Asukkaiden mielestä alueet ovat
kuitenkin jo yhteisöllisiä.

”Yhteisöllisyys ei kuitenkaan
muuta kenenkään yhteiskunnal-
lista asemaa”, Junnilainen tote-
aa.

”Puhe vuokratalolähiöistä
synnyttää helposti vaikutelman,
että ongelma on ihmisissä eikä
rakenteissa.”

Käsite ongelmalähiö esiintyi

ensimmäisen kerran 1970-luvul-
la. Ennakkoluulot eivät ole ka-
donneet vuosikymmenten aika-
na vaan ne ovat muuttaneet
muotoaan.

”Alueiden elämä on muuttu-
nut, mutta mielikuvat elävät. Ei
ole väliä, perustuvatko ne todel-
lisuuteen”, Junnilainen jatkaa.

Mielikuvat vaikuttavat myös
asukkaiden kuvaan itsestään.

”Esimerkiksi internetin myyn-
tipalstoilla ei haluta laittaa
asuinpaikkaa, sillä asukas voi
ajatella ettei kukaan halua ostaa
tavaraa siltä alueelta.”

MITÄ sitten pitäisi tehdä, jotta
kaupungin eriytyminen saatai-
siin pysäytettyä?

Pääkaupunkiseudulla huono-
osaisuuden keskittymistä on py-
ritty estämään niin kutsutulla
sosiaalisella sekoittamisella. Sii-
nä uusiin kaupunginosiin sekoi-
tetaan niin vuokra- kuin
omistusasuntoja.

Junnilaisen mielestä vastaus
on yksinkertainen.

”Yhteiskunnan eriarvoisuus il-
menee aluetasolla. Täytyy huo-
lehtia, ettei tehdä päätöksiä, jot-
ka työntävät ihmisiä marginaa-
liin. Alueiden kehitystyössä aut-
taisi, jos pystyttäisiin paremmin
asettumaan niiden ihmisten ase-
maan, joista puhutaan.”

Kaupunginosat eriytyvät
Lähiöiden eriytyminen lähti käyntiin 1990-luvun laman jälkeen, kun niukasti koulutusta saaneen väen työmahdollisuudet heikkenivät.

TUOMAS SELÄNNE

Luokkaerot korostuvat
vuokratalolähiöissä,
kertoo tuore väitöstutkimus.

Asuminen: Vuokralähiön asukkaat kokevat lähiönsä tutuksi ja turvalliseksi

Vilma Timonen HS

”Eriarvoisuus
tiivistyy
vuokratalo-
lähiöissä.”

Kuva 8. Kaupunginosat eriytyvät -lehtiartikkeli (HS 15.2.2019). 

Monipuolistaakseni visuaalisen esittämisen valikoimaa ja tuodakseni keskuste-
luun mukaan myös palveluihin ja kaupunkiympäristön laatuun liittyviä näkö-
kulmia sisällytin materiaaleihin nelikenttäkuvan (kuva 9) Tukholmassa laadi-
tusta Skillnadernas Stockholm -raportista vuodelta 2015. Nelikentän x-akselilla 
on sosioekonomisten muuttujien (työllisyys, tulotaso ja koulutus) yhdistelmänä 
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laadittu sosioekonominen indeksi ja y-akselilla palveluita, työpaikkoja, julkisen 
liikenteen yhteyksiä ja julkisen tilan laatua yhdistävä ns. kaupunkiympäristön 
laatuindeksi. Tukholman kaupunginosat sijoittuvat pistesymboleina nelikenttään 
saamiensa indeksiarvojen mukaan. Vain osa kaupunginosista on nimetty, mutta 
kaikki kaupunginosat on jaettu neljään luokkaan rakennuskannan iän (vanhat ja 
uudet esikaupungit/lähiöt), asuntokannan ominaisuuksien (pientaloalueet) ja kes-
kustatoimintojen (keskusta) perusteella. Kuvio on alueellistettua tietoa kuvaava 
datavisualisointi. Se oli virikkeiden joukossa ainoa, joka ei kuvannut Helsingin 
seutua tai sen osaa. Tämän kuvan valinnan taustalla oli ajatus suhteuttaa omaa 
tuttua kaupunkiseutua koskevaa keskustelua etäisempään vertailukohteeseen.  

Kuva 9. Kaupunkiympäristön laatuindeksin ja sosioekonomisen indeksin yhdistävä nelikenttäkuva 
Tukholman kaupungin sosiaalisen kestävyyden komission laatimasta Skillnadernas Stockholm raportista 
(Skillnadernas Stockholm 2015).

Julkisessa keskustelussa alueellinen eriytyminen ja maahanmuutto liitetään usein 
toisiinsa. Siihen nähden oli mielestäni hieman yllättävää, että lehdistökatsauk-
seeni ei sisältynyt maahanmuuttoa tai etnistä eriytymistä käsitteleviä juttuja. 
Taustalla saattaa olla esimerkiksi se, että aihetta oli käsitelty julkisuudessa mel-
ko paljon katsaukseni ajankohtaa edeltävästi esimerkiksi Katja Vilkaman (2011) 
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Kuva 10. Järvenpäähän tulee kristillinen asuinalue -lehtiartikkeli (HS 6.3.2019).
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väitöskirjaan liittyvän uutisoinnin ja sitä seuranneen keskustelun myötä. Lisäksi 
maahanmuuttoa käsiteltiin tarkasteluvuosinani turvapaikanhakijoihin liittyvänä 
kansallisen politiikan kysymyksenä. Pitkän harkinnan jälkeen päätin, etten sisäl-
lytä materiaaleihini etnistä eriytymistä koskevaa visualisointia. Painavin peruste 
tälle oli se, että halusin tarkastella, kuinka itsestäänselvänä asiana haastateltavani 
toisivat sen oma-aloitteisesti esille. 

Päätin haastattelut lehtiartikkeliin, joka käsitteli Laiho-yhteisön suunnitelmia 
rakennuttaa Järvenpäähän kristillinen asuinkortteli (kuva 10). Tämän virikkeen 
aiottu tehtävä oli tarjota keskustelun lopuksi tilaisuus pohdiskella toisenlaisia 
näkökulmia eriytymiseen, alueiden tietoisen profiloinnin ja markkinoinnin nä-
kökulmista. Ajattelin myös, että jos etnisestä tai kulttuurisesta eriytymisestä ei 
tätä ennen olisi keskusteltu, aihe voisi nousta tämän virikkeen yhteydessä esille. 
Tosiasiassa jokaisessa haastattelussa etnisyyteen liittyvät kysymykset nousivat 
keskusteluun jo paljon aiemmin. Viimeisen virikkeen rooli jäi lopulta verraten 
ohueksi, mihin varmaankin vaikutti myös se, että suurin osa haastatteluista oli 
melko pitkiä ja viimeisen virikkeen kohdalla vallitsi usein jo tunne, että aihe oli 
siltä erää ”loppuun käsitelty”. Myös tiedon visuaalisen esittämisen näkökulmasta 
tämä virike toimi pikemminkin taustoittavana, sillä siihen ei sisältynyt karttavi-
sualisointia tai infografiikkaa.

Näiden itse valitsemieni visuaalisten virikemateriaalien lisäksi esitin haas-
tateltavilleni haastattelukutsun yhteydessä mahdollisuuden tuoda haastatteluun 
mukanaan heidän mielestään hyviä ja onnistuneita esimerkkejä alueellista eriy-
tymistä kuvaavista visualisoinneista, tai vastaavasti sellaisia esimerkkejä, joita 
he pitivät epäonnistuneina tai jollakin tavalla hankalina. Tähän mahdollisuuteen 
tarttui haastatelluista suunnittelijoista kolme. Palaan näihin itse valittuihin visua-
lisointeihin tarkemmin alaluvuissa 4.1 ja 4.3 empiriani yhteydessä. 
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3.4.2 Haastattelujen vuorovaikutus

Haastatteluni rakentuivat edellä kuvattujen visuaalisten virikemateriaalien ym-
pärille. Materiaalisesta näkökulmasta pyrin tekemään haastettelutilanteet niin 
yhdenmukaisiksi kuin suinkin mahdollista. Haastattelut tapahtuivat rauhalli-
sissa tiloissa, joissa ei ollut hälinää tai läpikulkua. Jotkut haastateltavat tapasin 
heidän omissa työtiloissaan, jotkut julkisten kirjastojen työtiloissa tai neuvotte-
luhuoneissa. Visuaaliset virikkeet olin tulostanut A3-kokoon paperille ja ne tuli-
vat haastatteluissa esille pääsääntöisesti samassa järjestyksessä. Haastattelujen 
ajankohdat sovittiin haastateltavien aikataulujen ehdoilla. Kaksi noin tunnin 
mittaista haastattelua olivat kestoltaan selkeästi muita lyhyempiä, kyseessä ole-
vien haastateltavien tiukan päiväohjelman vuoksi. Nämä molemmat haastattelut 
ajoittuivat kuitenkin aamuun, ennen päivän muita kiireitä, joten molemmissa tun-
nelma oli sekä keskittynyt että rento. Näissä lyhyissäkin haastatteluissa ehdimme 
käydä keskustella virikemateriaaleista melko kattavasti. Toisessa haastattelussa 
kävimme läpi kaikki virikkeet, toisessa tarkastelusta jäivät lehtiartikkelit Kau-
punginosat eriytyvät, Helsingin tervein alue on Länsi-Pakila ja Järvenpäähän 
tulee kristillinen asuinalue.

Useimmat haastattelut olivat mielestäni tunnelmaltaan kiireettömiä ja olin 
haastattelijana tyytyväinen siihen, että haastateltavat paneutuivat kiinnostuneina 
tulkitsemaan visuaalisia virikkeitä. Yksi haastattelu oli sovittu loppuiltapäivään 
ja tämä haastateltava mainitsi osallistuneensa työpäivän aikana kolmeen pari-
tuntiseen kokoukseen. Hän vaikuttikin haastattelun aluksi silminnänhden väsy-
neeltä, joten aloitimme keskustelun epämuodollisesti vaihtamalla kuulumisia ja 
siirryimme vähitellen visuaalisten aineistojen äärelle.

Struktuuri haastattelutilanteille muodostui siten, että visuaaliset materiaalit 
toivat keskusteluun kukin tietyn teeman, jonka äärelle johdattelin keskustelun 
vähäeleisesti, kysyen esimerkiksi ”mitä tästä ajattelet?” tai ”mistä tässä on mie-
lestäsi kyse?”. Haastattelut olivat siten varsin löyhästi strukturoituja, eivätkä pe-
rustuneet etukäteen muotoilluille kysymyksille. Keskustelun aikana esitin tarken-
tavia kysymyksiä haastateltavien esille ottamista asioista. Lisäksi, mikäli asia ei 
spontaanisti tullut esille, kysyin kunkin visualisoinnin äärellä haastateltavien nä-
kemyksiä visualisoinnin sisältämistä herkkyyksistä tai leimaavasta potentiaalista 
sekä hyödyllisyydestä haastateltavan oman työn kannalta. Näin pyrin saamaan 
keskustelussa esille suunnittelun käytäntöihin liittyvää visuaalisen esittämisen 
politiikkaa kuvastavia tulkintoja sekä tulkintoja, jotka kertoisivat poliittisuuden 
tunnistamisesta ja sen käsittelemisestä.

Visuaaliseen materiaaliin tukeutuva haastattelutilanne on vuorovaikutuksel-
taan toisenlainen kuin yksistään verbaalinen. On esitetty, että visuaalisuus va-
pauttaa haastateltavan ajatteluprosessia eri tavalla kuin pelkät kysymykset, sillä 
visuaalinen virike aktivoi haastateltavan kognitiivisia prosesseja monipuolisesti 
(Bagnoli 2009, Copeland & Agosto 2012). Virikkeiden käyttö voi myös vähentää 
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haastattelutilanteen alkukankeutta ja neutralisoida haastateltavan ja haastatteli-
jan välisen vuorovaikutuksen mahdollisia valtasuhteita (Moore-Cherry ym. 2015, 
Törrönen 2017). 

Perinteisesti haastattelutilanteessa puhetta ohjaa haastattelija määräämällä 
keskustelun aiheen ja sen, minkä teemojen puitteissa aihetta käsitellään (Pöysä 
2010). Vastakohtana tälle olisi arkikeskustelun tyyppinen tilanne, joka on tyy-
pillinen keskenään tuttujen henkilöiden välillä. Viimeaikaisissa tutkimuksissa 
on arvostettu myös keskustelullisia haastatteluja, joissa haastattelijalle ja haas-
tateltavalle ei määritetä jyrkkiä rooleja (Pöysä 2010). Tällainen asetelma edellyt-
tää aineiston tulkinnassa herkkyyttä sille, miten keskustelijat ovat asemoituneet 
suhteessa toisiinsa. Nähdäkseni myös tässä suhteessa visuaalisten virikkeiden 
hyödyntäminen toimi siten, että haastatteluihin sisältyi lopulta melko vähän ar-
kikeskustelun tyyppisiä katkelmia. Sen sijaan visuaaliset virikkeet herättelivät 
haastateltavia myös henkilökohtaisiin pohdintoihin suhteessa kuvien aiheisiin. 
Tutkimuskirjallisuuden perusteella tämä on ominaista visuaalisille tutkimusme-
netelmille (Bagnoli 2009, Copeland & Agosto 2012) ja vastasi hyvin tutkimukseni 
institutionaalisesta etnografiasta nousevaa orientaatiota. 

Asiantuntijahaastattelujen, erityisesti viranhaltijoiden haastattelujen tyypil-
linen ongelma ilmenee siten, että haastateltavilla on “helposti tapana tuottaa 
kuvaa siitä, että asiat etenevät luotettavasti niin kuin niiden yleisesti määri-
tettyjen menettelytapojen mukaan tulisi edetä” (Alastalo & Åkerman 2010, s. 
389). Tämän ammatillisuusmuuriksi (Alastalo & Åkerman 2010) kutsutun ilmiön 
ylittäminen, tai ylipäätään tunnistaminen, voi olla tutkijalle vaikeaa. Vahvan am-
matillisuusmuurin ylläpitäminen samaan prosessiin osallistuneelle, nyt tutkijan 
roolin omaksuneelle kollegalle on kuitenkin vaikeaa. Useat haastattelemistani 
suunnittelijoista kertoivat osallistuvansa haastatteluun, ja ylipäätään tutkimus-
haastatteluihin, mielellään siksi, että pitivät toiminnan reflektoimista ja kehittä-
mistä tärkeinä. 

Sen sijaan joissakin luottamushenkilöiden haastatteluista ilmeni jonkinasteis-
ta ammattillisuusmuuria haastattelun aluksi. Haastattelu saattoi alkaa haastatel-
tavan pitkähköllä puheenvuorolla, joka sisälsi MAL-suunnittelun tai eriytymisen 
hallinnan strategisten tavoitteiden kuvausta ja niiden perusteluja. Menetelmäkir-
jallisuudessa tällaista kutsutaan monologiseksi kerronnaksi ja sen ajatellaan ku-
vastavan paitsi henkilön persoonaa myös jonkinasteista valta-asemaa (Pöysä 2010, 
s. 164). Haastattelun käynnistyminen monologisella kerronnalla liittyi erityisesti 
niihin haastateltaviin, jotka johtavan asemansa vuoksi ovat usein haastateltavi-
na erilaisissa yhteyksissä ja joutuvat näissä tilanteissa useinkin perustelemaan 
noudatettua politiikkaa. Tulkintani mukaan näillä henkilöillä haastattelutilanne 
käynnisti eräänlaisen heidän institutionaaliseen asemaansa liittyvän puhunta-
rutiinin. Asetelma kuitenkin lopulta rentoutui siinä vaiheessa, kun varsinainen 
karttatyöskentely alkoi. Tällaiseen rutinoituneeseen haastateltavana olemiseen 
liittyi nähdäkseni myös se, että eräs haastatelluista luottamushenkilöistä pyysi 
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kysymykset etukäteen valmistautuakseen haastatteluun. Lounasmeri (2020) on 
kirjoittanut eliittihaastatteluihin liittyvistä valta-asetelmista tarkastellen omia 
kokemuksiaan tekemistään tutkimushaastatteluista. Oma sisäpiiriläisyyteni saat-
toi vaikuttaa tässä suhteessa siten, että en luottamushenkilöhaastatteluissakaan 
kohdannut erityistä asiantuntijuuteni kyseenalaistusta tai yllättäviä valta-aseman 
demonstraatioita.

Tuttuuden ongelmana voi haastattelutilanteessa olla se, että tutulle haastat-
telijalle haastateltava ei puhu täsmällisesti, vaan luottaen siihen, että toinen ym-
märtää vähemmälläkin selittämisellä (mm. Bonner & Tolhurst 2002, Pöysä 2010, 
Juvonen 2017). Tietoisena tästä kiinnitin haastattelutilanteissa huomiota siihen, 
että pyysin haastateltavia usein täsmentämään asioita. Täsmentävä kysymys saat-
toi aluksi herättää tutuissa haastateltavissa kummastusta tai hilpeyttä, mutta 
samalla niiden avulla rakentui kuitenkin haastattelutilanteen ajaksi haastattelijan 
ja haastateltavan roolitus, joka korosti sitä, että emme olleet tilanteessa vain kol-
legoita. Omassa osallistumisessani haastattelijan rooli saattoi kuitenkin ajoittain 
täydentyä myös kollegan roolilla: näin kävi esimerkiksi silloin, kun tarkastelimme 
visualisointeja, joiden tietosisältö oli myös itselleni käsillä olevien virikkeiden 
varassa. Vuorovaikutuksellisesti tämä tasa-arvoinen pohdiskelu oli tietoisesti va-
littu lähestymistapa, sillä halusin tarkastella sitä, miten visualisoinnit tulkintati-
lanteessa avautuvat. Lisäksi ajattelin, että haastattelijan ja haastateltavien välisen 
etäisyyden jatkuva ylläpitäminen keskenään tuttujen kollegojen välillä olisi luonut 
keskustelutilanteeseen keinotekoisuutta ja vaikuttanut varmasti myös ilmapiirin 
luottamuksellisuuteen. Toisaalta joissakin tilanteissa oli tarpeen myös puhua tie-
toa tuottavan asiantuntijan roolista. Näin tapahtui esimerkiksi silloin, kun haas-
tateltavat luottamushenkilöt esittivät suoria kysymyksiä virikemateriaaleista. 

Tuttujen haastateltavien kanssa pitkään tehty yhteistyö mahdollisti sen, että 
saatoin haastattelutilanteessa viitata johonkin aiempaan aiheesta käytyyn kes-
kusteluun, ja saatoimme haastateltavan kanssa pohtia asian oleellisuutta ja mer-
kitystä kulloinkin esillä olevan aiheen suhteen. Monen haastateltavan kohdalla 
tunsin myös heidän työhistoriaansa pitemmältä ajalta, joten viittaukset edellisiin 
työpaikkoihin tai työtehtäviin tapahtuivat luontevasti. Tämä on omanlaistaan 
tiheää kontekstointia, jossa haastattelija ei ole ainoastaan yhden ainutkertaisen 
haastattelutilanteen varassa. Alastalo ja Åkerman (2010) muistuttavat asiantun-
tijahaastattelun analyysiä käsittelevässä artikkelissaan siitä, että haastateltavan 
muistin rajallisuus on seikka, joka on aina hyvä ottaa huomioon silloin, kun asian-
tuntijahaastattelusta etsitään faktoja. Oman tutkimukseni näkökulmasta tällaisia 
faktoiksi ajateltavia seikkoja olivat suunnitteluprosessin kronologiaan liittyvät 
seikat, kuten päätöksenteon vaiheet, erilaisten tilaisuuksien osallistujat ja niissä 
esillä olleet materiaalit. Nämä olivat yleensä asiakirjalähteistä tarkistettavissa, 
eivätkä siten haastatteluaineiston varassa. 

Löyhästi strukturoitu haastattelutilanne antoi haastateltaville mahdollisuu-
den painottaa niitä asioita, joita he itse pitivät tärkeinä. Tähän liittyy samalla 
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mahdollisuus haastateltavien tietoisesta pyrkimyksestä vaikuttaa siihen, että tut-
kimuksen kautta heidän heidän esille tuomansa aiheet ja näkökulmat voisivat saa-
da laajemmin huomiota (vrt. esim. Bäcklund 2007, s. 128; myös Lapintie 2002, s. 
161–162). Joissakin haastatteluissa puheeksi tulivat esimerkiksi MAL-yhteissuun-
nittelun kehittämisen tarpeet ja mahdollisuudet sekä valtion ja kuntien välisiin 
MAL-sopimuksiin liittyvät aiheet. Niihin liittyvästä puheesta tulkitsin toisinaan 
melko selkeitäkin viestejä esimerkiksi hyötyjen epätasa-arvoisesta jakautumi-
sesta kuntien välillä. Jossain määrin myös rohkaisin haastateltavia kertomaan 
avoimesti mielipiteensä esimerkiksi siitä, pitivätkö he käsillä olevia visualisoin-
teja oman työnsä kannalta hyödyllisinä, tai miten visualisointeja voisi tai pitäisi 
heidän mielestään työstää. 

3.4.3 Haastatteluaineiston analyysi 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston riittävyyteen, analyysin laatuun sekä 
tulosten uskottavuuteen, yleistettävyyteen, joskus jopa objektiivisuuteen liitty-
vät kysymykset ovat sellaisia, joihin tutkija joutuu vastaamaan tai vähintään va-
rautumaan (ks. esim. Flyvbjerg 2006). Etnografisen, vieläpä autoetnografisesti 
painottuneen, tutkimusmenetelmän valinneena toimija-tutkijana olen tietoinen 
siitä, että keskustelu ”tulkintaan liittyvän mielivallan” uskottavuusongelmasta 
(ks. Räsänen 2006) saattaa nousta esille. Toisaalta laadullisten tutkimusmene-
telmien yleisyys ja niiden kirjo (mm. Crang 2002, 2003a, 2005; Law 2004, Da-
vies & Dwyer 2007, Cope 2009, Dowling ym. 2016, 2017, 2018) merkitsevät myös 
sitä, että ymmärrys laadullisin menetelmin syntyvästä tietämisestä on jatkuvasti 
kehittyvä. Tutkimusmenetelmän valinta riippuu siitä, minkälaiseen tietoon tai 
ymmärrykseen tutkimuksella pyritään. 

Oman tutkimusongelmani tarkastelussa keskeisessä osassa oli haastateltavien 
sanoittamien tulkintojen tarkastelu. Institutionaalisen etnografian näkökulmasta 
muodostelman, tässä tapauksessa eriytymisen hallintaan pyrkivän työn, käy-
täntöä ymmärtääkseen on ymmärrettävä osallistujien itse siihen kiinnittämiä 
merkityksiä (Campbell & Gregor 2004, Smith 2005, Tummons 2018). Lähtökoh-
tani oli, että visuaalisen esittämisen tarkastelu visualisointien saaman roolin ja 
visualisointien tulkinnan kautta voi tuottaa ymmärrystä institutionaalisen muo-
dostelman toimijoiden arvoista ja asenteista sekä muodostelman toiminnasta – 
organisoinnista, koordinoinnista ja niihin sisältyvistä joskus varsin hienovarai-
sesti ilmenevistä valtasuhteista. Omassa tulkinnassani nojauduin analyyttiseen 
viitekehykseeni, ja pyrin avaamaan ja perustelemaan tekemäni tulkinnat huolel-
lisesti lukijan arvioitaviksi.

Virikehaastattelujeni videotallenteet litteroitiin kokonaisuudessaan tekstiksi, 
jonka järjestin laadullisen tutkimuksen Atlas.ti -ohjelmalla. Haastatteluaineiston 
järjestämisessä ja analyysissä keskeinen työkalu oli sisällönanalyysi, jonka tein 
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aluksi koko litteroituun aineistoon, fokusoiden myöhemmin tutkimusasetelmani 
kannalta tärkeimpiin aiheisiin. Aineiston järjestäminen ja koodaamisen vaiheessa 
tukeuduin analyyttisen viitekehykseni alussa esittämääni Rosen (2001) pohjalta 
tekemään jäsennykseen alueellisen tiedon visuaalisen esittämisen konteksteista 
(ks. taulukko 1, luvussa 2). 

Käytännössä aineiston järjestäminen tapahtui siten, että katkelma katkelmal-
ta koodasin puhetta tiettyjen sisällöllisten avainsanojen eli koodien alle. Visu-
alisoinnin vastaanottoa ja tulkintaa ilmentävä puhunta sai esimerkiksi koode-
ja suunnitteluprosessipuhe, toimenpidepuhe, haastateltavan henkilöhistoria ja 
haastateltavan rooli prosessissa. Tietokäytäntöjä ja tiedon merkitystä käsittelevää 
puhuntaa merkitsin esimerkiksi koodeilla tietopuhe ja mittaaminen, visuaalisen 
esittämisen valintoihin ja konventioihin liittyvää puhuntaa koodilla karttapuhe. 
Tilallisiin kuvastoihin ja leimautumiseen suhteutuvaa puhuntaa merkitsin koo-
deilla leimapuhe, eriytymispuhe, ongelmapuhe tai aluevertailupuhe. Koodien 
kimppuuntumisen tarkastelu antoi myös osviittaa siihen, miten tietyt puhunnan 
tavat liittyivät toisiinsa. Käytin myös lukuisia tukikoodeja, joista oli hyötyä kunkin 
puhekatkelman tarkemmassa tarkastelussa.

Pääsääntöisesti jokaisesta puhekatkelmasta löytyi useita rinnakkaisia ja pääl-
lekkäisiä koodeja, joten analyysi jatkui puheen eri tasoja punniten. Esimerkiksi 
sairastavuutta kuvaavan lehtiartikkelin yhteydessä pohdittiin yhtä lailla sairas-
tavuusindikaattorin sisältöä (tietopuhe), sen visuaalista kuvaamista (karttapuhe), 
mitä se kertoo eri alueista (eriytymispuhe, aluevertailupuhe), johtopäätöksiä siitä, 
mitä se aiheuttaa (hyvinvointipuhe, ongelmapuhe) sekä sitä, miten se suhteutuu 
suunnittelun tavoitteisiin ja keinoihin (suunnitteluprosessipuhe, toimenpidepuhe). 

Aineiston järjestäminen alkuvaiheessa melko yleisten koodien avulla tuotti 
aiheiden mukaan jäsennettyjä aineistokatkelmaryppäitä. Niitä tarkemmin tarkas-
telemalla pystyin muodostamaan käsityksen siitä, minkälaiset näkökulmat olivat 
yleisiä ja mitkä harvinaisia. Pääsin tarkastelemaan aineistoni sisällä tapahtuvaa 
keskustelua ja sen merkitystä. Osa yleisistä koodeista osoittautui itsessään liian 
yleisiksi, mutta tarkentavien apukoodien avulla hahmotin niiden sisälle omia ra-
jatumpia kokonaisuuksiaan. Taulukossa 6 esitän esimerkkinä yhden jäsennyk-
sen vaiheen, jossa olen kimputtanut koodeja ja haarukoinut niille tulkinnallista 
viitekehystä.
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Taulukko 6. Esimerkki aineiston jäsentämisen yhdestä työvaiheesta. Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa 
on toisiinsa liittyvien koodien temaattisia kimppuja ja oikeanpuoleisessa sarakkeessa niiden tulkinnallisia 
kehikoita. 

Aineiston koodit teemoittain Teemojen tulkinnallinen kehikko

Karttapuhe, nelikenttäkuva, 
aluevertailupuhe, seutupuhe

Tekijän, teoksen ja yleisön kontekstit, 
visualisointien vastaanotto ja tulkinta, 
mittakaavan politiikka, tilalliset kuvastot

Avoimuus, julkisuus, lehtikirjoitukset, 
some, leima, mielikuva, maine

Visualisointien kommunikatiivinen rooli, 
maantieteellinen mielikuvitus ja tilalliset 
kuvastot

Tasapainoinen väestörakenne, sosiaalinen 
sekoittaminen, eriytymispuhe, etninen 
eriytyminen, ongelmapuhe, segregaatio, 
kriisiytymisriski, kierre, syrjäytyminen, 
köyhyys, osattomuus, huono-osaisuus, 
vanha alue, taantuva alue, huono-osainen 
alue, lähiöpuhe

Alueellisen eriytymisen hallintaa 
edellyttävä ongelma, seuraukset

Elinympäristö, palvelut, ostari, koulut, 
budjetti, resurssit, PD-raha, myönteinen 
erityiskohtelu, osallistuva budjetointi

Alueellisen eriytymisen syyt, seuraukset, 
ongelma, ratkaisukeinot (kunnallinen ja/
tai paikallinen hallinnan taso)

Suunnitteluprosessi, MAL-sopimus, 
valtion toimenpiteet, investoinnit, 
asuntopolitiikka, toimenpidepuhe

Seudullisen MAL-suunnittelun tehtävä ja 
toimenpidevalikoima, kuntien ja valtion 
välinen neuvotteluyhteys

Kehittäminen, strategia, kasvu, 
investointien kohdentaminen, veto voima, 
nousu, gentrifikaatio, asunto markkinat, 
uudisrakentaminen, täydennys-
rakentaminen, markkinointi, Myllypuro

Suunnittelun tehtävä, yleinen etu, 
myönteinen kehitys, haastateltavien rooli 
ja orientaatio

Saavutettavuus, liikkuminen ja 
liikenne  yhteydet, työpaikat, kaupan 
rakennemuutos, kaavoitus

Maankäytön ja liikenteen näkökulma 
alueelliseen eriytymiseen

Asumiskustannukset, vuokra-asuminen, 
asuntokanta, opiskelija-asunnot, 
yhteisvastuullinen asuntopolitiikka

Asuntopolitiikan näkökulma alueelliseen 
eriytymiseen

Haastateltavan esiymmärrys, 
haastateltavan henkilöhistoria, 
haastateltavan asema prosessissa

Vastaanotto ja tulkinta

Mittaaminen, väestörakenne, työllisyys, 
työttömyys, tulot, varallisuus, 
vieraskielisyys, sairastavuus, terveys, 
hyvinvointi

Indikaattoritieto, asiantuntijuus

Tulevaisuus, menneisyys, aika, muutos Haastateltavan ammatillinen tausta ja 
henkilöhistoria tulkintaa suuntaavana 
tekijänä

Häiriö, häiriökäyttäytyminen, levottomuus, 
turvattomuus

Kokemustiedon laatu, visualisoinnin 
ominaisuudet tulkintaa suuntaavina 
seikkoina
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Ensimmäisen jäsennyksen perusteella aineistossa painottuivat varsinkin koo-
dit tietopuhe, karttapuhe, suunnitteluprosessipuhe ja toimenpidepuhe. Jatkoin 
aineiston analyysiä vuoropuhelussa tutkimuskysymysteni ja analyyttisen viite-
kehykseni (luku 2) kanssa. Tarkastelin temaattisia kokonaisuuksia ja yksittäisiä 
aineistokatkelmia useiden erilaisten tulkinnallisten kehysten avulla, fokusoiden 
esimerkiksi asiantuntijuuden, suunnittelun rationaliteetin sekä avoimuuden ja 
kommunikatiivisuuden kysymyksiin. 

Samalla kun suuntasin huomioni näihin selkeimmin piirtyviin kokonaisuuk-
siin ja niiden sisällä tapahtuvaan näkökulmien kirjoon, osa muista koodeista su-
lautui isompiin kokonaisuuksiin tai tuli myöhemmin käsitellyksi omina suppeam-
pina, mutta mielestäni tärkeinä kokonaisuuksinaan. Koska huomioni kohdistui 
visuaalisen esittämisen politiikkaan, osa aineistosta jäi tarkastelussa taka-alalle 
tai kokonaan sivuun. Tällaisia olivat esimerkiksi MAL-suunnittelun prosessin 
kehittämiseen liittyvät pohdinnat ja eräät asuntomarkkinoihin ja asuntopolitiikan 
keinoihin liittyvät katkelmat. Myös isompien asiakokonaisuuksien sisällä keski-
tyin visuaalisen esittämisen näkökulmaan. 

Koodattujen aineistokatkelmien muodostamien kokonaisuuksien tarkastelun 
lisäksi kuuntelin ja katselin nauhoitteita kutakin omana tilannesidonnaisena ko-
konaisuutenaan. Tällä tavoin saatoin suhteuttaa yksittäisiä katkelmia haastat-
telutilanteen kokonaisuuteen ja arvioida omia tulkintojani sen mukaan. Lisäksi 
tarkastelin aineistoani kunkin visuaalisen virikkeen mukaan jäsennettynä.

Haastateltavieni joukossa oli enemmän suunnittelijoita kuin luottamushenki-
löitä ja lähtökohtaisesti tulkintani käynnistyikin sisältä päin, suunnitteluprosessin 
näkökulmasta. Kiinnitin analyysissäni huomiota suunnittelijoiden ja luottamus-
henkilöiden näkemysten mahdollisiin eroihin, joiden ajattelin kuvastavan heidän 
lähtökohtiaan ja kertovan suunnittelijoiden suhtautumisesta laajempaan politiik-
kaprosessiin. Lisäksi tarkastelin kunkin haastateltavan omaa tapaa asemoida it-
sensä institutionaaliseen muodostelmaan sekä sitä, miten suunnittelijat toivat 
esille luottamushenkilöiden roolin ja luottamushenkilöt suunnittelijoiden roolin. 
Tällä tavoin muodostuva käsitys politiikkaprosessista on hyvin toisenlainen kuin 
prosessin lopputuloksiin, esimerkiksi suunnitteluasiakirjoihin, tai muodolliseen 
päätöksentekoon keskittyvä tarkastelu, sillä analyysin ja tulkinnan kohteina ovat 
osallistujien itse artikuloimat merkitykset.

Haastatteluaineiston analyysiin ja tulosten kirjoittamiseen liittyi paljon tutki-
museettistä harkintaa. Tulkitessani aineistoani analyyttisen viitekehykseni kautta 
analyysissäni korostuivat suunnittelututkimuksen osin varsin kriittisetkin nä-
kökulmat. Tällaisten tulosten aukikirjoittaminen oli monin paikoin älyllisesti 
antoisaa ja itselleni silmiä avaavaa. Toisaalta huomasin, että tekstiin  kehkeytyi 
näissä kohdin eräänlainen ulkopuolisen tutkijan katse, joka sumeilematta käytti 
hyväkseen sisäpiirin toimijoiden yhdessä tuottamaa aineistoa. Näissä tilanteissa 
itselleni konkretisoitui se, mitä toimija-tutkijan rooliristiriidat ja konfliktit (mm. 
Coghlan 2003, 2007) käytännössä merkitsevät (ks. myös Taylor 2011, Adriansen 
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& Madsen 2019). Työn tuloksista luopuminen – joka sekin kävi jossain vaiheessa 
tutkimusprosessia mielessäni – ei kuitenkaan tuntunut oikealta ratkaisulta tähän 
sisäiseen ristiriitaani, jossa kollegiaalinen lojaalius, tutkimuseettinen reiluus ja 
analyyttinen tutkijuus kamppailivat keskenään. 

Olen yrittänyt kirjoittaa analyysini tulokset auki siten, että käyn eräänlaista 
kaksiäänistä vuoropuhelua, jossa reflektoin suunnittelututkimuksen näkökulmiin 
tukeutuvaa kriittisyyttä käytännön suunnittelutyötä ymmärtävän näkökulman 
avulla. Tutkimukseni tavoite on tiedon visuaalisen esittämisen politiikkaan liitty-
vien näkökulmien ymmärtäminen tutkimassani suunnittelun kontekstissa. Visu-
aalisen esittämisen käytäntöjä ohjaavat voimakkaat institutionaaliset rakenteet ja 
vuorovaikutus- ja valtasuhteet. Tutkimuksen keinoin voin tehdä näiden ohjaavien 
voimien vaikutusta näkyväksi ja ymmärrettäväksi, mutta niiden muuttaminen 
ei ole yhden tutkimuksen tehtävä eikä tämän tutkimuksen tavoite. Vaikka usein 
tutkimuksen kuluessa mietin toisin tekemisen mahdollisuutta, ajattelen näitä 
pohdintojani ennen kaikkea laajemman yhteiskunnallisen keskustelun eväinä.

Tulkinnallisuuden vuoksi käytettyjen menetelmien ja analyysin vaiheiden ku-
vaaminen ovat tärkeitä osia tutkimusprosessin dokumentoimisessa siten, että 
lukijan on mahdollista sitä arvioida (Mäkelä 1990, Ruusuvuori ym. 2010, Ala-
suutari 2011). Olen tässä alaluvussa kuvannut aineistoni analysoinnin menetel-
mää ja prosessia. Empiirisen osuuden kirjoittamisessa olen kiinnittänyt huomiota 
oman tulkintani läpinäkyvyyteen. Olen käyttänyt runsaasti aineistolainauksia, 
jotta myös haastateltavieni ääni välittyisi tutkimuksen lukijalle. Olen pyrkinyt 
myös tuomaan oman autoetnografisen näkökulmani osaksi analyysini tulosten 
kuvaamista. Pidin myös tärkeänä säilyttää herkkyyden niille katkelmille, joissa 
henkilökohtainen muuttui luottamukselliseksi. Tällaisista oli usein apua oman 
tulkintani muodostamisessa, mutta niiden suoraviivainen aukikirjoittaminen ei 
tullut kyseeseen. Kunkin lainatun, tekstiin näkyväksi tuodun aineistokatkelman 
rinnalla aineistossa on paljon aiheeseen liittyvää puhetta. Sitä olen väistämättä 
tulkinnut myös oman kokemustietoni ja muiden aineistojeni varaan rakentunees-
ta tiheästä kontekstista käsin. 
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4 Empiria: Visuaalisen esittämisen äärellä

“What is so important in the images and in the inscriptions scientists 
and engineers are busy obtaining, drawing, inspecting, calculating and 
discussing? It is, first of all, the unique advantage they give in the rhe-
torical or polemical situation. ‘You doubt of what I say? I’ll show you.’ 
And, without moving more than a few inches, I unfold in front of your 
eyes figures, diagrams, plates, texts, silhouettes, and then and there 
present things that are far away and with which some sort of two-way 
connection has now been established. I do not think the importance of 
this simple mechanism can be overestimated.” (Latour 1990/2011, s. 68)

Empiriani rakentuu visuaalisten virikemateriaalien äärellä keskustellen syn-
tyneen haastatteluaineiston varaan. Valitsemani virikehaastattelumenetelmän 
myötä käytössäni oli aineisto, jonka analyysi avasi silmiäni uudenlaiseen tark-
kaavaisuuteen myös oman ammatillisen kulttuurini konventioiden suhteen. 
Haastatteluaineistoni äärellä huomasin ja ymmärsin asioita, joita en aiemmin 
ollut pysähtynyt pohtimaan. Tuttujen tekemisen tapojen tarkastelu analyyttisessä 
viitekehyksessä avasi minulle uudenlaisia näkymiä arkiseen toimintaan, mutta 
samalla analyyttisen viitekehyksen näkökulmien ja käsitteiden tarkastelu oman 
tiheän kontekstini avulla toi niihin kokemuksellista ulottuvuutta, joka auttoi oman 
tulkintani rakentamisessa.

Asiantuntijahaastatteluihin osallistuneisiin henkilöihin on tutkimusraporteis-
sa tapana viitata esimerkiksi osallistujina tai informantteina. Itselleni luontevin 
sanavalinta tässä tutkimuksessa on haastateltava. Haastattelemani henkilöt ei-
vät ole vain osallistujia minun tutkimuksessani tai minua kiinnostavan aiheen 
informantteja, sillä sisäpiiriläisyyteni vuoksi vuorovaikutussuhteemme on lähtö-
kohtaisesti monimutkaisempi. Haastateltava-nimitys on mielestäni sekä käytän-
nöllinen että neutraali. Aineistolainauksissa viittaan puhujan positioon sanoilla 
suunnittelija tai luottamushenkilö. Toisinaan saatan tekstissä sivuta heidän insti-
tutionaalista rooliaan vielä hieman tätä tarkemmin, jos olen pitänyt sitä tulkinnan 
kannalta tärkeänä. Esimerkiksi se, asemoiko haastateltava itsensä seudullisen yh-
teissuunnittelun avainasemaan vai ulkokehälle, vaikutti joissakin kohdissa omaan 
tulkintaani. Tarkennuksista huolimatta pyrin kuitenkin aina säilyttämään haas-
tateltavani tunnistamattomina. 

Lisäksi kirjoitan paljon seudullisen työryhmän työstä. Maankäytön, asu-
misen ja liikenteen yhteissuunnittelu on organisoitu näiden kolmen toimialan 
(”kirjaimen” M, A ja L) asiantuntijoiden muodostamiin työryhmiin, ja seudulli-
nen työryhmä on niistä yksi. Tutkimuseettisistä syistä olen jättänyt työryhmän 
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kokoonpanon ja muun kuvauksen vain suuntaa-antavaksi, sillä tarkempi kuvaus 
olisi merkittävästi lisännyt haastateltavieni tunnistettavuuden mahdollisuutta. 

Refleksiivinen kirjoittaminen, eli tietoisuus oman tulkintani rajauksista 
ja painotuksista, ja niiden tuominen esille myös kirjoittaessa, on keskeinen seik-
ka etnografisessa tutkimuksessa (mm. Davies 1998, 2008; Coffey 2011; ks. myös 
Kouri 2017). Tekstin rakenteen ratkaisuna päädyin kuljettamaan autoetnografis-
ta reflektiota analyysin rinnalla myös alaviitteinä. Tämä ei tarkoita sitä, että 
autoetnografista pohdintaa voisi erottaa irralliseksi osaksi muusta analyysistä tai 
että ajattelisin sen olevan jonkinlaisia sivuhuomioita. Tarkoitukseni on kiinnittää 
lukijan huomio analyysiin ja tulkintoihin vaikuttaneisiin lähtökohtiini ja niihin 
liittyviin refleksiivisiin pohdintoihini. Tämä on myös keino havainnollistaa au-
toetnografisen tutkimuksen subjektiivisia lähtökohtia ja tuoda tekstiin suunnitte-
lutehtävissä toimineen ammatillisen minäni ja tutkijaminäni välistä keskustelua, 
moniäänisyyttä (multivocality, esim. Mizzi 2010, ks. myös Crang 2002). Erilaisten 
rakenteellisten kokeilujen jälkeen valitsin ratkaisuksi alaviitteet siksi, että käytän 
tekstissä myös runsaasti aineistolainauksia haastatteluista, ja halusin oman ref-
lektioni erottuvan aineistolainauksista. 

Aineistolainauksissa [hakasuluin] merkityt kohdat kuvaavat haastattelu-
tilannetta, esimerkiksi visualisointeja koskevia eleitä, selventävät asiayhteyttä tai 
viittaavat siihen, että olen haastateltavien anonymiteettia varjellakseni korvan-
nut henkilön tai paikan nimen jollakin toisella sanalla. Erillisten sisennettyjen 
ja kursivoitujen aineistolainausten lisäksi olen sisällyttänyt joitakin lyhyitä lau-
sahduksia leipätekstin joukkoon, merkiten ne ”lainausmerkein ja kursivoinnilla”. 
Myös nämä lyhyet lausahdukset taustoittavat ja tukevat analyysiäni, mutta ne ovat 
samalla etnografiseen kirjoittamiseen liittyvä keino tuoda haastateltavien ääntä 
kuuluviin tekstissä (vrt. myös Turner 2016). 

Empiriaa kirjoittaessani olen jäsentänyt analyysin tutkimuskysymysteni ym-
pärille kolmeen alalukuun. Analyyttinen tulkintakehys, johon tutkimuskysymys-
ten jäsennys perustuu, on kuvattu tarkemmin alaluvussa 2.3.

Alaluku 4.1 Keskittyy ensimmäiseen alakysymykseeni:   
Mikä on visuaalisen esittämisen rooli suunnitteluprosessissa?

Alaluku 4.2 Keskittyy toiseen alakysymykseeni:  
Miten suunnittelun viitekehys vaikuttaa visuaalisen esittämisen 
tulkintoihin?

Alaluku 4.3 Jäsentää empirian tuloksia keskittyen pääasialliseen tutkimusky-
symykseeni: Miten visuaalisen esittämisen poliittisuus tunnistetaan 
ja miten siihen suhtaudutaan?
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Alaluvussa 4.1 tarkastelen visualisointien roolia seudullisessa suunnitteluproses-
sissa. Tarkastelu tapahtuu suunnitteluprosessin sisältä käsin tarkastellen, sille 
tuotettujen visualisointien äärellä käytyjä keskusteluja analysoiden. Kuvaan vi
suaalisen esittämisen saamia rooleja juuri tässä suunnitteluprosessissa, 
voidakseni seuraavissa alaluvuissa laajentaa tarkastelua visuaalisen esittämisen 
ja alueellisen eriytymisen hallinnan kysymyksiin suunnittelussa yleisemmin. 
Seudullista suunnitteluprosessia kuvatessani tukeudun arkistolähteisiin ja au-
toetnografisin työkaluin tuotettuun aineistoon. Keskeiset näkökulmat liittyvät 
visualisointien rooleihin tiedonmuodostuksen, kommunikaation ja vuorovaiku-
tuksen välineinä. Näissä tukeudun sekä Latourin ajatuksiin eri lähtökohdista tuo-
tettujen, erilaisia ilmiöitä kuvaavien esitysten ”piirtämisestä samaan kuvaan” 
(Latour 1990/2011, s. 65), että ajatuksiin visualisoinneista kehystämässä ongelmaa 
(Faludi 1996) tai osallistumassa suunnitteluratkaisujen ideointiin ja vaihtoehtojen 
puntarointiin (mm. Hajer ja Versteeg 2005, Portugali ja Alfasi 2008, van Dijk 
2011, Beauregard 2012). Analyyttisenä välineenä vuorovaikutusroolin tarkaste-
lussa käytän rajakohteen käsitettä sen kehittäjien Starin (1988, 2010) sekä Starin 
ja Griesemerin (1989) viitoittamalla tavalla.

Alaluvussa 4.2 tarkastelun näkökulma muuttuu hieman. Tutkiessani miten 
suunnittelun viitekehys vaikuttaa visualisointien tulkintoihin analy-
soin kaikkien virikemateriaalien äärellä syntynyttä haastatteluaineistoa. Visuali-
sointien edellisessä alaluvussa saamat roolit vertautuvat nyt myös toisenlaisten 
visualisointien herättämiin tulkintoihin. Myös indikaattorivalikoima on monipuo-
lisempi ja lehtiartikkelien myötä avoimuuden ja julkisuuden kysymykset tulevat 
esille. Tulkintoja tarkastellessani keskityn erityisesti visualisoinnin ja tulkitsijan 
väliseen vuorovaikutukseen. Lähtökohtani on, että tulkitsevan vastaanottajan 
kontekstin avautuessa on mahdollista ymmärtää jotakin suunnittelukulttuurin 
tavasta tarkastella ja hyödyntää visualisoitua tietoa. Analyyttisenä välineenä 
sovellan Rosen (2001) tapaa jäsentää visuaalisen esittämisen tarkastelu tekijän, 
teoksen ja yleisön konteksteihin (ks. luku 2). Oma luentani painottaa varsinkin 
vastaanottajan ja teoksen konteksteja ja niiden välistä vuorovaikutusta, Del Ca-
sinon ja Hannan (2006) sekä Kitchinin ja Dodgen (2007/2011) tapaan. Luennas-
sani kollektiivinen yleisön konteksti muodostuu siis lukemattomista yksilöllisistä 
vastaanottajista ja heidän vuorovaikutuksestaan. Luvun keskeiset näkökulmat ja 
käsitteet liittyvät paitsi visualisoinnin vastaanottoon ja tulkintaan myös suunnit-
telun rationaliteetteihin, asiantuntijuuteen, tiedon avoimuuteen ja kommunika-
tiivisuuteen sekä institutionaalisten rakenteiden merkitykseen. 

Alaluvussa 4.3 keskityn pääkysymykseeni. Avatessani sitä, miten visuaali
sen esittämisen poliittisuus tunnistetaan ja miten siihen suhtaudu
taan, jäsennän samalla alaluvuissa 4.1 ja 4.2 tekemiäni tulkintoja visualisointien 
performatiivisuuden ja poliittisuuden näkökulmista. Tarkastelen sitä, miten haas-
tateltavani tunnistavat visualisointien erilaisia performatiivisia ulottuvuuksia ja 
minkälaista vaikutusta tällä on visualisointien käyttöön. Lisäksi tarkastelen sitä, 
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miten suunnittelukulttuuriin ja institutionaalisiin rakenteisiin liittyvät olosuh-
teet voivat vaikuttaa visualisointien performatiivisen potentiaalin toteutumiseen. 
Tässä tukeudun erityisesti Butlerin (2010) tapaan nähdä performatiivisuus yh-
distelmänä olosuhteita, toimijoita ja toimintaa. Muut keskeiset analyyttiset nä-
kökulmani liittyvät tilallisten kuvastojen tietoiseen hyödyntämiseen, jossa tu-
keudun varsinkin Davoudin (2018) sekä Davoudin ja Brooksin (2021) ajatteluun, 
suunnittelun rajoittuneeseen rationaliteettiin erityisesti Foresterin (1982, 1984, 
1989), Sagerin (1992, 1999) ja Flyvbjergin (1998) näkökulmiin tukeutuen, sekä 
depolitisoiviin tietokäytäntöihin tukeutuen erityisesti Swyngedouwin (2011) ja 
Legacyn ym. (2019) tulkintoihin, mutta myös julkishallinnon managerialistisia 
käytäntöjä tarkastelleiden tutkijoiden ajatuksiin (Overeem ja Tholen 2011, Kefford 
2020; myös Sotarauta 1996, Stenvall 2000).

4.1 Visualisointien rooli seudullisessa suunnitteluprosessissa  

Tässä alaluvussa tarkastelen sitä, minkälaisia suunnitteluun liittyviä rooleja 
visualisoinnit saivat haastateltavien puheessa. Tämän luvun aineisto tuotettiin 
haastatteluissani MAL-suunnittelun seudullisen työryhmän karttatarkastelujen 
äärellä. Karttatarkastelut olivat keskeinen elementti työryhmän työskentelyssä, 
joten ne olivat varsin tuttuja nille haastateltaville, jotka olivat osallistuneet ko. 
työryhmän työhön. Muille prosessin suunnittelijoille suurin osa kartoista tuli 
nähtäville ensimmäistä kertaa ja luottamushenkilöille kaikki seudullisen työryh-
män työskentelyyn liittyvät ei-julkiset kartat olivat ensimmäistä kertaa nähtävinä 
tutkimushaastatteluissa. 

Luvussa 2 taustoitin visuaalisen esittämisen rooleja suunnitteluprosessissa 
informaation esittämisen ja välittämisen, mutta myös vuorovaikutuksen tai tie-
donmuodostuksen välineinä. Tässä alaluvussa tarkastelen näiden mahdollisten 
roolien ilmenemistä seudullisessa eriytymisen hallintaan pyrkivässä suunnittelu-
prosessissa. Tarkasteluni avautuu institutionaalisen muodostelman sisältä käsin 
ja siinä korostuukin visualisointien rooli prosessin osapuolten välisessä vuorovai-
kutuksessa. Kiinnostukseni kohdistuu siihen, miten työryhmän kollektiivisesti 
neuvoteltu merkityksenanto tuotti visualisoinneista yhteisen tulkinnan seudul-
liseen prosessiin. Starin ja Griesemerin kehittämää rajakohteen käsitettä (Star 
1988, 2010; Star & Griesemer 1989) analyyttisenä työkaluna käyttäen tarkastelen 
tämän yhteisen tulkinnan suhdetta osapuolten omiin tulkintoihin. Suunnitteli-
joiden näkemysten vastapainoksi tarkastelen myös luottamushenkilöiden tulkin-
toja. Vertailun avulla tarkastelen sitä, eroavatko luottamushenkilöiden tulkinnat 
suunnittelijoiden omista tulkinnoista tai työryhmän kollektiivisesta tulkinnasta.

Taustoitan haastattelupuheen analyysiä suunnitteluprosessin kuvauksella. Tar-
koitukseni ei ole analysoida prosessia sinänsä, mutta taustoitus on tarpeen, jotta 
visualisointien roolia koskevat tulkintani voivat ymmärtyä suhteessa tutkimuksen 
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kontekstiin. Taustoitus perustuu sekä autoetnografisin työkaluin itse tuottamaani 
aineistoon8 että arkistolähteisiin9. 

MAL 2019 -suunnitelman valmistelun koordinointi tapahtui pitkälti Helsin-
gin seudun liikenne kuntayhtymän (HSL) voimin, sillä maankäytön ja asumisen 
asiantuntijat olivat kuntien viranhaltijoita ja asiantuntijoita, joille seudullisen yh-
teissuunnittelun tehtävät lankesivat ”oman toimen ohella” 10 hoidettaviksi. HSL 
on vahva seudullinen organisaatio ja sen merkitys myös MAL-yhteissuunnitte-
lussa on tämän valta-aseman mukainen. Suunnitteluprosessi mukautui seudul-
lisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta periytyviin aikatauluihin ja 
työvaiheisiin ja suunnitelman muoto noudatti liikennejärjestelmäsuunnittelun 
vakiintunutta muotoa.

Seudullisen työryhmän näkökulmasta tämä merkitsi sitä, että keskeisiä tavoit-
teita jouduttiin määrittelemään samantyyppisellä mitattavuuden ja vaikuttavuu-
den arvioinnin logiikalla kuin vaikkapa kestävien kulkutapojen osuutta liikentees-
sä tai liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä (HSL 2019a, 2019b; ks. myös Valkonen 
& Kononen 2019). MAL 2019 -suunnitelmassa eriytymisen hallinta määriteltiin 
osaksi elinympäristön laatua ja asuinalueiden elinvoimaa koskevaa kokonaisuutta. 
Valmiissa suunnitelmassa eriytymisen hallintaan liittyvä mittari ja tavoitetaso oli 
lopulta muotoiltu seuraavasti: ”Alueiden väliset erot pienenevät nykytilanteesta 
vuoteen 2030 mennessä, eikä sosiaalinen eriytyminen kasva nykytilanteesta 
vuoteen 2030” (HSL 2019a, s. 23). Vakiintuneiden laskentatapojen puuttuessa 
tarkoitukseen soveltuvan ”segregaatiomittarin”11 kehittäminen muodostui yhdeksi 
seudullisen työryhmän keskeisistä tehtävistä.

MAL 2019 -suunnitelman valmistelu käynnistyi loppuvuodesta 2016 niin sa-
notulla puiteohjelmapäätöksellä, jonka tekivät HSL:n hallitus ja Helsingin seu-
dun yhteistyökokous. Vuoden 2017 aikana maankäytön ja asumisen suunnittelijat 
järjestäytyivät ja aloittivat valmistelun niin sanottua raamipäätöstä varten. Raa-
mipäätöksellä vahvistettiin suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet. Raamipäätös 
hyväksyttiin kevätkaudella 2018 HSL:n hallituksessa, KUUMA-johtokunnassa 
ja Helsingin seudun yhteistyökokouksessa. Sen jälkeen suunnitelmaluonnos vii-
meisteltiin ja lähetettiin lausunnoille loppuvuodesta 2018. Lausuntojen jälkeen 

8 Suunnitteluprosessin taustoituksessa sovelsin autoetnografista aineiston tuottamisen menetelmää, jonka 
olen kuvannut alaluvussa 3.3.2. Niissä tutkimuksissa, joita ei tehdä autoetnografisista lähtökohdista, pro-
sessikuvaukset perustuvat yleensä julkaistuihin suunnitteludokumentteihin ja asiantuntijahaastatteluihin. 

9 Arkistolähteet olivat seudullisen työryhmän kokousasiakirjoja sekä MAL 2019 -suunnitelman valmiste-
luun liittyviä asiakirjoja. 

10 Tämä seudullisen yhteissuunnittelun hoitaminen ”otona”, eli ”oman toimen ohella” oli yhden haastattele-
mani suunnittelijan käyttämä ilmaisu, joka mielestäni sanallistaa osuvasti sen, miten monet haastatte-
lemani asiantuntijat asemoivat itsensä ensisijaisesti kunnan viran- tai toimenhaltijoiksi, jotka varsinaisen 
tehtävänsä ohella oli nimetty edustamaan kuntaansa seudullisessa yhteistyössä.

11 ”Segregaatiomittari” vakiintui melko pian työryhmässä eräänlaiseksi työnimeksi, jolla tarkoitettiin aluei-
den välisten sosiaalisten erojen muutoksen mittaamisen ja seurannan menetelmää. Käytän itse myös tätä 
työnimeä, sillä huolimatta ilmaisun viimeistelemättömyydestä se kuvastaa osuvasti ryhmän työskentelyn 
lähtökohtia.
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varsinainen ehdotus valmistui ja hyväksyttiin mainituissa kolmessa toimielimes-
sä kevätkaudella 2019.12

Seudullinen työryhmä järjestäytyi alkuvuodesta 2017 ja varsinainen työsken-
tely käynnistyi syyskaudella 2017 (ks. luvun 3 kuvaus tutkimuksen kontekstista). 
Työryhmän alkuvaiheessa yhteen kokoukseen osallistui myös kaksi eriytymis-
tutkijaa13. Ensimmäiset kokoukset keskittyivät kartoittamaan jo olemassa olevaa 
tietopohjaa asumisen tilanteesta seudulla sekä pohtimaan mistä kysymyksistä 
oli tarpeen ja mahdollista tuottaa tai tilata tarkempaa pohjatietoa. Koska MAL-
suunnittelun maankäytön ja asumisen osuuksiin ei kohdistunut osallistumisen ja 
arvioinnin tai vuorovaikutuksen lakisääteisiä vaatimuksia, ryhmät organisoivat 
taustatiedon kokoamisen omien resurssiensa puitteissa tavalla, jota tutkimus-
kirjallisuudessa on kutsuttu inkrementalistiseksi (esim. Lindblom 1959, Forester 
1984) tai pragmaattiseksi (Hoch 2018). Tietopohjan kokoamisessa hyödynnet-
tiin työryhmän jäsenten ja heidän verkostojensa ulottuvilla olevaa tietoa, joka ei 
kaikilta osin ollut valmiiksi dokumentoitua tai julkaistua. Valmiiden selvitysten 
ja tutkimusten tietoa arvioitiin kunkin asiantuntijan oman näkemyksellisen tie-
don avulla (vrt. myös Puustinen 2006). Eriytymisen tilannekuvaa kootessaan 
työryhmä kartoitti seudun kunnissa tuotettuja tilasto- ja paikkatietotarkasteluja 
ja kuntien edustajat esittelivät niitä muulle ryhmälle kokouksissa. Lisäksi ryhmä 
tutustui joihinkin ajankohtaisiin tutkimushankkeisiin liittyviin raportteihin ja 
aineistoihin14. Työskentely rakentui myös edeltävän suunnittelukierroksen (2012–
2015) aikana kerättyjen tietoaineistojen ja niiden käsittelyssä syntyneen yhteisen 
ymmärryksen varaan, joka oli tässä vaiheessa muodostunut eräänlaiseksi kollek-
tiiviseksi hiljaiseksi tiedoksi.

Näissä eri kartoituksissa, selvityksissä ja tutkimuksissa käytettyjä indikaat-
toreita vertailemalla ryhmä muodosti yhteistä käsitystä siitä, minkä tyyppisiin 
tietoaineistoihin ajankohtainen eriytymiskartoitus perustui. Eriytymisen hallin-
nan osalta työryhmän työskentelyn puitteet määritti tarve kehittää eriytymisen 
mittaamista ja järjestelmällistä seurantaa varten menetelmä, joka palvelisi seu-
dullista yhteissuunnittelua. Ryhmä päätyi laskemaan seudullisen eriytymisin-
deksin (ks. HSY 2018), mutta sen lisäksi se piti tarpeellisena tarkastella eriy-
tymisen alueellisuutta karttojen avulla. Tämä työskentely rakentui työryhmän 
omien karttatarkastelujen varassa, sillä mikään valmiiksi käytettävissä oleva 

12 MAL-suunnitelman päätöksentekorakenteesta ja toimielimistä ks. alaluvussa 3.1 kuvattu tutkimuksen 
konteksti.

13 Eriytymistutkijoista toinen työskenteli Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja tilastot -yksi-
kössä, toinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

14 Vantaan kaupungin tietopalveluyksikössä laadittu Alueellinen eriytyminen Vantaalla 1995‒2015 (Ala-Man-
tila 2018) oli yksi keskeisiä tausta-aineistoja, samoin URMI-tutkimushankkeeseen liittyvä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen julkaisusarjassa julkaistu raportti Sosiaalinen kestävyys: asuminen, segregaatio 
ja tuloerot kolmella kaupunkiseudulla (Saikkonen ym. 2018). Työryhmä tutustui myös väitöskirjatutkija 
Juho Kiurun työstämiin Espoota ja pääkaupunkiseutua tarkasteleviin paikkatietoanalyyseihin, joita työ-
ryhmässä esitteli Espoon kaupungin edustaja (ks. Kiuru 2019).
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selvitys ei kattanut koko MAL 2019 -suunnittelualuetta, joka koostuu pääkau-
punkiseudun neljästä kaupungista (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen), pää-
radan varren kaupunkimaisista kehyskunnista (Kerava, Järvenpää ja Hyvinkää) 
sekä väljemmin rakentuneista kehyskunnista (Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, 
Tuusula, Mäntsälä, Pornainen ja Sipoo). Karttatarkastelut tuotettiin työryhmän 
määrittelemien indikaattorien pohjalta HSY:n Seutu- ja ympäristötiedossa.

Näistä myöhemmin, opintovapaani jo käynnistyttyä, valmistuneista tausta-
kartoista osa sisältyi haastattelujeni virikemateriaaleihin. Niiden äärellä haasta-
teltavat kuvailivat karttatyöskentelyä prosessina, jonka kuluessa ryhmän jäsenten 
vuorovaikutuksessa syntyi kollektiivinen näkemys alueellisesta eriytymisestä seu-
dulla. Analysoidessani visualisointien roolia valmistelutyössä tarkastelin samal-
la haastatteluaineiston perusteella kunkin haastatellun suunnittelijan kertomaa 
kokemusta prosessista. Kuvaillessaan seudullisen prosessin kulkua haastatellut 
suunnittelijat pohtivat yhteissuunnitteluprosessia suhteessa omien taustaorgani-
saatioidensa intresseihin ja tapoihin lähestyä eriytymisen ongelmaa. Karttaesityk-
set toimivat tässä hyvänä kaikupohjana siksi, että niiden äärellä kukin haastatel-
tava saattoi vaivatta paikantaa oman suunnittelualueensa suhteessa seudulliseen 
kokonaisuuteen. Suhteutin haastatteluissa puhuttua omiin kokemuksiini kentältä 
prosessin alkuvaiheesta ja kiinnitin huomiota haastateltujen suunnittelijoiden 
tulkinnoissa sellaisiin vivahteisiin, joita he eivät olleet tuoneet esille työryhmän 
kokouksissa. 

Suunnittelijapuheen ja luottamushenkilöpuheen välisten erojen ja samankal-
taisuuksien tarkastelu tämän luvun analyysissä kiinnittyy siihen, miten luotta-
mushenkilöt suhtautuivat valittuihin indikaattoreihin ja niiden taustaoletuksiin. 
Etsin toisin sanoen viitteitä siitä, olivatko asiantuntijoista koostuneen seudullisen 
työryhmän tekemät indikaattorien valinnat ja rajaukset luottamushenkilöiden 
näkökulmasta oleellisia tai hyväksyttäviä. Ajattelen näiden näkemysten osaltaan 
kuvastavan paitsi visuaalisen esittämisen tarvetta ja roolia, myös sen politiikkaa.

4.1.1 Visualisoinnit suunnittelutehtävän määrittelyssä 

Tässä alaluvussa keskityn tarkastelemaan sitä, miten seudullinen työryhmä 
käytti visualisointeja ”segregaatiomittarin” valmistelussa. Haastattelujen virike-
materiaaleina käytetyt työryhmän karttavisualisoinnit olivat Helsingin seudun 14 
kuntaa kuvaavia teemakarttoja, joissa teema esitettiin 250 m x 250 m ruuduissa. 
Niiden aineistona olivat asukkaiden tuloja ja työllisyyttä kuvaavat muuttujat vuo-
silta 2012 ja 2015 Tilastokeskuksen ruututiedoksi tuottamana. Virikemateriaalei-
hin kuului tulotasoa kuvaava karttapari Alimman tuloluokan talouksien osuus 
ruudun kotitalouksista sekä Alimpaan tuloluokkaan kuuluvien kotitalouksien 
lukumäärä ruuduissa sekä työttömyyttä kuvaava karttapari Työttömyysaste 
ruuduissa ja Työttömien lukumäärä ruuduissa. Yksittäistä indikaattoria kuvaa-
vien karttatarkastelujen lisäksi aineistoista oli laskettu yhdistelmäindikaattoriksi 
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työttömyysaste ja talouksien mediaanitulot, kummankin muuttujan saadessa yhtä 
suuren painokertoimen. Näin saadun yhdistelmäindikaattorin visualisoinnissa 
esitettiin kymmenestä luokasta alin. (Karttavisualisoinnit on kuvattu tarkemmin 
alaluvussa 3.4.1)

Seudullisen työryhmän karttojen äärellä haastattelemani suunnittelijat kertoi-
vat karttatyöskentelyn lähtökohdista. Analyysissä huomioni kohdistui kuvauksiin 
siitä, miten ”segregaatiomittarin” kehittäminen edellytti ennen kaikkea varsi-
naisen hallintaa edellyttävän ongelman selkeyttämistä. Karttatyöskentelyn avul-
la työryhmä kiteytti ongelmaksi nimenomaan taloudellisen huono-osaisuuden 
alueellisen kasautumisen. Ryhmä piti oleellisena vaikeimman ”ongelmakimpun” 
alueiden tunnistamista ja niiden paikallistamista, jotta toimenpiteiden kohdista-
minen olisi mahdollista.15

Siinähän oli siinä meidän [asumisen] ilmiöt -työssä se semmonen eriy-
tymisindeksi laskettu, saatu yksi luku seudulle ja saatu yksi luku vuon-
na 2012 ja yksi luku 2015 näillä muuttujilla. Tavallaan se kuvasi sitä 
niiden heikompien ja vahvimpien ruutujen sitä väliä tavallaan tai näin. 
Niin se olis ehkä se, mitä ois ilman karttoja saatu, niinku yksi luku. Ja 
sit se antaa jonkunlaisen käsityksen siitä seudun tilanteesta. Mutta 
sitten se ei auta sitä sillain paikallistamaan mihinkään. Ja sit myös, 
jos miettii jotain niitä toimenpiteiden kohdistamista, niin sit sehän on 
kans myös, että kun se ei anna sellasta, mihin voi mitenkään tarttua. 
Ethän sä voi tietää, mitä sun pitäis tehdä. --- Et se kertoo jotain sella-
sesta kokonaistilanteesta, mutta se ei voi ohjata mitään toimenpiteitä 
sinällään. (Suunnittelija)

Alueellisen eriytymisen kuvaamisessa usein käytetty indikaattorien yhdistelmä 
muodostuu tulotason, työllisyyden ja koulutuksen muuttujista (mm. Shevky ja Bell 
1955, Hale ja Austin 1997). Tämä indikaattorien perusyhdistelmä esiintyi hieman 
erilaisina variaatioina ja muihin tietoihin yhdistettynä myös niissä eriytymisen 

15 Olen tätä kirjoittaessani tietoinen siitä, että viitatessani työryhmän päätöksiin passiivimuodossa saatan 
antaa vaikutelman, että ryhmä oli kaikessa toiminnassaan yksimielinen. Tosiasiassa jokaisen kollektiivi-
sen, yhdessä päätetyn valinnan taustalla oli ryhmän jäsenten erilaisten näkemysten artikulointia, niiden 
puntarointia ja vaihtoehtojen pohdintaa. Oma ratkaisuni kuitenkin viitata ryhmän kollektiivisiin päätök-
siin passiivimuodossa perustuu siihen, että tällaisten linjausten tultua kokoustilanteessa hyväksytyiksi 
ja kokousmuistioihin kirjatuiksi ne toimintakulttuurin totuttujen menettelytapojen mukaisesti muuttui-
vat yhteisiksi päätöksiksi. Oma tulkintani on, että varsinkin tietopohjan indikaattorien valinnoista ja nii-
den esittämisen tavasta vallitsi työryhmän suunnittelijoiden keskuudessa melko vahva yhteisymmärrys. 
Ryhmän työskentelyyn osallistuneiden suunnittelijoiden tapa puhua haastatteluissa indikaattorien tieto-
sisällön ongelmista oli hyvin yhtenäinen ja suunnittelijat myös itse kuvasivat prosessia käyttäen passii-
vimuotoisia verbejä, kuten ”pyrittiin”, ”haluttiin”, ”yritettiin” jne. Silloin, kun joitakin valintoja koskien haas-
tattelupuheessa ilmeni kriittisyyttä tai vaihtoehtoisia näkemyksiä, olen tuonut niitä analyysissäni esille. 
Merkityskamppailut, tai tietoisuus niiden mahdollisuudesta laajemmassa politiikkaprosessissa, olivat 
selkeimmin läsnä kuntien välisestä vertailusta puhuttaessa, johon keskityn alaluvussa 4.1.3.



118

kartoituksissa ja selvityksissä, joihin työryhmä työskentelynsä aluksi perehtyi 
(mm. Ala-Mantila 2018, Saikkonen ym. 2018, Kiuru 2019). Kertoessaan ryhmän 
työskentelystä haastatellut suunnittelijat problematisoivat erilaisten indikaat-
torien tietosisältöä ja suhteuttivat kunkin merkitystä käsillä olevan suunnitte-
lutehtävän kannalta. Karttatarkastelujen avulla myös arvioitiin tietoaineiston 
käyttökelpoisuutta. Epäilyksiä indikaattorien toimivuudesta oli syntynyt ruutu-
karttojen äärellä erityisesti tilanteissa, joissa matalan koulutus- tai tulotason ruu-
tuja osui alueille, joihin haastateltavat eivät yhdistäneet alueellisen eriytymisen 
ongelmallisuutta. Tilastoissa piileviä ”virhetulkinnan” mahdollisuuksia arvioitiin 
ammatillisesta kokemuksesta ja omasta asumishistoriasta kumpuavan paikallis-
tietämyksen avulla, ja se kiinnitettiin visualisointien tarkasteluun. Epäilyttävät 
ruudut usein paljastivat sen, että johonkin indikaattoriin saattoi liittyä jotakin 
”hämäävää” tai ”kokonaiskuvaa vääristävää”.

Tulotasoon liittyvät ”virhetulkintojen” mahdollisuudet liitettiin ennen kaik-
kea opiskelijoihin ja eläkeikäiseen väestöön. Opiskelijoiden matalaa tulotasoa 
ei pidetty tässä yhteydessä ongelmallisena, sillä sen katsottiin liittyvän lyhyeh-
köön elämänvaiheeseen. Jotkut haastatelluista suunnittelijoista toivat myös esil-
le mahdollisuuden, että opiskelijat saattoivat saada taloudellista tukea vanhem-
miltaan. Tulotasokartan ääressä keskeiseksi viitepisteeksi muodostui useimmilla 
Otaniemi, sillä sen opiskelijavoittoinen väestörakenne oli hyvin kaikkien tiedossa. 
Selkeästi matalan tulotason alueena erottuvaan Otaniemeen viitaten haastatelta-
vat totesivat indikaattorin olevan siltä osin ”harhaanjohtava”. Eläkeläisten suuri 
osuus väestössä puolestaan vaikuttaa yleensä keskimääräistä tulotasoa laskevasti, 
joten alueet, joilla on paljon ikääntyvää väestöä, saattavat näyttäytyä sen vuoksi 
pienituloisina.  Varsinkin hyvämaineisten alueiden pienituloisia ruutuja tulki-
tessaan monet suunnittelijoista (ja muutama luottamushenkilökin) muistuttivat, 
että eläkkeensaajilla saattoi pienistä tuloista huolimatta olla elämän aikana ker-
tynyttä varallisuutta.

Haastateltavat kuitenkin pohdiskelivat sitä, että tulotaso ei kerro koko totuutta 
henkilön tai kotitalouden toimeentulosta. Varallisuuden sijoittumisesta kartal-
la esitettiin arveluita, jotka pääsääntöisesti pohjautuivat haastateltavien esiym-
märrykseen alueiden asuntokannan ominaisuuksista ja hintatasosta. Hivenen 
karrikoidusti haastateltavat saattoivat mainita esimerkkejä ihmisryhmistä, kuten 
”töölöläiset eläkeläiset”, ”Westendin yrittäjät” tai ”Kauniaisten kotirouvat”, joi-
den avulla problematisoitiin sitä, että pääomatulojen alueelliseen jakautumiseen 
liittyviä tietoaineistoja ei ole käytettävissä. 

Vaikka taloudellisen hyvinvoinnin kannalta tulotason voisi olettaa periaattees-
sa olevan varsin oleellinen indikaattori, haastateltavat suhtautuivat edellä kuva-
tuin varauksin sen käyttöön sellaisenaan eriytymisen osoittimena. Työttömyys-
asteen sitä vastoin katsottiin soveltuvan itsenäisenä indikaattorina paremmin 
eriytymisen kuvaamiseen. Tämä vastaa myös esimerkiksi Hanellin huomiota, että 
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työllisyysasteella, eli työttömyysasteen vastinparilla, on määräävä asema yhteis-
kunnallisen hallinnan indikaattorien joukossa (Hanell 2019, s. 16). 

Työttömyysastetta kuvaavan karttavisualisoinnin parina haastatteluissa oli 
myös karttaesitys, joka kuvasi työttömien lukumäärää ruuduissa. Työttömien lu-
kumäärää kuvaavassa visualisoinnissa korostuivat ylipäätään alueet, joilla väestöä 
on paljon (esimerkiksi Helsingin kantakaupunki), joten se ei vastannut huono-
osaisuuden paikallistumisesta vallitsevaa mielikuvaa. Pääsääntöisesti haastatel-
tavat tarttuivatkin mieluummin työttömyysastetta kuvaavaan visualisointiin. 

Suunnittelijoiden joukosta yksi kohdisti kuitenkin pohdintansa lukumäärää 
kuvaavan tiedon käyttökelpoisuuteen käytännön suunnittelutyössä, esimerkiksi 
kunnallisten palvelujen järjestämisen näkökulmasta. Hän piti työttömyysasteen 
kertomaa prosentuaalista osuutta tärkeänä ”tilanteen vakavuuden” määrittämi-
sessä, mutta totesi kuitenkin että on eri asia ”puhutaanks sit kymmenest ihmi-
sest vai sadoist ihmisistä”. Ajattelen tulkinnan liittyvän myös siihen, miten hän 
asemoi itsensä seudullisen MAL-työn ”ulkokehälle”, organisaationsa virallisen 
edustajan varajäseneksi. Tällaiseen positioon asemoi itsensä kaksi haastatelluista 
suunnittelijoista. Huomasin osin jo haastattelutilanteessa, ja entistä selvemmin 
haastatteluja analysoidessani, että tämä asemointi näkyi myös visualisointien tul-
kinnoissa. Nämä kaksi ulkokehälle itsensä asemoinutta suunnittelijaa tulkitsivat 
käsillä olevia MAL-työtä varten laadittuja karttoja vahvemmin oman organisaati-
onsa näkökulmasta kuin seudullisesta näkökulmasta. Heidän puheessaan ilmeni 
vähemmän seudullisessa työskentelyssä vakiintuneita kollektiivisia tulkintoja. He 
kiinnittivät tulkinnoissaan vähemmän huomiota esimerkiksi liikenneinfrastruk-
tuurin merkitykseen ja painottivat enemmän kunnan palveluiden järjestämiseen 
ja asuinympäristön viihtyisyyteen liittyviä asioita. 

Haastatellut luottamushenkilöt pitivät niin ikään työttömyysastetta tärkeim-
pänä yksittäisenä indikaattorina, ja sen visuaalinen esittäminen vastasi myös 
heidän ennakkomielikuvaansa seudun alueellisen eriytymisen kuvasta. Yksi haas-
tatelluista luottamushenkilöistä pysähtyi kuitenkin juuri työttömien lukumäärää 
esittävän visualisoinnin äärelle pohtien sen merkitystä mielikuvien kannalta. Hän 
sanoitti tulkinnassaan sen, että työttömyysastetta kuvaava suhteellinen kartta oli 
”imagomielessä tutumpi”, mutta työttömien lukumäärää kuvaava karttaesitys 
osoitti samalla sen, että ”heikoilla taloudellisilla edellytyksillä eläviä ihmisiä on 
monenlaisia ja ympäri seutua”.

Mutta ehkä tää on niinku se yllättävä että tää työttömien lukumäärä 
on tasaisempi että sitä ei oo sillä tavalla tullu ajatelleeksi... imago-
mielessä on niinku tää [suhteellinen] kartta tutumpi että se on ehkä se 
mielenkiintoinen juttu tässä. --- Et kyl musta tää näin niin kuin todel-
la niinku monipuolistaa sitä kuvaa siitä että ei ole vain niinku huono 
Itä- ja Koillis-Helsinki ja toi [osoittaa kartalla] vaan että niitä niin kuin 
heikoilla taloudellisilla edellytyksillä eläviä ihmisiä on monenlaisia 
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ja ympäri koko seutua. Paitsi sitten ehkä tää niinku tää osa Espoota 
[osoittaa kartalla] ja missähän se Kauniainen jossakin täällä on, niin 
siellä se säilyy sitten. (Luottamushenkilö)

Tätä aineistokatkelmaa tarkastellessani ajattelen luonnehdintaa indikaattoritie-
don kartografisesta esittämisestä ”maiseman epäinhimillistämisenä” (Kitchin 
ym. 2011, s. 390) ja ylipäätään kartografisen esittämisen etäännyttävää otetta 
kohtaan esitettyä kritiikkiä (mm. Harley 1989, Propen 2009). Haastatellun luotta-
mushenkilön pohdinta sinänsä abstraktia indikaattoritietoa visualisoivan kartan 
äärellä kuvasti mielestäni varsin inhimillistä tulkintaa visualisoinnin tietosisäl-
löstä. Tämä huomio on kenties mahdollinen vain näiden kahden kartan yhteis-
tarkastelun ansiosta. Työttömyysastetta kuvaava visualisointi kiinnittyi haasta-
teltavalla olemassa olevaan mielikuvaan eriytyneistä alueista (”imagomielessä 
tutumpaan”), eräänlaiseen eriytymisen tilalliseen kuvastoon. Sen myötä työttö-
myys näyttäytyi vahvemmin alueen ominaisuutena, ja sellaisena se ehkä helpom-
min yleistyisi väestön ominaisuudeksi. Lukumäärää kuvaavan kartan tulkinnassa 
työttömyys liittyi ihmisten elämäntilanteisiin. 

Koulutuksen osalta merkittävänä ”virhetulkinnan” lähteenä haastateltavat 
pitivät sitä, että korkeakoulutus on pitkälti sukupolvikysymys. Ikääntyvän väes-
tön koulutusaste on keskimäärin matalampi kuin nuorempien ikäluokkien, joten 
koulutusasteen merkitys muun sosioekonomisen aseman tai taloudellisen hyvin-
voinnin kannalta onkin eri ikäryhmissä erilainen. 

Mä luulen, että meillä on näitä vanhoja pientaloalueita, itse asun tuolla 
[---], niin meillä on aika paljon... No nyt ne mummot alkaa olla siellä 
vähemmistö, mutta se pienituloisuus ja korkeakoulututkintojen puute, 
niin on kyllä myös se ikäkysymys nyt, kun siellä tapahtuu sitä suku-
polvenvaihdosta, niin kyllähän sinne tulee koulutetumpaa väkeä noille 
pientaloalueille. (Suunnittelija)

Lisäksi suunnittelijoiden haastattelupuheessa esiintyi keskenään samantyyppisiä 
perusteluja, joissa esimerkiksi mainittiin ammattiryhmiä, joiden koulutustaso 
saattoi olla matala, mutta työllisyys ja tulotaso yleisesti ottaen hyviä (”hyvin tie-
naavat yrittäjät”, ”LVI-asentajat”, ”vauraat maanviljelijät”). Useamman haasta-
teltavan puheessa mainittiin ”leskirouvat”, joiden koulutustason ajateltiin olevan 
nykyväestön keskimääräiseen koulutustasoon verrattuna matala. Yleisemmällä 
tasolla, kiinnittämättä pohdintaa mihinkään tiettyyn asiaan karttatarkasteluissa, 
haastateltavat myös problematisoivat käsitystä, että korkeakoulutus takaisi talo-
udellisen hyvinvoinnin ja työllisyyden. Koulutusalan, iän, sukupuolen ja suhdan-
teiden vaikutukset nähtiin merkittävinä vaihtelun aiheuttajina työllistymisen ja 
työsuhteiden laadun kannalta. Työryhmä päättikin jättää alueellisen eriytymisen 
tutkimuksessa melko vakiintuneen koulutustasoa kuvaavan indikaattorin (mm. 
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Shevky & Bell 1955, Hale & Austin 1997, Vaattovaara 1998, Rasinkangas 2013, van 
Ham & Tammaru 2016; ks. myös Ala-Mantila 2018, Saikkonen ym. 2018, Kiuru 
2019) pois tarkastelustaan. Koulutusindikaattorin ei katsottu tuovan taloudel-
lisen hyvinvoinnin indikaattoreihin käsillä olevan tehtävän kannalta oleellista 
lisäarvoa16.

Työryhmä jätti myös väestön etnisen taustan indikaattoritarkastelustaan pois. 
Työryhmän työskentelyyn osallistuneet suunnittelijat perustelivat ratkaisua osit-
tain sillä, että muuttujalla ei ole yksiselitteistä yhteyttä taloudelliseen hyvinvoin-
tiin. Useat haastatelluista suunnittelijoista korostivat sitä, että ollakseen suunnit-
telutehtävän näkökulmasta hyödyllinen tarkastelun pitäisi olla vieraskielisyyttä 
merkittävästi tarkemmalla tasolla esimerkiksi alkuperämaan ja maahantulo-
taustan osalta. Tällaista paikkatietoa ei ole valmiina käytettävissä, ja sen osalta 
tiedontuotannon ajallinen viive saattaisi olla merkittävä ”virhetulkinnan” lähde. 

Haastateltava: Niin toi on kans nyt jotenki herkkä aihe, se tietysti se 
oli täs seudullises tarkastelus niiku ehkä sillai luontevaa rajata ulko-
puolelle, osittain siksi, että vieraskielisii ei välttämättä näissä kaikissa 
kunnissa oo sillai et se ois merkittävää. Et se on hyvin tämmönen yti-
men ilmiö, osittain tänne radanvarteen. Sitten myös se on ehkä jotenki 
sitte ku näitä oli näin vähän näitä indikaattoreita, ni se jotenki, jos oi-
kein muistan, kyl me siitä keskusteltiin, mut se nähtiin et se kuitenkin se 
on näiden sisällä tavallaan. Että vieraskieliset on hyvin heterogeeninen 
joukko. Toki varmaan on haasteita tässä työllisyydessä ja tulotason, on 
sitäki joukkoo paljon, että sijaitaan matalan sosioekonomisen indeksin 
siellä toisessa, heikommassa päässä, mutta sit vastaavasti on vieras-
kielisiä, jotka on hyvinkin sosioekonomisesti korkeassa asemassa, tai 
statukseltaan korkeessa osassa sitä väestöö. Niin tavallaan se ei ehkä 
se semmosena selittävänä asiana ei ollu, aateltiin et se ei oo niin mer-
kityksellinen kuin nämä [pienituloisuus ja työttömyys]. Mut että onhan 
sillä jokin merkitys varmasti. Ja se on esimerkiks Helsingin kaupungin 
niis omissa tarkasteluissa, et kyl se tavallaan Helsingissä nähdään, et 
sillä on merkitys. Mut et sit tavallaan seudullises ku se ei ollu semmo-
nen yhteinen asia. Ehkä se oli suurin syy miks se rajautu pois ja toinen 
oli se et se lähti, se on tavallaan sit taas niin heterogeeninen joukko se 
vieraskieliset. 

16 Tätä kirjoittaessani olen kollegoideni kanssa käydyn sähköpostiviestittelyn ansiosta tietoinen, että työ-
ryhmä on käynnistänyt uuden suunnittelukierroksen ja tarkistanut karttatarkastelujen indikaattoreita. 
Syyskaudella 2020 käynnistyneellä suunnittelukaudella koulutus on päätetty sisällyttää eriytymisen indi-
kaattoritarkasteluihin, pyrkimyksenä saavuttaa parempi vertailukelpoisuus toisaalla tehtyihin vastaaviin 
tarkasteluihin. Sen seurauksena myös edeltävän, tässä tarkastelun kohteena olevan indikaattorivalikoi-
man arvot on takautuvasti laskettu uudelleen, pitemmän aikasarjan saamiseksi. Tämä kuvastaa osuvasti 
suunnittelun syklisyyttä ja iteratiivisuutta, josta mm. Davoudi (2012, s. 437) on kirjoittanut.
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Minä: Onks tossa tai mä mietin sitä että kun se on siel kaupungin 
omassa tarkastelus mukana, niin äkkiseltään ehkä ajattelis et se vois 
liittyy siihen palveluntuotantoon eniten. Sillai et siin on semmonen käy-
tännöllinen syy. 
Haastateltava: Näin se on mun mielestä siin perusteltu. Joo. Se 
kuitenki on just, on sit sen kielen ja osittain kulttuurisyistä vaatii li-
säresursseja esimerks, se on yks tärkee indikaattori siinä eriytymisen 
kuvaamisessa. 
Minä: Eli tavallaan on eri asia et puhuuks huono-osaisuutta kuvaavis-
ta indikaattoreista ja puhuuks eriytymistä osoittavista indikaattoreis-
ta? Eiks niin, voiks näin sanoa? 
Haastateltava: Niin. Vois ehkä sanoa. Kun ne osa ei mee sillee, ne on 
vähä päällekkäin, osa on samoja indikaattoreita, mut osa on sit vähä 
eri. (Suunnittelija)

Aineistokatkelmassa puheeksi tullut seudullisen vertailun dynamiikka avaa nä-
kymän siihen keskusteluun, jota työryhmässä käytiin ”seudullisesti yhteisistä asi-
oista”. Vieraskielisen tai maahanmuuttajataustaisen väestön keskittyminen osaan 
seudun kunnista merkitsi yhteisistä asioista neuvoteltaessa sitä, että etnistä eriy-
tymistä ei nähty seudullisena ilmiönä vaan vain tiettyjä kuntia koskevana asiana. 
Tulkinnassa ilmenivät suunnittelutehtävästä nouseva ongelmakeskeisyys ja siihen 
liittyvä tiedonintressin pragmaattisuus: tilanteessa, jossa ongelmaa tarkastellaan 
maankäytön, asuntopolitiikan tai kotoutumiseen liittyvien kunnallisten palvelujen 
näkökulmasta, merkittävin toimenpidevalikoima sijaitsee kunnallisella tasolla, ei 
seudullisella. Tämä liittyy esimerkiksi Foresterin rajoittuneen rationaalisuuden 
ajattelussa niin sanotun pluralistisen konfliktin (Forester 1984, s. 27) tilanteeseen, 
jossa intressit saattavat poiketa toisistaan eri toimialojen (maankäyttö, asuminen, 
kotoutumisen palvelut) tai eri aluetasojen (kunta, MAL-suunnittelualue) välillä. 
Yhteisen tiedonintressin puuttuminen ja poikkeavat käsitykset ilmiön ongelmal-
lisuudesta vaikuttivat tietopohjan muodostumisessa siten, että tämä indikaattori 
jätettiin tarkastelusta pois.

Työryhmä päätti laatia ”segregaatiomittarin” karttatarkastelut perustuen yh-
distelmäindikaattoriin, joka paikansi seudulta ne ruudut, joihin sijoittui sekä kor-
kea työttömyysaste että matala mediaanitulo (HSY 2018). Yhdistelmäindikaat-
torissa nämä muuttujat saivat kumpikin yhtä suuren painokertoimen. Aineiston 
ruudut jaettiin kymmeneen yhtä suureen luokkaan ja karttavisualisoinnissa esi-
tettiin luokista alin. Yhdistelmäindikaattorissa työttömyysastemuuttuja pienensi 
eläkeläisten ja opiskelijoiden pienituloisuuden vaikutuksen hyvin vähäiseksi, eikä 
esimerkiksi Otaniemi noussut karttatarkasteluissa enää esiin. Vaikka tosiasias-
sa suunnittelijoista monikaan ei enää haastattelutilanteessa saanut palautettua 
mieleensä yhdistelmäindikaattorin täsmällistä laskentatapaa, heidän puheissaan 
vallitsi yhdenmukainen tulkinta siitä, että nämä muuttujat täydensivät toisiaan 
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ja yhdistelmästä oli saatu keskeiset ”virhetulkinnan” lähteet poistettua. Ryhmän 
kollektiivisen näkemyksen mukaan yhdistelmäindikaattorin katsottiin palvele-
van hyvin tarkoitustaan: sen oli määrä osoittaa kartalla ne seudun alueet, joi-
den kehitystä olisi aihetta seurata ja joiden suhteen olisi hyvä pohtia eriytymisen 
hallinnan lisätoimenpiteiden tarvetta. Suunnittelijoiden haastattelupuheesta tul-
kitsin vallitsevaksi kollektiiviseksi käsitykseksi sen, että nämä karttatarkaste-
lut muodostivat hyvän pohjan ”segregaatiomittarin” jatkotyöstämiseen tulevilla 
suunnittelukierroksilla.

Tällaista karttatyöskentelyn kuvausta voi tulkita melko suoraviivaisesti ajatel-
len visualisointeja työkaluina tiedon tuottamisen prosessissa. Yksinkertaisimmil-
laan visualisoinnit voivat toimia ikään kuin tilaston jatkeina, sillä ulkoasultaan 
luonnosmainen perusvisualisointi syntyy melko nopeasti. Tilastotiedon visuali-
soiminen auttaa hahmottamaan muuttujien suuruusluokkia ja alueellista jakau-
tumista. Joskus se, miten ilmiö ”käyttäytyy” visualisoitaessa osoittaa tarpeen 
selvittää asiaa syvemmin, etsiä lisätietoa, tai vähintään varoa liian yksioikoisia 
johtopäätöksiä. Tällaisesta työskentelytavasta jotkut suunnittelijat kertoivat haas-
tatteluissa esimerkkejä muistakin tehtävistä kuin seudullisesta MAL-suunnitte-
lusta. Myös oma kokemukseni tukee tällaista tulkintaa, sillä tunnistan kuvaukses-
sa sekä paikkatiedon että tilastotiedon työstämiselle tyypillisiä asioita. Latourin 
luonnehdinta materiaalisten esineiden ja teknologioiden mahdollistamasta ”sil-
millä ja käsillä ajattelemisesta” (Latour 1990/2011, s. 65) soveltuu mielestäni eri-
tyisen hyvin juuri paikkatietomenetelmillä ”ajattelemiseen”. Tämä visualisoiden 
ajatteleminen voi olla suunnittelijan itsenäistä työskentelyä, mutta luonnoksia tai 
aineistoista tehtyjä laskelmia ja jakaumia voidaan tarkastella myös vuorovaiku-
tuksessa ja siten kartoittaa lisäselvitysten tarvetta eri näkökulmat huomioiden. 
Suunnittelussa tällaisessa prosessissa vaikuttavat aina taustalla myös suunnit-
telun institutionaaliset mahdollistavat tai rajaavat puitteet (vrt. Forester 1984). 

Työkalurooli sinänsä ei välttämättä tarkoita kommunikatiivista suunnittelu-
ratkaisujen pohdintaa. Siihen tarkoitukseen analyyttistä terävyyttä tuo mielestäni 
visualisointien tarkastelu vuorovaikutuksen rajakohteina, ei ainoastaan aineis-
tojen työstämisen työkaluina. Rajakohteena toimivan visualisoinnin performa-
tiivisuus liittyy sen rooliin kohteena, johon osapuolten vuorovaikutus voi kiin-
nittyä (vrt. Star ja Griesemer 1989, Star 2010). Performatiivisuus ei siten synny 
yksinomaan visualisoinnin ominaisuuksista. Del Casinon ja Hannan (2006) ajatus 
siitä, miten visualisoinnin ja sen tulkitsijan vuorovaikutus tuottaa visualisoin-
nin aina uudelleen, täydentyy rajakohdeajattelun myötä siten, että vastaanottajia 
on useita ja vuorovaikutus tapahtuu sekä osallistujien kesken että osallistujien 
ja visualisoinnin välillä. Akkerman ja Bakker (2011) luonnehtivat Edward Sojan 
(1996) käsitettä soveltaen rajakohteeseen kiinnittyvää vuorovaikutusta ”kolman-
neksi tilaksi”. Tässä kolmannessa tilassa ryhmän jäsenten kesken saavutetaan 
yhteisymmärrys niiltä osin kuin se on mahdollista. Samalla tunnistetuksi tu-
levat ristiriidat, jotka eivät ole tilanteessa ratkaistavissa. Rajakohteen käsitteen 
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kehittäneet Star ja Griesemer (1989) kutsuvat tätä kollektiivista tulkintaa heikosti 
rakenteistuneeksi juuri yhteisymmärryksen osittaisuuden vuoksi. Tämä ymmär-
rys ei sellaisenaan siirry rajakohteen kollektiivisen tulkinnan kontekstista ulos, 
esimerkiksi seudullisen työryhmän työskentelystä osapuolten omiin taustaorgani-
saatioihin, vaikka itse rajakohde voikin siirtyä. Esimerkiksi alueellista eriytymistä 
kuvaavan karttaesityksen tulkinnat ja niiden saamat merkitykset ovat kunkin 
kunnan edustajan näkökulmasta omanlaisensa. Star ja Griesemer kutsuvat näitä 
osapuolten omia tulkintoja vahvasti rakenteistuneiksi. Ajattelen tämän erottelun 
heikkoon ja vahvaan rakenteistumiseen toimivan silloin, kun halutaan kuvata osa-
puolten rajakohteeseen kiinnittyvää työskentelyä, jossa osapuolet liikkuvat edes-
takaisin näiden heikosti ja vahvasti rakenteistuneiden osien välillä. Rajakohteen 
käsitteellinen näkökulma huomioi näin sen, että yhteistyö on mahdollista myös 
osittaisen yhteisymmärryksen pohjalta ja silloinkin, kun osapuolet tunnistavat 
myös lähtökohtaisesti ristiriitaisia tavoitteita (Star & Griesemer 1989, Star 2010, 
Akkerman ja Bakker 2011).

Haastattelupuheesta avautui näköala visualisointien suunnittelussa saamaan 
rooliin rajakohteina, joihin kiinnittyen suunnitteluongelman määrittely tapah-
tui. Neuvotellen työryhmä muodosti yhteisesti hyväksyttävissä olevan määrit-
telyn ongelmasta (alin desiili), sen paikantumisesta (seudun suurimmat kau-
pungit) ja sen ratkaisuun soveltuvista politiikkatoimista (MAL-suunnitelman 
toimenpidevalikoima). Itselleni tämä haastateltavien omien ja yhteisten näkö-
kulmien vuoropuhelun analyyttinen tarkastelu avasi seudullisen, sopimusperus-
taisen, itseorganisoituvan yhteissuunnittelun neuvottelevaa luonnetta. Tällaisen 
työryhmätyöskentelyn lopputulos on periaatteessa kollektiivinen ja vastuu jaettu, 
vaikka neuvottelun valtasuhteisiin saattaakin vaikuttaa taustaorganisaation ase-
ma seudullisessa hierarkiassa. Syntynyt kollektiivinen kompromissi vaikuttaa 
kuitenkin jokaisen omaan työhön jollakin tavalla, jolloin kukin työntekijä jou-
tuu ikään kuin perustelemaan sen myös omasta näkökulmastaan. Palaan aja-
tukseen visualisoinneista rajakohteen roolissa jäljempänä analyysissäni useassa 
yhteydessä. 

Tulkitsen seudullisen työryhmän kollektiivista indikaattorityöskentelyä suh-
teessa tutkimuskirjallisuudessa esitettyyn vakiintuneen indikaattoritiedon kri-
tiikkiin (mm. Hamnett 2001, Davoudi 2006, 2012; Hanell 2019). Työryhmän in-
dikaattorityöskentely itsessään vastaa mielestäni hyvin puntarointivaihetta, johon 
esimerkiksi Davoudi viittaa fraasilla matters of concern (Davoudi 2012, s. 437). 
Ryhmän yhteisen puntaroinnin ja merkityksenannon perusteella lopputulos tuli 
kollektiivisesti määritellyksi ja sovituksi. Työryhmän jäsenten kertomukset indi-
kaattorien merkityksestä olivat haastatteluissa hyvin yhdenmukaisia ja heijastivat 
tulkintani mukaan sitä, että niistä todellakin oli päästy yhteisymmärrykseen. 
Niistä oli muodostunut tässä suunnittelukontekstissa pätevää faktatietoa, mat-
ters of fact (vrt. Davoudi 2012, s. 437).  Yhteisymmärryksessä saavutettu tul-
kinta todellisesta eriytymisen ongelmasta samalla sulki hallintaa edellyttävän 
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ongelman piiristä esimerkiksi eläkeläisten köyhyyden, perustuen lähtökohtaisesti 
melko keskiluokkaiseen oletukseen heille työuran aikana kertyneestä tai peritys-
tä varallisuudesta. Tätä yhtenäistä tulkintaa vasten kiinnitin huomiota siihen, 
että haastatelluista luottamushenkilöistä kolme henkilöä jäi pohtimaan eläke-
läisköyhyyttä omana eriytymisen alalajinaan. Tämä puhe poikkesi seudullisen 
työryhmän jäsenten puhunnalle tyypillisestä eriytymisen ”kovaa ydintä” kar-
toittavasta diskurssista.

Karttavisualisoinneilla oli indikaattoritiedon soveltuvuuden arvioinnissa tär-
keä rooli, sillä juuri yllättävien kaupunginosien erottuminen kartalla toimi proses-
sissa signaalina siitä, että indikaattori sellaisenaan ei kenties sovellu työryhmän 
käyttöön. Tulkitsenkin tämän osoituksena siitä, että indikaattorien työstäminen 
perustui myös ennalta vallinneeseen eriytymisen tilalliseen kuvastoon (vrt. esim. 
Slater & Anderson 2011, Wacquant ym. 2014, Junnilainen 2019), joka tämän visu-
aalisen työskentelyn myötä tuli samalla piirretyksi näkyville. Samalla kun visu-
alisoinneista karsittiin ”virhetulkinnan” mahdollisuudet rajoitettiin myös kuvasta 
tarjoutuvia vaihtoehtoisten tulkintojen mahdollisuuksia. Tällä tavoin yhdistel-
mäindikaattorikartta muodostui työryhmän retoriseksi väittämäksi hallintaa 
edellyttävästä eriytymisen ongelmasta (vrt. Harley 1989/2011). 

Lisäksi kiinnitin huomiota siihen, että yhdistelmäindikaattoriin oltiin lopul-
ta tyytyväisiä, vaikka indikaattorien tietosisällön problemaattisuutta kuvattiin 
haastattelupuheessa paljon. Kahden muuttujan pohjalta muodostettu yhdis-
telmäindikaattori ratkaisi osan suunnittelijoita askarruttaneista ”virhetulkin-
nan” mahdollisuuksista, mutta esimerkiksi varallisuustiedon puuttuminen jäi 
edelleen ratkaisematta. Haastattelupuhe kertoi nähdäkseni suunnittelijoiden 
ammattikulttuurin sisäistetystä tarpeesta perustella suunnitelmassa esitettyjä 
toimenpiteitä rationaalisella taustatiedolla. Vaikka käytettävissä ollut 
indikaattoripohjainen tieto ei oikeastaan tätä tarvetta ainakaan täysin tyydyttänyt, 
sitä kuitenkin käytettiin. Forester (1984) mainitsee informaation ja tietoaineistojen 
rajoittuneisuuden yhtenä suunnittelun ja hallinnon rajoittuneen rationaalisuuden 
tyypillisenä ongelmana, jonka puitteissa suunnittelijat silti joutuvat toimimaan.

Haastattelutilanteessa haastateltavat ilmaisivat monin tavoin olevansa tietoi-
sia tietopohjan rajoituksista ja epävarmuuksista. Heille näistä rajoituksista käyty 
keskustelu oli ikään kuin yksi taso lisää visualisoinnissa esitetyn tiedon ”päällä”, 
joten he kykenivät tulkitsemaan käsillä olevaa visualisointia nämä rajoitukset 
huomioiden. Se seikka, että tämä kollektiivisen ymmärryksen taso ei näy visu-
alisoinnissa muille vastaanottajille, merkitsi sitä, että itse visualisointi näyttäytyi 
haastatelluille suunnittelijoille lopulta puutteellisena ja liian avoimena toisenlai-
sille tulkinnoille. 

Olen tässä alaluvussa tarkastellut sitä, miten seudullisen työryhmän 
työskentelyssä tietämisen ja esittämisen käytännöt kietoutuivat tiiviisti suunnit-
telutehtävän ja työn organisoinnin rationaliteetteihin. Tulkintani mukaan ”segre-
gaatiomittariin” liittyvä indikaattorityöskentely ja sen äärellä käyty keskustelu oli 



126

samalla myös tapa kehystää hallintaa edellyttävä ongelma (köyhyyden kasautu-
minen) yhteensopivaksi ratkaisun (MAL-suunnittelun keinovalikoima) kanssa. 
Faludin (1996) luonnehdinta visualisoinneista keinona ottaa ongelmia haltuun, 
kehystää ne tietystä perspektiivistä katsottaviksi, kohtaa mielestäni tässä van 
Dijkin (2011) ajatukset visualisoinneista eräänlaisina tarinoina, jotka samalla eh-
dottavat itse ratkaisunsa. Toimenpiteiden perspektiivistä kehystetty taustatieto on 
siten yhdistelmä tiedollisia elementtejä ja politiikkaehdotuksia. Näin ollen myös 
taustatiedon visualisoinneilla, niiden näennäisestä toteavuudesta (vrt. Austin 
1962/2016) huolimatta, on performatiivista potentiaalia. 

4.1.2 Visualisoinnit yhteensovittamisen välineinä

Tässä alaluvussa keskityn tarkastelemaan tarkemmin sitä, minkälaisen asumi-
sen, maankäytön ja liikenteen tavoitteita yhteensovittavan roolin työryhmän 
visualisoinnit saivat, kun niitä käytettiin yhteissuunnittelun koordinoinnissa. 
Visualisoinnit toimivat tällöin vuorovaikutuksen välineinä, joten tarkastelen niitä 
siihen liittyvän analyyttisen viitekehykseni puitteissa. Visualisoinnit voivat liittyä 
suunnitteluratkaisujen ideointiin ja vaihtoehtojen puntarointiin (vrt. Hajer & Vers-
teeg 2005, Portugali ja Alfasi 2008, Beauregard 2012) tai suunnitteluongelman 
kehystämiseen (vrt. Faludi 1996). Analyyttisenä välineenä käytän erityisesti raja-
kohteen käsitettä (Star ja Griesemer 1989, Star 2010). Lisäksi yhteensovittamisen 
kannalta keskeinen näkökulmani liittyy Latourin ajatukseen erillisistä ilmiöistä 
tuotetun tiedon yhdistämiseen samaan visuaaliseen esitykseen, niiden ”piirtämi-
seen samaan kuvaan” (Latour 1990/2011, s. 65). 

Aluksi taustoitan MAL-suunnittelun maankäytön, asumisen ja liikenteen toi-
mialojen keskeisten tavoitteiden yhteensovittamisen pyrkimyksiä käyttäen au-
toetnografisin työkaluin itse tuottamaani aineistoa17 ja arkistolähteitä18. Tarkas-
telemani MAL-suunnittelun ajanjakso ajoittui vuosiin 2017–2019. Sitä edeltänyt 
seudun ensimmäinen yhteinen MAL-suunnitelma laadittiin vuosina 2013–2015. 
Ensimmäisen suunnittelukauden tavoitteet myötäilivät valtion ja kuntien välises-
sä MAL-aiesopimuksessa 2012–2015 määriteltyjä tavoitteita: maankäytön tavoit-
teissa korostui riittävän asumiseen osoitettavan tonttivarannon kaavoittaminen 
ja asumisen tavoitteissa valmistuneiden asuntojen lukumäärän kasvattaminen 
(HSYK 2015a, 2015b). 

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olevalla suunnittelukierroksel-
la kunnat tavoittelivat valmistelussa aiempaa vahvemmin kokonaisuutta, joka 

17 Autoetnografisin menetelmin tuotetusta aineistosta ks. alaluku 3.3.2.

18 Arkistolähteet olivat seudullisen työryhmän kokousmuistioita, MAL-aiseopimuksen 2012‒2015 seuran-
taan liittyviä muistioita, raportteja ja muita dokumentteja sekä MAL-neuvottelukunnan kokouksiin liitty-
viä aineistoja. Arkistolähteet liittyivät kaikki tilaisuuksiin ja työprosesseihin, joihin olen itse osallistunut 
asiantuntijana. 
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kuvastaisi niiden maankäyttöön ja asumiseen liittyviä tavoitteita kerrosneliö-
näkökulmaa laajemmin. Maankäytön tavoitteissa haluttiin huomioida työpaik-
ka-alueita ja elinkeinoelämää koskevia tavoitteita asumisen tavoitteiden lisäksi. 
Asumisessa eriytymisen hallinnan nostaminen osaksi myös seudullisen MAL-
suunnittelun tavoitteita liittyi myös tähän kokonaisnäkökulmaan. Järjestäytyes-
sään uudelle suunnittelukaudelle maankäytön ja asumisen suunnittelijat kävivät 
keskusteluja tavoitteidensa kehittämisestä. Lähtökohtia olivat kuntien omat stra-
tegiset tavoitteet sekä edellisen suunnittelukierroksen palautteet valmistelijoilta 
ja seudun luottamushenkilöiltä. Keskusteluja käytiin työryhmien sisällä, niiden 
välillä, yksittäisten suunnittelijoiden kesken ja yhteissuunnittelua koordinoivissa 
kokoonpanoissa, joihin osallistui myös liikennejärjestelmäsuunnittelun asiantun-
tijoita. Asumisen näkökulmasta vaikeimmiksi ongelmiksi määriteltiin asumisen 
hinta ja asuinalueiden sosioekonominen eriytyminen. Molempien keskeinen toi-
menpidevalikoima MAL-suunnittelussa liittyi uuden asuntotuotannon monipuo-
liseen hallintamuotojakaumaan. Lisäksi korostettiin niin sanotun purkavan tai 
uudistavan täydennysrakentamisen sekä joukkoliikennesaavutettavuuden mah-
dollisuuksia hillitä alueellista eriytymistä. Itse olin kuulolla useissa näistä järjes-
täytymisvaiheen keskusteluista työryhmän jäsenenä ja MAL-neuvottelukunnan 
asiantuntijana ja osallistuin aiheesta käytyihin epämuodollisiin keskusteluihin19. 

Ajanjakso, jonka kuluessa tein haastatteluitani ajoittui syksyyn ja talveen 2019, 
jolloin samaan aikaan käytiin valtion ja seudun kuntien välisiä neuvotteluita seu-
raavaa MAL-sopimusta varten. Tulevan MAL-sopimuksen sisältö ja sen suhde 
kuntien omiin strategisiin tavoitteisiin tulivat puheeksi varsin monissa haastat-
teluissa, sekä suunnittelijoiden että joidenkin luottamushenkilöidenkin kanssa. 
Pohdin näitä keskusteluja tutkimuspäiväkirjassani MAL-sopimusten seurannasta 
kertyneiden kokemusteni valossa ja päädyin tulkintaan, että eriytymiseen liit-
tyvät kysymykset ovat osa MAL-suunnitelmaa myös eräänlaisena yleisenä kau-
punkipoliittisena kannanottona, valtiolle suunnattuna viestinä niistä sosiaalisesti 
tasapainoisen kaupunkikehityksen haasteista, joiden kanssa kasvava ja muuttu-
va metropolialue kamppailee. Sosiaalisen kestävyyden ja eriytymisen kysymys-
ten nostaminen MAL-sopimusten teemojen joukkoon painotti samalla valtion 

19 Tällaisia epämuodollisia keskusteluja käytiin tyypillisesti kokousten jälkeen esimerkiksi linjastolounaan 
merkeissä tai kokousten alkua odotellessa. Koska monet kokouksista pidettiin Helsingin ydinkeskustassa, 
paluumatka kävellen päärautatieasemalle ja junamatka yhdisti toisinaan Pasilassa ja pääradan varressa 
työskenteleviä tai asuvia asiantuntijoita pohtimaan kokouksissa käytyjä keskusteluja vapaamuotoisesti. 
Tällaiset keskustelut muodostavat osan autoetnografista tiheää kontekstiani, sisäpiiriläisen kokemusta. 
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tukeman vuokra-asuntotuotannon tärkeyttä ja ennen kaikkea tarvetta kohdentaa 
tuotantoa tasapuolisesti seudun eri osiin20. 

Lisäksi taustalla oli MAL-sopimusneuvottelujen ja MAL-seurannan tarjoama 
keskusteluyhteys valtioon. Valtion avustukset ja kehittämisohjelmat, esimerkiksi 
tuolloin valmisteilla ollut lähiöohjelma, nähtiin eriytymisen hallinnan mahdollis-
tajina. Tällainen hienovarainen politiikka liittyy mielestäni varsin mielenkiintoi-
sella tavalla siihen, miten suunnittelun tutkimuksen piirissä on kritisoitu näyttöön 
perustuvan suunnittelun esittämistä suoraviivaisena lineaarisena prosessina, 
jossa tieto ohjaa toimenpiteitä (mm. Forester 1984, Sager 1999, Davoudi 2012). 
Oman tulkintani mukaan suunnitteluprosessin puitteissa tapahtuvaan tiedon tuo-
tantoon voi liittyä (myös) muita, suunnitteluprosessin ulkopuolisia pyrkimyksiä. 
Tietopohjan kerryttäminen ja mahdollisten toimenpiteiden puntarointi kertyvät 
hiljaiseksi tiedoksi, jota asiantuntijat hyödyntävät myös muissa tehtävissään.

Maankäytön ja asumisen tavoitteiden vahvistaminen yhteissuunnittelussa oli 
tulkintani mukaan tärkeää myös siksi, että epäsuhta niiden ja toisaalta seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa koskevien seikkaperäisten tavoitteiden ja taus-
taselvitysten välillä voisi tasoittua.21 Täydennysrakentaminen ja saavutettavuus-
katveeseen jääneiden alueiden joukkoliikennesaavutettavuuden parantaminen 
ovatkin MAL 2019 -suunnitelmassa keskeisiä maankäytön, asumisen ja liikenteen 
osa-alueille yhteisiä tavoitteita. Näiden tavoitteiden yhteensovittamisen havain-
nollistamiseksi työryhmä laati visualisoinnit, joissa taloudellisen hyvinvoinnin 
yhdistelmäindikaattorin alimman desiilin ruudut esitettiin taustanaan maankäy-
tön ensisijaiset kohdealueet (kuva 11) ja seudulliset kestävien kulkutapojen saavu-
tettavuusvyöhykkeet (kuva 12). Kuvat 11 ja 12 havainnollistavat visualisoinneissa 

20 Arkistolähteistä löytyy tähän liittyen maininta syksyltä 2017, jolloin seudullisen ryhmän kokousmuisti-
oon on kirjattu karttatarkasteluja tarvittavan myös siksi, että ”sopimusvaiheessa neuvoteltaessa valtion 
suuntaan olisi käsitys eriytymisvaarassa olevien alueiden määrästä ja volyymista seudulla”. Myös tut-
kimuspäiväkirjassani merkinnöistä välittyy kuntien johtavien viranhaltijoiden kaksijakoinen asema yh-
täältä suunnittelevina asiantuntijoina, toisaalta valtion kanssa solmittavien sopimusten neuvotteluosapuo-
lina ja sopimuskumppaneina. Kunnallisten toimijoiden näkökulmasta sopimusmenettelyyn liittyvä peri-
odimaisuus ja sitoutumisen jaksottaisuus näyttäytyivät ongelmallisina, vaikka haastateltavani toivatkin 
esille ymmärrystään sen suhteen, että valtio-osapuolen kaupunki- tai liikennepoliittiset tavoitteet saat-
tavat muuttua hallituskausittain, eikä pitkäjänteinen sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin välttämättä ole 
mahdollista. Suunnitteluvaiheessa tapahtuvan valtion ja kuntien välisen vuorovaikutuksen tiivistäminen 
sopimuskaudella 2016–2019 oli kuntien yritys vahvistaa keskusteluyhteyttä valtio-osapuolen suuntaan. 
Pyrkimykseen liittyi myös ajatus seuraavien sopimusneuvottelujen jaettujen lähtökohtien pohjustamisesta. 

21 Tutkimuspäiväkirjassani on tästä aiheesta joitakin merkintöjä, jotka ovat pääosin syntyneet aineiston 
analyysin vaiheessa. Tarkastelin aineistosta suunnitteluprosessipuhe -koodin saaneita aineistokatkelmia 
omana kokonaisuutenaan sekä suhteessa haastateltavan asema prosessissa -koodin aineistokatkelmiin. 
Tyypillisesti suunnittelijat asemoivat itsensä oman toimialansa puitteisiin, joko maankäytön tai asumisen 
edustajaksi, oman kunnallisen työtehtävänsä perusteella. Seudullisen yhteissuunnitteluprosessin myötä 
muodostuneet linkit toisiin toimialoihin – omassa kunnassa ja seudullisesti – hahmotettiin omasta posi-
tiosta käsin. Tulkintani mukaan haastateltavat olivat tietoisia liikennejärjestelmäsuunnittelun valta-ase-
masta, jonka rinnalla heidän oma seudullinen työskentelynsä ”oman [kunnallisen] toimen ohella” edel-
lytti joustavuutta sopeutua liikennejärjestelmäsuunnittelun rutiineihin ja kykyä tunnistaa toimialojen 
yhteisiä intressejä. Tutkimuspäiväkirjassani tulkitsen tämän keskustelun olevan pohdintaa eri toimialo-
jen painoarvojen määrittymisestä institutionaalisessa muodostelmassa, joka on rakennettu keskenään 
hyvin erilaisten organisaatioiden yhteistyön varaan. 
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käytettyjä taustoja, kuitenkin ilman yhdistelmäindikaattorin alimman desiilin 
ruutuja, jotka työryhmä on määritellyt ei-julkisiksi valmisteluaineistoiksi. 

Maankäytön ensisijaiset kohdealueet, joista suunnittelussa käytettiin nimitys-
tä ”MASU-vyöhyke” tai ”MASU-alue”, olivat seudullisessa maankäyttösuunnitel-
massa määritellyt vyöhykkeet, joille oli määrä kohdistaa vähintään 80 % seudun 
uudesta asuntotuotannosta. Kohdealueiden status hyväksyttiin myös valtion ja 
kuntien välisen MAL-sopimuksen ensisijaiseksi kehittämisen alueeksi, jolle MAL-
sopimukseen sisältyvien valtion investointien ja avustusten tuli kohdistua. 

Seudulliset kestävien kulkutapojen saavutettavuusvyöhykkeet, joista käytet-
tiin nimitystä ”SAVU-vyöhyke” olivat puolestaan Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymän (HSL) tuottamaa vyöhyketietoa. SAVU-vyöhykkeitä käytetään myös 
MAL-sopimuksen seurannassa yhtenä työkaluna, jonka avulla on mahdollista 
tarkastella uuden asuntotuotannon ja uuden kaavoitetun kerrosalan sijoittumista 
yhdyskuntarakenteessa.

Työryhmän yhdistelmäindikaattorin tarkasteleminen näitä maankäytön ja lii-
kenteen jo vakiintuneita visualisointeja vasten yhdisti eriytymistarkastelun MAL-
suunnittelun ja -seurannan visuaalisen esittämisen konventioihin. Tulkitsen, että 
samalla näiden ilmiöiden yhdistäminen samaan visualisointiin vakiinnutti niiden 
yhteistarkastelun yhdeksi suunnitteluprosessin tiedolliseksi työvaiheeksi. Ilmi-
öiden tarkastelu samassa kuvassa oli osa taustatiedon analyysiä suhteessa juuri 
käsillä olevaan suunnittelutilanteeseen, eriytyminen kehystettiin tarkastelussa 
maankäytön ja saavutettavuuden näkökulmista jäsentyväksi seikaksi (vrt. Faludi 
1996, Hajer ja Versteeg 2005). Esittämällä asiat samassa kuvassa osoitettiin niiden 
välillä vallitseva yhteys (vrt. Latour 1990/2011). 

Haastattelupuheessa tätä yhdyskuntarakenteen, saavutettavuuden ja sosioe-
konomisten muuttujien välistä visuaalisesti esitettyä yhteyttä tulkittiin varsin 
notkeasti sekä ongelman taustoituksena että sen ratkaisuna. Yhtäältä havaittiin, 
että ongelmat paikantuivat tiiviin yhdyskuntarakenteen ja hyvän saavutettavuu-
den alueille, jolloin yhdyskuntarakenteen urbaanius sai selittävän roolin: tiiviillä, 
kerrostalovaltaisilla alueilla on sekä pieniä asuntoja että vuokra-asuntoja suh-
teellisesti enemmän kuin väljillä pientalovaltaisilla alueilla, jolloin niille sijoittuu 
suhteellisesti enemmän pienituloisia asuntokuntia. Tästä tulkinnasta välittyy 
suunnittelijoiden ammatillisesta taustasta kumpuava tiedollinen esiymmärrys 
asuntokannan ja väestörakenteen välisestä korrelaatiosta. Tämä selittävä tulkin-
ta kohdistui ennen kaikkea visualisoinnin konstatiiviseen, toteavaan lausumaan 
(vrt. Austin 1962/2016). 

Toisaalta tiiviin yhdyskuntarakenteen mahdollistama hyvä joukkoliikennesaa-
vutettavuus nähtiin myös sijaintietuna ja vetovoimatekijänä, joka takasi parhaat 
mahdollisuudet jarruttaa tai torjua eriytymiskehitystä. Suunnittelijoiden lisäksi 
tämä tulkinta oli tyypillinen myös niillä luottamushenkilöillä, joiden asema MAL-
suunnittelua ohjaavissa elimissä oli vahvin. Yksi esimerkki tällaisesta tulkinnas-
ta käy ilmi seuraavasta aineistokatkelmasta. Siinä haastateltu luottamushenkilö 
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Yhdistelmäindikaattori (työllisyys ja tulotaso)
MAL-sopimuksen asumisen ensisijaisilla kohdealueilla (MASU 1)

Kuva 11. Yhdistelmäindikaattorin taustana käytetty Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelman 
ensisijaisten kehittämisvyöhykkeiden (ns. MASU-vyöhykkeiden) työversio. Suunnitelmassa ensisijaisille 
kehittämisvyöhykkeille oli määrä kohdistaa vähintään 80 % seudun uudesta asuntotuotannosta. MAL 
2019 -suunnitelman lopulliset kehittämisvyöhykkeet täsmentyivät suunnitteluprosessin kuluessa. Kuvasta 
on tässä jätetty pois yhdistelmäindikaattorin alimman desiilin ruudut, jotka työryhmä on määritellyt 
ei-julkisiksi valmisteluaineistoiksi.

pohti yhdistelmäindikaattorin ruutujen valtaosan sijoittuvan ”joukkoliikennekäy-
tävien” yhteyteen ja ”ensisijaisille kehittämisvyöhykkeille”. Tilanne tarjosi hänen 
mielestään hyvät lähtökohdat uudistaa alueita täydennysrakentamisen avulla. 
Tulkinta oli siten varsin sopusoinnussa MAL-suunnitelman keskeisten toimen-
piteiden kanssa, nähden ne ”segregaation ratkomisen” välineinä.
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Yhdistelmäindikaattori (työllisyys ja tulotaso)
seudullisilla saavutettavuusvyöhykkeillä SAVU 2025 (HLJ 2015)

Kuva 12. Yhdistelmäindikaattorin taustana käytetyt seudulliset saavutettavuusvyöhykkeet kävellen, 
pyörällä ja joukkoliikenteellä (ns. SAVU-vyöhykkeet, ks. HSL 2012, 2015). Kuvasta on tässä jätetty 
pois yhdistelmäindikaattorin alimman desiilin ruudut, jotka työryhmä on määritellyt ei-julkisiksi 
valmisteluaineistoiksi.

Sithän tää on kiinnostava sinänsä et vaikka tää, niin kun... Et tässähän 
ilman et ryhtyy laskemaan... ruutuja, niin tavallaanhan tää näyttää 
hyvin sen ehkä niin kun toiveikkuuden, et jos miettii sit sitä että nää 
on ensisijaisia vyöhykkeitä ja että segregaatiota on huomattavasti hel-
pompi ratkoa ja miettiä silloin kun on mahdollisuus täydennysrakentaa 
ja väestö kasvaa, et sehän on se erityinen vahvuustekijä mikä meillä on 
sekä Helsingissä et koko pääkaupunkiseudulla segregaation osalta et 
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meillä on sitä yleistä kysyntää jolloin sitten on mahdollisuuksia saada... 
Niin kun alueet voi muuttua koska kysyntää on, niin must tää näyttää 
hyvin sen että uudistamalla sitten näitä eri joukkoliikennekäytävien 
varsia ja täydennysrakentamalla, niin meillähän on sit mahdollisuuk-
sia ikään kun --- uudistaa ja parantaa ja tuoda lisää elinvoimaa näille 
alueille. (Luottamushenkilö)

Tässä aineistokatkelmassa luottamushenkilön tulkinta kohdistui MASU-kartan 
tulevaisuuteen suuntautuvaan sisältöön. Van Dijkin (2011) ajatteluun tukeutuen 
karttaesitys esitti hallintaa edellyttävän ongelman ja samalla, MASU-vyöhykkei-
den kautta ikään kuin ehdotti tai vähintään vihjasi ongelman ratkaisusta. 

Joukkoliikennesaavutettavuuden parantamisen ja eriytymisen hallinnan vä-
listä yhteyttä korostava diskurssi toistui useiden haastateltavien puheessa. Ilmi-
öiden visualisoiminen samaan kuvaan ilmensi tätä ajattelua, mutta tulkintani 
mukaan se samalla vahvisti ilmiöiden välistä yhteyttä, synnyttäen entistä vakiin-
tunempia tulkintoja. Joukkoliikennesaavutettavuus ja siihen perustuva alueiden 
suhteellinen sijainti nousi merkittävään asemaan eriytymiskehitystä selittävänä 
tekijänä ja toisaalta siihen tepsivänä lääkkeenä. Tulkitsen tätä keskustelua erään-
laisena MAL-suunnittelussa rakentuneena tilallisena kuvastona, jossa alueellinen 
eriytyminen saa merkityksensä joukkoliikennesaavutettavuuden kautta. Vertaan 
tätä tilallista kuvastoa analyyttisen viitekehykseni esimerkkeihin, joissa kaupun-
kiseudun tilallisten kuvastojen nähtiin rakentuvan tiedollisten, materiaalisten 
käytäntöjen seurauksena (Watkins 2015, Davoudi 2018, Davoudi & Brooks 2021).

Eräs haastatelluista suunnittelijoista kertoi, että MAL-suunnittelussa käydyn 
keskustelun myötä myös liikennesuunnittelussa oli alettu tarkastella alueellista 
eriytymistä yhtenä suunnittelussa huomioitavana seikkana, ja mainitsi tästä esi-
merkkinä seudun ”ratikkaselvitykset”22:

[J]a se [eriytyminen] nous niissä seudun ratikkaselvityksissä, esimer-
kiksi Vantaan ratikalla oli voimakkain vaikutus nimenomaan [sen] 
korjaamiseen, että kyllä se mun mielestä niinku hirveen hyvin on men-
nyt myös sinne L-kirjaimen puolelle aiheena, nimenomaan semmoise-
na saavutettavuuden parantamisena. (Suunnittelija)

Saavutettavuuteen keskittyvän haastattelupuheen takaa paljastui analyysissä-
ni aineiston sisäinen keskustelu, jonka tulkinnassani yhdistin Vantaan tuolloin 

22 Löysin suunnittelijan tarkoittaman selvityksen myöhemmin Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 
(HSL) verkkosivuilta. HSL oli tarkastellut seudulle suunnitteilla olevien pikaraitioteiden reittejä seudulli-
sen työryhmän laatimaa yhdistelmäindikaattoria vasten. Selvitys osoitti, että eniten ”suhteellisesti heikoim-
min pärjääviä ruutuja” (HSL 2018, s. 15) sijoittui suunnitteilla olevista pikaraitiotiereiteistä juuri Vantaan 
ratikan varteen.
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valmisteilla ollutta yleiskaavaa ja erityisesti Vantaan pikaraitiotietä koskeviin 
kunnallispoliittisiin keskusteluihin. Vantaan suunnitteluun ja päätöksentekoon 
liittyvien haastateltujen puheissa toistuivat samat esimerkit saavutettavuuden 
merkityksestä, argumentteina puolesta ja vastaan, eräänlaisina kaikuina toi-
saalla pidetyistä puheenvuoroista. Omassa aineistossani keskustelu jäsentyi 
eräänlaiseksi väittelyksi, jonka käynnisti ajatus, että ”segregoituneista alueista” 
hankalimpia ovat ne, joilla julkisen liikenteen mahdollisuudet ovat heikoimmat. 
Esimerkkeinä tällaisista joukkoliikennesaavutettavuudeltaan heikoista alueista 
haastateltavat mainitsivat tyypillisesti Jakomäen Helsingissä ja Hakunilan Van-
taalla. Argumentin tueksi pohdittiin metrolinjan merkitystä itäisen Helsingin ke-
hitykselle, verraten nykytilannetta eräänlaiseen vaihtoehtoiseen todellisuuteen, 
jossa itämetroa ei olisi aikanaan rakennettu:

[M]ä oon muutaman kerran sanonut sen, että kuinka huono-osainen 
alue tää [Itä-Helsinki] olisi ilman metroa, jos metroa ei niin kuin olisi 
tehty, nää alueethan on rakennettu tänne ennen metroa nää huono-
osaiset alueet ja jos ne olisi jonkun bussihännän varassa, niin kuin 
Jakomäki tai joku muu suunta tuolta, niin kyllä olisi niin kun vielä to-
della paljon huonompi tilanne, että nyt kumminkin se niinkuin 20 mi-
nuutin metroyhteys Helsingin [keskustan] työpaikkoihin, mä väitän, 
että se tuo sinne kuitenkin niin kuin myös sitä parempiosaista väkeä 
asumaan, että moneen muuhun suuntaan verraten tällä on todella 
hyvä saavutettavuus tällä. (Suunnittelija)

Tätä saavutettavuuden ja eriytymisen välistä yhteyttä pohtivaa keskustelua kom-
mentoi puolestaan luottamushenkilö, joka seudullisen liikennesuunnittelun lisäk-
si tunsi hyvin kunnallispolitiikkaa:

Et vähän semmosta fiilistä on, että Vantaallakin maankäytön suunnit-
telijat ajattelee, että ratikka ratkasee Hakunilan ja Länsimäen kaltasten 
alueiden segregaatio-ongelman. --- Jos se logiikka menis suoraan suo-
raviivasesti, niin eihän Kontulassa ja esimerkiks jossain Itäkeskuksessa 
pitäis olla mitään ongelmia. Mut tavallaan se just osottaa sen, et se ei 
riitä. Et täs tulee nää julkiset palvelut, yksityiset palvelut, ja ne ehkä 
korostuu. (Luottamushenkilö)

Aineistokatkelma osoittaa haastatellun luottamushenkilön suhtautuvan varauksin 
suunnittelijoiden retoriikassa jo vakiintuneeseen tapaan korostaa raideliikennettä 
eriytymisen ratkaisuna. Tulkintani mukaan hänen kritiikkinsä ei eksplisiittisesti 
kohdistunut pikaraitiotien rakentamiseen sinänsä. Hänen näkökulmansa eriy-
tymisen hallinnan edellyttämiin ratkaisuihin korosti liikennehankkeiden lisäk-
si myös muiden seikkojen, kuten julkisten ja yksityisten palvelujen merkitystä. 
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Nämä aineistoni sisäiset väittelyt, kaiut toisista keskusteluista, kuvastivat tul-
kintani mukaan Vantaan pikaraitiotiehankkeeseen ja yleiskaavaan liittyviä mer-
kityskamppailuja, jotka paikantuivat alun perin kunnallispolitiikan näyttämöille 
kaupunkisuunnittelulautakuntaan, tekniseen lautakuntaan, kaupunginhallituk-
seen ja kaupunginvaltuustoon, ja niiden myötä julkisiin asiakirjoihin, uutisointiin 
sekä julkisten osallistumismenettelyjenkin yhteyteen. Haastatellut tulkitsivat nyt 
käsillä olevia visualisointeja intertekstuaalisesti (vrt. Seppä 2012), suhteessa ai-
empiin keskusteluihin. 

Joukkoliikennesaavutettavuuden vahva painottuminen haastattelupuheessa ei 
tulkintani mukaan myöskään tarkoita sitä, etteivätkö haastateltavat olisi tietoisia 
”hankalimpien alueiden” kehittämiseen liittyvistä monista haasteista tai siitä, 
että hyvä joukkoliikkennesaavutettavuus on vain yksi kokonaisuuden osatekijä. 
Keskustelu saikin uusia, kokonaiskuvaa täydentäviä sävyjä haastattelujen edetes-
sä toisenlaisten visualisointien äärelle. MAL-suunnitteluprosessille laadittujen 
aineistojen äärellä saavutettavuuden parantaminen ja toisaalta täydennysraken-
taminen kuitenkin korostuivat, mikä ilmentää nähdäkseni nimenomaan kysees-
sä olevan suunnitteluinstrumentin sisäisen rationaliteetin suuntautuneisuutta 
(vrt. Forester 1984) ja asiantuntijoiden omasta suunnitteluorientaatiosta käsin 
tapahtuvaa tulkintaa (vrt. Rose 2001, Seppä 2012). Palaan tarkastelemaan insti-
tutionaalisen rakenteen tulkintoja ohjaavaa vaikutusta tarkemmin jäljempänä 
alaluvussa 4.2.3. 

Tässä yhteydessä kiinnitin huomiota siihen, miten eriytymisen kuvaaminen 
yhdistelmäindikaattorikartalla näyttäytyi performatiivisena tekona MAL-suun-
nitelman sisäisessä keskustelussa. Mahdollisuus tarkastella yhdistelmäindikaat-
toria maankäytön ja liikennesuunnittelun suunnitelmakarttojen yhteydessä toi 
eriytymisen ilmiönä varsin konkreettisesti näkyväksi myös maankäytön tai lii-
kennejärjestelmän suunnittelijan pöydällä, ja siten huomion kohteeksi aivan toi-
sin, kuin pelkkä puhe eriytymisestä olisi tehnyt. Latourin (1990/2011) ajattelussa 
erillisistä ilmiöistä tuotetun tiedon yhdistäminen samaan visuaaliseen esitykseen 
samalla tuottaa eräänlaisen liiton niiden taustalla vaikuttavien voimien välille tai 
ehdottaa niiden välillä vallitsevan jonkinlaisen suhteen. Ajattelen, että tällä tavoin 
visualisoinnit toimivat eräänlaisina merkitysten käännöksinä toimialalta toiselle 
(translations, ks. Star & Griesemer 1989). Uuden tiedon esittäminen oman toimi-
alan kannalta merkityksellisen tiedon yhteydessä avaa ilmiöiden välisiä yhteyksiä 
siten, että uuden tiedon merkitys ymmärretään oman toimialan näkökulmas-
ta. Beauregard (2012) puolestaan korostaa materiaalisten esineiden, esimerkiksi 
tällaisten visualisointien, kykyä kohdistaa suunnittelun huomio yksityiskohtiin 
tavalla, johon verbaaliset esitykset eivät yllä. Kun alueellista eriytymistä esittävä, 
austinilaisittain toteava, taustatieto yhdistettiin maankäyttösuunnitelman ensi-
sijaisiin kohdealueisiin, se muuttui perlokutionaarisemmaksi, eli vahvemmin te-
onluonteiseksi lausumaksi (vrt. Austin 1962/2016), sillä siihen yhdistyi nyt myös 
tulevaisuutta koskeva tavoitteellinen elementti. 
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Butler (2010) ja Gond ym. (2016) ovat todenneet, että performatiivinen vaiku-
tus voi kohdistua paitsi kuvattuun ilmiöön, myös ilmiöön liittyviin prosesseihin, 
organisaatiorakenteisiin tai kuvauksen tuottajaan itseensä. Tulkitsen eriytymi-
sen visualisoinnin performatiivisen vaikutuksen kohdistuneen tässä yhteydes-
sä ainakin suunnitteluprosessin tietokäytäntöihin niitä muuttaen, sekä jossain 
määrin prosessin osapuolten välisiä määrittelyvaltaan liittyviä vuorovaikutus-
suhteita muokaten. Yhteisten visualisointien laatiminen muodostui eräänlaiseksi 
yhteensovittamisen performatiiviseksi käytännöksi, jossa osapuolet – maankäy-
tön, asumisen ja liikenteen itsenäiset toimialat – rituaalisesti tunnustivat toi-
sensa yhteissuunnittelun kumppaneina. Samalla yhteensovittavat visualisoinnit 
muodostuivat tulkintani mukaan ainakin jossain määrin yhteissuunnittelun tie-
tokäytännöksi, eräänlaiseksi seudullisen MAL-suunnittelun tiedolliseksi infra-
struktuuriksi, jollaisiksi rajakohteet voivat Starin (2010) mukaan vakiintuessaan 
muuttua. Esimerkiksi joukkoliikenteen saavutettavuuden tarkastelu sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden kysymyksenä on mielestäni ajatuksellisesti suuri muutos 
perinteiseen hyöty-kustannusajatteluun, josta liikennesuunnittelua on maankäy-
tön tai asumisen näkökulmista joskus moitittu23.

Eriytymisen visuaalisen esittämisen performatiivinen vaikutus lopulta toteu-
tuvaan liikenneinfrastruktuuriin jää tulkinnassani avoimeksi kysymykseksi. Osa 
haastateltavistani esitti näkemyksenään, tulkintani mukaan melko varovaiseen 
sävyyn, että esimerkiksi Vantaan raitiotiestä tehtyihin päätöksiin eriytymisen 
näkökulmalla saattoi olla itsenäistäkin painoarvoa24. Myös itse asetun tässä tul-
kinnassa varsin varovaiselle kannalle, tietoisena siitä, miten monenlaiset seikat 
vaikuttavat päätöksiin uusien liikenneinfrastuktuurihankkeiden rakentamisesta. 
Oman tutkimusasetelmani näkökulmasta kiinnostavampaa onkin sen tarkas-
telu, miten yksi paikkatietoanalyysi visuaaliseen muotoon saatettuna näyttäisi 
toimivan rajakohteen roolissa, avaten toisiin paikkatietoaineistoihin yhdistettynä 
uudenlaisia keskusteluja. Tässä kohtaavat Latourin (1990/2011) ajatus siitä, että 
esimerkiksi koordinaattien ja mittakaavan yhtenäisen järjestelmän myötä samaan 
kuvaan voidaan yhdistää hyvin erityyppisiä asioita yhdessä tarkasteltaviksi ja 

23 Muotoilen tätä lausetta tietoisena omasta asemastani nimenomaan asumisen ja maankäytön keskuste-
luihin osallistuneena asiantuntijana. Liikennejärjestelmäsuunnittelun asiantuntija saattaisi lisätä kes-
kusteluun näkemyksiä siitä, miten liikenteen yhteiskunnallisia ja sosiaalisia vaikutuksia huomioidaan 
suunnittelussa, asettaen MAL-suunnitelman eriytymistarkastelun osaksi omaa liikenteen kontekstiaan. 
Kuitenkin näiden mahdollisesti erilaisten näkökulmien kohtaaminen on mahdollista kiinnittyen yhtei-
seen rajakohteeseen, joka tarjoaa mielekkään tarttumapinnan kummallekin näkökulmalle.

24 Itsenäisen painoarvon asemesta olisi mahdollista tulkita, että eriytymisen hallinnan näkökulma esiintyi 
keskusteluissa eräänlaisena legitimoivana lisäperusteluna, jolla yritettiin parantaa hintavan liikenneinf-
rastruktuurihankkeen hyväksyttävyyttä. Jotta voitaisiin puhua painoarvosta infrastruktuurihankkeen 
kontekstissa, eriytymisen hallinnan vaikutuksille pitäisi arvioida euromääräisiä vaikutuksia, mitä aina-
kaan toistaiseksi ei Helsingin seudulla ole tehty.
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Starin (2010) ajatukset standardien tai yhdistävän infrastruktuurin, esimerkiksi 
koordinaattien ja mittakaavan, rajakohteen luonteesta. 

Olen tässä alaluvussa tarkastellut visualisointien saamaa yhteensovittavaa roo-
lia maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteissuunnitteluprosessissa. Keskeinen 
johtopäätökseni liittyy siihen, miten visualisointien performatiivisuus toteutui 
toimialojen välisessä vuorovaikutuksessa. Tulkitsin performatiivisen vaikutuksen 
kohdistuvan prosessin sisäisiin tietokäytäntöihin luoden sisällöllisiä yhteyksiä 
aiemmin erillisten käytäntöjen välille. Visualisointien avulla työskennellen alu-
eellinen eriytyminen kehystettiin maankäytön ja liikenteen tavoitteiden ja keino-
valikoiman näkökulmasta. Seuraavassa alaluvussa keskityn siihen, minkälaisen 
roolin visualisoinnit saivat keskustelussa yhteisistä seudullisista tavoitteista. 

4.1.3 Visualisoinnit seudullisen kuvan neuvottelussa

Tässä alaluvussa tarkastelen visualisointien roolia työryhmän seudullisen yhteis-
ymmärryksen mahdollistajana. Samalla kun seudullinen työryhmä määritteli 
eriytymisen hallintaa edellyttävää ongelmaa ja kehysti sitä suunnitteluprosessin 
työkaluja vastaavaksi, se myös muodosti yhteistä käsitystä alueellisesta eriytymi-
sestä seudullisessa mittakaavassa. 

Samaan tapaan kuin haastateltavani yleensä artikuloivat tulkintojaan ko-
koustilanteissa arkisen työnsä yhteydessä, niitä sanoitettiin myös visuaalisten 
virikemateriaalien äärellä haastatteluissani. Lähtökohtaisesti kokoustilanne ja 
haastattelutilanne ovat kuitenkin varsin erilaisia ja tuottavat omanlaisiaan kes-
kusteluja (vrt. esim. Pietilä 2010, Lounasmeri 2020). Tutkimushaastattelussa läsnä 
ovat haastattelija ja haastateltava ja keskustelu on luottamuksellista. Kokousti-
lanteessa sen sijaan on läsnä useita henkilöitä, eikä heidän välillään vallitse ni-
mettömyyttä. Lisäksi tilanteilla on erilaiset tavoitteet, joten osallistujien tehtävät 
ja vastuut ovat niissä aivan erilaiset. Kaikki nämä seikat vaikuttavat tilanteiden 
vuorovaikutukseen ja puhumisen tapoihin. Yhteistä näille erityyppisille tilanteille 
on kuitenkin tulkinnan artikulointi ja jaetuksi tuleminen. Oman toimija-tutkijan 
roolini myötä olen päässyt osallistumaan molempiin tulkinnan tilanteisiin, sekä 
seudullisen työryhmän kokouksissa että tämän tutkimuksen haastattelutilanteis-
sa. Tutkimusasetelmani tarjosi siten minulle mahdollisuuden tarkastella haasta-
teltavien tasapainoilua seudullisen näkemyksen ja omien kuntaorganisaatioidensa 
näkökulmien välillä. Tällainen edestakainen liike näkökulmien välillä on Starin 
ja Griesemerin (1989, s. 393) mukaan ominaista rajakohteeseen kiinnittyvälle 
työskentelylle. Heidän määritelmäänsä käyttäen tarkastelinkin haastattelemieni 
suunnittelijoiden liikkumista rajakohteen vahvasti ja heikosti rakenteistuneiden 
osien välillä.

Yhteisen seutukuvan neuvottelussa visualisoinnit toimivat tulkintani mu-
kaan osapuolten vuorovaikutuksen rajakohteina tavalla, jota Star ja Griesemer 
(1989, s. 410) luonnehtivat yleistetyksi ideaalityypiksi. Alueellisen eriytymisen 
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indikaattoreita kuvaavat seudulliset karttavisualisoinnit kuvasivat tarkasti rajat-
tua maantieteellistä aluetta ja sen sisäisiä hallinnollisia yksiköitä, eli kuntia, mikä 
teki niistä merkityksellisiä kaikille keskustelun osapuolille. Toisaalta ne olivat 
sisällöltään valikoituneita ja esittämistavaltaan yleistettyjä (vrt. Kelloggin 2006 
ajatus rajakohteen ohuudesta tai Leen 2007 ajatus sen osittaisuudesta), mikä 
tarjosi osapuolille vapautta paikallisista lähtökohdista tapahtuvaan tulkintaan.

Yhteissuunnittelun seudullinen mittakaava eriytymisen tarkastelussa merkitsi 
siirtymistä kuntarajojen sisältä kuntien ja seudun eri osien väliseen vertailuun. 
Haastatteluaineistossani seudullisuuteen liittyvä puhe avasi näkymää seudullisen 
suunnittelun ja seutupolitiikan institutionaaliseen ympäristöön siihen osallistu-
neiden henkilöiden näkökulmasta. Davoudi ja Brooks viittaavat tällaiseen kau-
punkiseudun ulottuvuuksien uudelleenneuvotteluun eräänlaisena mittakaavan 
politiikkana (politics of rescaling, Davoudi & Brooks 2021, s. 1; ks. myös Kanni-
nen 2017). Näkökulma korostaa ilmiön relationaalisuutta alueen ja mittakaavan 
suhteen. 

Suunnittelijoiden joukosta ne, jotka eivät olleet osallistuneet seudullisen työ-
ryhmän työskentelyyn, toivat esille visualisointien kommunikatiivisen merki-
tyksen tiedon tai suunnittelutavoitteiden viestimisessä25. Esimerkiksi seuraavan 
katkelman suunnittelija toi puheessaan esille eräänlaisen seudullisen ”kartalla 
olemisen”, jota ei syntyisi esimerkiksi pelkän nimistöön perustuvan sanallista-
misen avulla. 

Tavallaan tää karttamateriaali on kuitenkin semmoista, millä pys-
tytään esimerkiksi just jollekin luottamushenkilöille ja muille myös 
selvittämään asiaa, koska ei me voida olettaa, että ne lukee tän niin 
kuin raportin tekstejä tai muita, mutta jollain tämmösellä sä voit aika 
nopeesti sanoo, että tilanne oli tämä vuonna se ja se ja sitten se onkin 
tämä nyt, että tälle pitää tehdä jotain ja suunta on hyvä tai huono, että 
semmosen seuraamiseen. --- Seudullisena asiana myös... Niin tota siinä 
on tavallaan myös sitä, että oppii ymmärtämään tätä seutua, että on 
sitten kyse eriytymiskehityksestä tai jostain muusta asiasta, niin he nä-
kee, että tuolla on tollasta ja tuolla tota, niin kyllä kartta kertoo hirveän 
paljon paremmin kuin se, että me kirjoitetaan joku teksti, ei ne tiedä 
paikannimiä välttämättä, että ei ne niinkun, eikä niille välttämättä oo 
ees oleellista, missä se kuntaraja tässä kuvassa kulkee, niin mehän ol-
laan niitä kuntarajoja jonkun verran vältettykin noissa MAL-kartoissa, 

25 Se, että tällaisia näkemyksiä tuli esille muilta suunnittelijoita, mutta ei seudullisen työryhmän jäseniltä, 
liittyy tulkintani mukaan työryhmän ratkaisuun määritellä eriytymistä havainnollistavat visualisoinnit 
ei-julkisiksi. Käsittelen visualisointien avoimuuden kysymyksiä ja ratkaisun taustoja tarkemmin alalu-
vuissa 4.2 ja 4.3.
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mutta puhutaan, että Helsingin seutu on nyt tämä --- niin semmosen 
ihan tiedon jakamisen näkökulmasta. (Suunnittelija)

Haastateltavan lause ”mehän ollaan niitä kuntarajoja jonkun verran vältettykin 
noissa MAL-kartoissa” viittaa yhteissuunnitteluprosessin käynnistyessä ensim-
mäisellä MAL-aiesopimuskaudella (vuosina 2012–2015) tehtyihin periaatteellisiin 
kartografisiin valintoihin, joista yksi oli seudullisten suunnitelmakarttojen laati-
minen ilman kuntarajoja. Toinen valmistelijoiden yhdessä sopima kartografinen 
periaate oli se, että seutu esitetään aina neljäntoista kunnan kokonaisuutena. 
Itse tuolloin keskusteluihin osallistuneena taustoitan näitä valintoja omaan ko-
kemukseeni tukeutuen. Kartografisten periaatteiden tarkoituksena oli viestittää 
kuvaa yhteisestä seudusta tilanteessa, jossa valtakunnallista kuntarakenteen 
uudistamista valmisteltiin ja käynnissä oli muun muassa metropolialueen kun-
tajakoselvitys. Seudun kunnat käynnistivät siis yhteisen maankäytön, asumisen 
ja liikenteen suunnitelman, seudullisen rakennemallin, valmistelun tilanteessa, 
jossa ei ollut varmuutta siitä, minkälainen olisi tulevaisuuden kuntarakenne tai 
kuntien ja maakuntien välinen vastuunjako. Haastatteluissani näihin taustoihin 
ei enää viitattu, sillä selvitykset eivät aikanaan johtaneet uudistuksiin eikä suun-
nitelmakaudella 2016–2019 vallinnut vastaavaa epäselvyyttä. 

Työryhmän käyttämissä eriytymistä kuvaavissa kartoissa kuntarajat esitet-
tiin hyvin ohuella viivalla. Rajojen sisällyttämistä karttoihin perusteltiin niiden 
työkaluroolilla: koska tarkoitus oli nähdä mihin mahdollisia lisätoimia pitäisi 
kohdistaa, paikantavia elementtejä pidettiin tarpeellisina ja työskentelyä helpot-
tavina. Toisaalta viivan ohuudella haluttiin välttää rajojen korostamista. Mieles-
täni tämä ilmentää hyvin sitä, miten visualisoinneilla voi olla eri työvaiheissa 
erilaisia rooleja ja visuaaliset ratkaisut sovitetaan roolien mukaisiksi. Kysymys 
karttojen julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä oli avattu jo työryhmän 
aloittaessa työtään, mutta ratkaisu jätettiin tehtäväksi myöhemmin. Kuntarajat 
olisi helppo myöhemmässä vaiheessa poistaa viimeistelyn yhteydessä, mikäli kar-
toilla päätettäisiin olevan kommunikatiivista tehtävää: vaikka itse työvaiheessa 
kuntarajat, kuntien vastuut ja toimivalta olivat keskeisiä seikkoja, lopputuloksen 
kommunikoinnin yhteydessä tämä olisi ollut  yhtenäisen seutukuvan kannalta 
väärä viesti. 

Haastatellun suunnittelijan lause ”eikä niille välttämättä oo ees oleellista, mis-
sä se kuntaraja tässä kuvassa kulkee” viittaa tulkintani mukaan tässä yhteydessä 
niihin luottamushenkilöille tuntemattomiin alueisiin, jotka sijaitsevat oman kun-
nan rajojen ulkopuolella. Huomasin analyysissäni, että kunnista puhuttiin jatku-
vasti, asioita paikannettiin ja taustoitettiin niiden kautta. Tulkitsen, että haastatel-
luille kunnat ja niiden rajat olivat vahvasti olemassa, ne olivat todellisia toimintaa 
ohjaavia realiteetteja. Tästä näkökulmasta seudun yhtenäisyyttä ja rajattomuutta 
konstruoivat visuaaliset valinnat näyttäytyvät ”vain” retoriikkana, eräänlaisena 
visionääristä tavoitetilaa tai hyvää tahtoa kommunikoivana viestinä. 
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Tulkitsen tätä rakenteisiin kiinnittymistä myös suhteessa tutkimukseen, joka 
on kiinnittänyt huomiota seudullisten strategisten rakennemallien depolitisoiviin 
ulottuvuuksiin (mm. Mäntysalo ym. 2014, Mäntysalo & Kanninen 2018). Rin-
nastan tämän esimerkin Allmendingerin ja Haughtonin (2009) tarkastelemaan 
Thamesin käytävään, jossa kehittämisvyöhyke piirrettiin kartalle sumennettuna 
ja hallinnollisista rajoista irrallisena, samalla ajatuksellisesti irrallaan muodol-
lisen toimivallan – ja edunvalvonnan – rajoista. Oman tulkintani mukaan seu-
dun esittäminen ilman kuntarajoja on myös eräänlainen visuaalinen metafora. 
Samalla, kun se kuvastaa MAL-ajattelun pyrkimystä nähdä seutu yhtenäisenä 
kokonaisuutena, se samalla ilmentää sekä MAL-sopimusmenettelyyn että MAL-
suunnitteluun sisältyviä politiikanjälkeisiä piirteitä (vrt. esim. Swyngedouw 
2009, Legacy ym. 2019). Suljettujen ovien takana tapahtuva sopiminen kaventaa 
kunnan edustuksellisen demokratian mukaisen päätöksenteon mahdollisuuk-
sia. Samalla yhteistä seudullista kehittämistä korostava retoriikka peittää alleen 
kuntien väliseen kilpailutilanteeseen ja edunvalvontaan liittyvät, edelleen varsin 
todelliset lähtökohdat.

Luottamushenkilöt, joille työryhmän karttaesitykset olivat uusia, tulkitsivat 
niitä kuntapolitiikan ja seutupolitiikan näkökulmia toisiinsa suhteuttaen. Luotta-
mushenkilöt saattoivat tulkinnassaan lähteä liikkeelle oman kunnan tai kaupun-
gin tilanteesta toteamalla esimerkiksi, että ”kyllä nää on meillä hyvin tiedossa”. 
Luottamushenkilöt tukeutuivat tulkinnoissaan paljon myös omien kaupunkiensa 
tilasto- ja tutkimusyksiköiden tuottamiin taustatietoihin. 

Ja tätä mä just oon kattonu. Eihän tää yllätä. --- Mut sit tää Itä-
Helsinkihän on aika lohduton kyllä. Et mä tiesin, että meillä Vantaalla 
on nää tietyt keskittymät. Espoossa on tietyt keskittymät. Niitä pystyy 
täältä... --- Et pystyy nimeemään näitä tavallaan, missä tietää, et työt-
tömyys keskittyy vähä enemmän. Mutta tää on ehkä yllätys, että tää 
Itä-Helsinki on näinkin tummanvihree. (Luottamushenkilö)

Kuitenkin koko seudun kokonaisuutta tarkasteltaessa haastattelemieni luottamus-
henkilöiden mielikuvakartat täydentyivät uusilla havainnoilla, kuin eräänlaista 
palapeliä rakentaen. Seudullisia esityksiä tarkastellessa palaset löysivät paikkansa 
suhteessa toisiinsa ja usein kuvasta lopulta paljastui myös jotakin yllättävää, joka 
jäsentyi nimenomaan alueiden välisen vertailun kautta.

Visuaalisen esittämisen valintoja koskevat pohdinnat liittyivät usein mittakaa-
valliseen hankaluuteen, joka seurasi siitä, että melko laaja neljäntoista kunnan 
alue esitettiin samassa kuvassa.

Tietysti näissä ku on niinku niin nää kaikki Helsingin seudun kunnat 
mukana, et näähän menee aika tämmöseks niinku kaukaa katsotuiks. --- 
Et se on ehkä silleen tietysti, et montaa varmaan luottamushenkilöökin 
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kiinnostais vähän zoomata ja kattoo, että mitä on. --- Ja sit kuitenkii se, 
että ei nyt ehkä kuitenkaan tarpeen, jos puhutaan seudullisesta työstä, 
niin ihan niin tarkalla tasolla kattoo. Et kylhän nyt kaupungit sit osaa 
omaa aluettaankii tiirata omista kartoistaan ja tietää ne paikat kuiten-
kii aika tarkkaan. Et sit ku tehään taas seudullista yhteistyötä ja luot-
tamushenkilöille näytetään, niin ehkä se on sit kuitenkii hyvä, et se on 
se koko alue siinä mukana, et pystyy vertaamaan sitä omaa tilannetta 
muihin. (Suunnittelija)

Alueellisen eriytymisen hallinnan haasteet ovat seudulla hyvin erilaisia eri kun-
nissa. Yhdistelmäindikaattorikarttojen keskittyminen alimman desiilin ruutuihin 
jätti hyvin suuren alueen seutua visuaalisesti tyhjäksi. Joissakin haastatteluissa 
seudun kokonaiskuvaa painottava visuaalinen retoriikka kyseenalaistettiin vah-
vasti sen vuoksi, että yhdistelmäindikaattorin osoittamat haasteelliset alueet kes-
kittyvät pääkaupunkiseudulle ja pääradan varren kaupunkeihin.

[M]ut se mikä mua tietenkin näissä kartta-analyyseissa ärsyttää on tää 
mittakaava. Kaikissa näissä MAL-kartoissa, koska jos tost nyt suoraan 
sanoo, niin ku noit kattelee noit karttoja, niin ei toi KUUMA-kuntapuoli 
tossa näyttele minkäänlaista roolii tos kartassa. Niinku rehellisesti 
sanottuna. Niin tietyl tapaa on tietysti ihan hyvä olla se kokonaisuus 
siinä, mut sen vois sit zoomata sinne pääkaupunkiseudulle aika paljon 
reippaammin mones kohtaa, tietysti Kerava mukaan ja ehkä Tuusula, 
jostain kohtaa Järvenpää, mut et selkeesti fokusoi sinne missä on ne 
tietyt teemat ja ilmiöt olemassa, eikä sinne missä niitä ei ole ollenkaan. 
(Suunnittelija) 

Koko kaupunkiseutua kuvattaessa erot pääkaupunkiseudun tiiviin yhdyskuntara-
kenteen ja kehyskuntien pääosin varsin väljän yhdyskuntarakenteen välillä olivat 
suuria. Suhteellisia osuuksia kuvaavissa karttaesityksissä tämä ero ei kartalta 
erottunut, sillä harvaan asutun seudun ruudut eivät visuaalisesti poikenneet 
tiiviin asutuksen ruuduista. Tämä ilmaistiin puheessa esimerkiksi siten, että 
väljän yhdyskuntarakenteen alueilla sijaitsevat ruudut ”korostuivat”, ikään kuin 
merkitykseensä nähden suhteettomasti (karttojen yksityiskohtaisempi kuvaus 
alaluvussa 3.4.1). 

Väljän yhdyskuntarakenteen alueella esimerkiksi erityisryhmien asumispal-
velut erottuivat kartalla ympäröivästä rakenteesta poikkeavina. Tiiviimmän yh-
dyskuntarakenteen alueella tällaiset kohteet sekoittuivat muun asuntokannan 
joukkoon. Ne vaikuttivat toki ruutujen saamiin arvoihin sielläkin, mutta eriyty-
misen aiheuttajaa ei ollut yhtä helppo selittää yksinomaan erityisasumisesta joh-
tuvaksi. Seuraavassa aineistokatkelmassa haastateltava kiinnitti huomiota siihen, 
miten kehyskuntien väljässä yhdyskuntarakenteessa yksittäinen erityisryhmille 
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suunnattu tuki- tai palveluasumisen kohde erottui sosioekonomisten indikaatto-
rien pohjalta muodostetussa kartassa, mutta sitä pidettiin ”ihan luonnollisena”. 
Kyseessä oli hallitusti ja suunnittelun perusteella syntynyt keskittymä, jonka ei 
katsottu edellyttävän erityisiä maankäytön tai liikenteen lisätoimenpiteitä. 

[K]un näitähän käytiin läpi sit sillä tavalla, et kuntien edustajat näis-
sä työryhmissä vielä täydensi ja tulkitsi, tai et tää vaikutti, kun sehän 
on aina se, että mitä kartta sanoo ja mitä se todellisuus sitten ihmisten 
mielestä kuitenkin on. Et joku sanoo, jostain seudun kunnista niin pysty 
sanomaan, et toi piste on se joku erityisryhmäkohde, siis, et se on ihan 
luonnollista, että siellä on alhaiset työllisyys- ja tulotasoluvut, että se ei 
oo mikään sinänsä hälyttävä tai siinä ei oo nyt kyse sellasesta segre-
gaatiosta, mitä me ajatellaan tällä. Et se on semmonen, mikä ei ole 
MAL-keinojen piirissä, vaan se on jotain muuta, enemmän sosiaalipoli-
tiikkaa tai jotain muuta, tai joku tämmönen, yksittäisen hoitolaitoksen 
sijoituskysymys tai joku muu, me ei aleta yhdyskuntarakennetta vah-
vistamaan sen ympärille, tälleen karrikoidusti sanottuna. Sillä tavalla 
oli osa noista haja-asutusalueen pisteistä tavallaan tunnistettu. Ehkä 
enemmän tuli sitä, että mikä tää, mitä täällä on, että sit se varmaan se 
tiedon luotettavuus jotenkin tai se sit hälvenee tuolla, et on yksittäisiä 
pisteitä. Siitä tuli ehkä eniten niitä kommentteja sitten, että tieto ei vas-
tannut sitä ymmärrystä. Mut et täällä sitten taas, missä on paljon tätä 
pistettä, niin siellä pysty kyllä sit tunnistaan... (Suunnittelija)

Näin ollen kollektiivinen tulkinta määritteli osan ruuduista merkityksellisemmik-
si kuin toiset. Määrittely perustui haastateltujen asiantuntijoiden ammatilliseen 
esiymmärrykseen (vrt. Rose 2001), jonka avulla ryhmän asiantuntijat taustoittivat 
visualisoinnin antamaa kuvaa (”mitä kartta sanoo ja mitä se todellisuus sitten 
ihmisten mielestä kuitenkin on”). Liitän tällaisen indikaattoritiedon tulkinnan 
Foresterin (1984) ajatuksiin suunnittelutilanteen suuntautuneisuudesta ja sen mu-
kanaan tuomasta rajoittuneesta rationaalisuudesta. Visualisoinnin yhteys käsillä 
olevaan suunnittelutehtävään tarkoitti sitä, että sen sisältämä informaatio ei saa-
nut olla ristiriidassa toimenpiteiden kohdistamisen kanssa (”me ei aleta yhdys-
kuntarakennetta vahvistamaan sen ympärille”). Indikaattoritiedon ”sokeus” pai-
kallisille olosuhteille edellytti paikallistietämykseen perustuvaa täsmentämistä.

Haastattelupuheessa erottui selkeänä diskurssi, joka rajasi eriytymisen pää-
kaupunkiseudun ongelmaksi. Ongelma paikantui erityisesti Helsingin ja Vantaan 
itäisiin osiin ja hajallaan sijaitseviin pienempiin keskittymiin Espoossa. Ajatus 
eriytymisestä homogeenisten väestöryhmien keskittymisenä omille alueilleen 
ei tullut suunnittelijoiden seutupuheessa juurikaan esille. Vaikka monet kehys-
kunnat ovat väestöltään selkeästi homogeenisempia ja keskiluokkaisempia kuin 
pääkaupunkiseudun isot kaupungit, harvat haastateltavat liittivät tähän seikkaan 
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puheessaan eriytymismerkitystä. Sen sijaan kehyskuntia koskevassa puheessa 
eriytyminen liitettiin ”pistemäisiin yksittäisiin kohteisiin” tai ”segregaatiokoh-
teisiin”. Keskimääräistä varakkaamman väestön keskittyminen omille alueilleen 
ei sekään tullut eriytymismerkityksessä puheeksi muutamaan harvaa poikkeusta 
lukuun ottamatta.

Maaseutumaisten kehyskuntien alueilla yhdistelmäindikaattorikartassa näkyi 
joitakin alimman desiilin ruutuja keskusten yhteydessä. Ruudut eivät kuitenkaan 
muodostaneet samanlaisia keskittymiä kuin pääkaupunkiseudun tiiviin yhdys-
kuntarakenteen alueilla. Erään haastateltavan kuvauksen mukaisesti ”ne näkyy, 
mutta ei sen suuremmin”. Pääradan varren kaupunkimaisten kehyskuntien, Kera-
van, Järvenpään ja Hyvinkään alueilla alimman desiilin ruutuja ei lukumääräises-
ti välttämättä ollut merkittävästi enempää kuin maaseutumaisemmissa kunnissa, 
mutta ruudut saattoivat paikoitellen muodostaa pieniä, muutaman ruudun keskit-
tymiä. Lisäksi tiiviimpi kerrostalovaltainen yhdyskuntarakenne tarkoitti sitä, että 
ruuduissa oli yleensä enemmän asukkaita kuin väljemmin rakennetuilla alueil-
la. Muita kehyskuntia vahvemmin kartalta erottui Hyvinkään kaupunkimainen 
keskus, johon kiinnitettiin huomiota monessa haastattelussa. Suunnittelijoiden 
puhunnasta erottui yhteneviä taustoituksia, jotka kertoivat siitä, että asiaa oli 
työryhmässä pohdittu yhdessä.  

Jos sä katot tätä karttaa, niin täältä nousee Itä-Helsinki aika hyvin, 
yleensäkin pääkaupunkiseutu. Seuraavat... Voi jossain tuolla pohjois-
päässä olla toinen kasauma. Mutta sitten on Hyvinkää ja yllättäen aika 
keskellä kaupunkia. --- Niin. Siellä oikeesti on koko seudun halvimmat 
asunnot. Mitä sitten, jos siellä on seudun köyhimmät ihmiset. Se on ai-
noo paikka, missä ne voi seudulla asua. Tavallaan näinkin. Sehän on 
ihan hyvä. Mut ku se on tommonen kasauma, ni... (Suunnittelija)

Haastateltavat taustoittivat tilannetta Hyvinkään tiiviillä ja kerrostalovaltaisel-
la yhdyskuntarakenteella sekä asuntokannalla, joka muodostui omistusasunto-
jen lisäksi sekä ARA-vuokrataloista että vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista. 
Asuntojen seudun keskiarvoa edullisempi hinta- ja vuokrataso tuli esille monessa 
haastattelussa seikkana, jonka ansiosta pienituloisuuden ajateltiin olevan asuk-
kaan toimeentulon kannalta pienempi ongelma Hyvinkäällä kuin jollakin toisella 
alueella. 

Hyvinkäähän on seudun kunnista se, jossa on kohtuuhintast asumista, 
niin onhan se ihan selvää, että sellaseen paikkaan --- sä pääset pienellä 
rahalla kiinni, pienemmil tuloilla, niin kas kummaa ketä siellä asuu, 
ihmisiä, joilla on vähemmän tuloja. Mut sehän ei tarkota sitä, että heillä 
menis huonosti, vaan itse asias aika monella menee paljon paremmin, 
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koska jää rahaa elämiseen, ku asuminen on halpaa. Et se, et me luodaan 
väärä mielikuva ja sit se oikeesti ei oo se. (Suunnittelija)

Edulliset asumiskustannukset tuotiin esille taustoittavana seikkana niin monessa 
eri haastattelussa, että niiden merkityksestä vaikutti vallitsevan vahva yhteisesti 
muodostettu tulkinta. Toisin sanoen työryhmän työskentelyyn osallistuneet suun-
nittelijat suhteuttivat pienituloisuutta ja työttömyyttä kuvaavat indikaattorit ja 
yhdistelmäindikaattorin keskimääräisiin asumiskustannuksiin karttoja tulkites-
saan. Kiinnitin analyysissäni huomiota siihen, että saman tyyppinen argumentti 
olisi mahdollinen myös pääkaupunkiseudun eriytyneiden alueiden tarkastelussa, 
mutta sitä ei puheessa tuotu esille.

Käytänkin Hyvinkään suhteellista asemaa pohtivaa keskustelua esimerkki-
nä, jolla havainnollistan seudun kuntien erilaisia kehittämisen lähtökohtia ja re-
lationaalista asemaa kaupunkiseutupolitiikassa. Pohjaan tämän tulkintani sekä 
haastatteluaineistoni analyysiin että tutkimuspäiväkirjaani, jossa kuvailen ke-
hyskunnissa toimivien asumisen asiantuntijoiden kokouksessa aiheesta käytyä 
keskustelua. Hyvinkää määrittyi vahvasti sijaintinsa ehdoilla, maantieteellisesti 
etäämmällä seudun ytimestä kuin muut seudun kunnat. Iäkkään väestön osuus 
mainittiin Hyvinkäällä muuta seutua suuremmaksi ja huoltosuhde siten hei-
kommaksi. Koska väestörakenne on kunnallistalouden kannalta merkittävä asia, 
kaupungin julkisuuskuvan yhteys vetovoimaan näyttäytyi puheessa eri tavalla 
”kohtalonkysymyksenä” kuin muissa kunnissa. Työttömyysasteella ja tulotasol-
la mitattuna alimpaan kymmenykseen sijoittuvien ruutujen näyttäminen seu-
dullisesti asetti kunnat kiusalliseen vertailuasetelmaan suhteessa toisiinsa. Seu-
dullisessa visualisoinnissa piirrettyä huono-osaisuuden kuvaa tulkitaan helposti 
kuvana menestyjistä ja epäonnistujista, mikä kuvastaa alueelliseen eriytymiseen 
liittyvää stigmaa (blemish of place, Wacquant ym. 2014, s. 1270). Tämä tulkinta 
voi edelleen johtaa tulkintoihin suunnittelussa ja politiikassa tehtyjen ratkaisujen 
onnistumisesta tai epäonnistumisesta, mihin liittyy paikallisen politisoitumisen 
mahdollisuus kunnan sisällä.

Rinnastan tämän Olesenin ja Richardsonin esittämään ajatukseen suunnitel-
makartoista, jotka osoittavat liian eksplisiittisesti ehdotettujen politiikkatoimien 
voittajat ja häviäjät (Olesen & Richardson 2011, s. 370). Tulkinnassani oleellisek-
si johtopäätökseksi kiteytyi se, että visuaalisen esittämisen poliittinen latautu-
neisuus on monella tavalla tilannesidonnainen seikka. Tämä selittää osaltaan 
seudullisen suunnitteluprosessin visuaaliseen esittämiseen liittyviä herkkyyksiä. 
Ilmiön seudullinen esittäminen tuo näkyväksi monia ”mittakaavan politiikkaan” 
(Davoudi 2009, Davoudi & Brooks 2021) liittyviä seikkoja, joita kunnan sisäinen 
esittäminen ei tunnista.

Toisaalta yhdistelmäindikaattorikarttojen muodostamaa seudun kuvaa 
saattettiin tulkita myös osoituksena siitä, että kaikki kunnat eivät olleet kan-
taneet ”taakkaansa” tai ”yhteistä vastuuta” MAL-sopimuksissa määriteltyjen 
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asuntopoliittisen tavoitteiden edellyttämällä tavalla (”hampaat irves pannaan 
nimi [sopimukseen], mut jostain syystä niiden ne 20 prosenttia [valtion tukemaa 
ARA-tuotantoa] ei toteudu koskaan”). Tällaista tulkintaa esiintyi erityisesti pää-
kaupunkiseudun luottamushenkilöiden puheessa. 

Eli kyllähän mä väitän, et poliitikkojen keskuudessa, ehkä virkamies-
ten keskuudessa, on semmonen käsitys, että vaikkapa kehyskuntiin, jos 
sanotaan, pääkaupunkiseudun kehyskuntiin ei rakennettas vaikkapa 
yhtään kohtuuhintast vuokra-asuntoo, ellei siit ois tavallaan jonkun 
tyyppistä aiesopimusta. Et lähtökohtasestihan siis kaikki kunnathan 
haluaa optimoida näin, että kaikki firmat ja pääkonttorit ja yritykset ja 
hyvät veronmaksajat omalle puolelle. Ja sitten kaikki tavallaan huonot 
naapurin puolelle. --- Se kans osottaa siis sen, et kyllähän kunnat jat-
kuvasti optimoi. Ja sehän on ihan normaalia. --- Mut ehkä ton asuin-
alueitten eriytymisen osalta vielä, niin se on ehkä jollain tavalla tätä 
kehyskunnat – pääkaupunkiseutu... ehkä vähän vastuun jakoo enem-
män. Siitä näkökulmasta ehkä se asuinalueiden eriytymiskeskustelu. 
(Luottamushenkilö)

Yhdyskuntarakenteen ja mittakaavan suuret erot pääkaupunkiseudun ja kehys-
kuntien välillä aiheuttivat sen, että niiden välinen vertailu visuaalisten esitys-
ten perusteella näyttäytyi tiedollisesti hankalana. Ajattelen, että mittakaavan 
vaikutuksen ymmärtyminen on osa haastattelupuheessa kuvattua seudullista 
oppimisprosessia. Sen sijaan pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien välinen 
vertailu osoittautui mittakaavan näkökulmasta helpommaksi ja poiki siten mie-
lenkiintoisia vertailuja tulkinnoissa. Esimerkiksi seuraavassa katkelmassa haas-
tateltu luottamushenkilö tulkitsi pienituloisten osuutta kuvaavaa karttaesitystä. 
Hän vertaili Vantaata ja Espoota keskenään ja totesi kartan kuvaavan Vantaan 
”yllättävää tasaisuutta” tuloerojen suhteen. Hänelle karttaesitys avautui kau-
punkien sisäisten tuloerojen vertailuna, jota hän taustoitti kaavoituspolitiikassa 
tehdyillä ratkaisuilla. 

Tää kuvaa hyvin Vantaalta sen, kuinka tasanen tää kaupunki on, isolla 
mittarilla. Että noi on ne yllättävät poikkeukset tuolla [osoittaa kar-
talla]. Mutta jotenki niinku seki, riippumatta siitä, et mikä se on, niin 
tää on tämmösellä janalla tää sosioekonominen asema. Riippumatta 
siitä, että mikä on toi vuokra-asuntojen osuus tai omistusasuntojen 
osuus. Vantaa on yllättävän tasanen, et Vantaalla tuloerot ei oo niin 
isot, kun Espoossa esimerkiks. --- Mut se kuvastaa hyvin kaupunkia, 
et Vantaalla tuloerot ei oo niin isot ja meidän superrikkaita on todella 
vähän verrattuna Espooseen. Mutta silti tuloerojen tasasuus on, niinku 
nyt joku tiesi mulle kertoo, et jopa keskitulo on Helsinkiä korkeampi.  
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--- Niin, se Espoon kaavotuspolitiikka on täysin muuttunu, tän metron 
myötä, et sillon syntyy aivan erilaista kaupunkia, se tuo aivan erilaiset 
asukkaat. Ja sillon [ennen länsimetropäätöstä] sen tyyppistä raide-
liikenteen varteen asettuvaa joukkoa on tällä seudulla sitte sijoittunu 
Helsinkiin ja Vantaalle. Ja Vantaalla vielä kun on alhaisempi asuntojen 
hintataso, niin se on johtanu semmosen tavallisen työssäkäyvän kau-
pungiksi... pääkaupunkiseudun palkkatasoilla. Totta kai valtakunnas-
sa ollaan neljäs tai viides. Eli vauras kunta. (Luottamushenkilö)

Pääkaupunkiseudun sisäisten vertailujen myötä esille tuli myös visuaalisiin esi-
tyksiin sisältyvä leimaava potentiaali. Seuraava katkelma avaa leimaavuuteen liit-
tyviä eettisiä ja poliittisia näkökulmia seudullisen kokonaiskuvan näkökulmasta. 
Haastateltu suunnittelija pohti, että eriytymistiedon visuaaliseen esittämiseen 
liittyen ”meidän kaupungin sisällä ei oo niinkään ongelmaa”. Ilmiöön liittyviä 
karttaesityksiä sisällytettiin esimerkiksi kaupungin omilla verkkosivuilla julkais-
tuihin raportteihin tai katsauksiin. Hän totesi monien aineistojen olevan lähtö-
kohtaisesti avoimia ja lisäksi alueiden välisten erojen olevan yleisesti tiedossa eikä 
niiden suhteen pitäisi olla liian varovainen. Sen sijaan hän oli tietoinen vertailun 
herkkyyksistä, ”koska tää ero sitten jos näytetään koko pääkaupunkiseutua niin 
on aika iso”. 

Mut sit kun me lähetään siitä, et me lähetään näitä karttoja missä on 
koko pääkaupunkiseutu, ja sit kun me tiedetään, et tää Itä-Helsinki 
näyttäytyy tietyllä tavalla, niinkun se näyttäytyy niissä Juho [Kiuru]
n aineistoissakin, niin ehkä tää leima sit on semmonen et helsinkiläi-
set ei varsinkaan halua tota tuoda. Koska tää ero sitten jos näytetään 
koko pääkaupunkiseutua niin on aika iso. --- Et sit se leimaa herkästi 
vielä enemmän tota... mut niinkun meidän kaupungin sisällä ei oo niin-
kään ongelmaa. Tai sit jos Helsinki näyttää omansa. Sitten jos se näyt-
tää pelkästään Helsingin, et kaikkihan ymmärtää Töölön ja jonkun 
Kontulan eron. ---  Mut se, et ehkä me ei kaupunkina haluta korostaa 
sitä --- et hei tässä on Espoo ja sit on Vantaa ja Helsinki. Mä ymmärrän 
sen.. tavallaan miten ne kaupungit on rakentuneet ja muuta. Niillä on 
ihan siis tietyt logiikat et miks ne on sillai. Et tota et sitä on turha lähtee 
korostamaan ja retostelemaan. (Suunnittelija)

Tässä yhteydessä kiinnitin huomiota erityisesti siihen, että oleelliseksi nousee se, 
mihin verrataan. Oman kunnan tai kaupungin sisällä visuaalisia eriytymistarkas-
teluja on jossain määrin mahdollista julkaista esimerkiksi päätöksenteon liite-
aineistoina, mutta seudulliset vertailut näyttäytyvät tässä mielessä arveluttavina. 
Kuten edellisen katkelman suunnittelija kiteytti, eroja on ”turha lähtee korosta-
maan ja retostelemaan”. Mielestäni tämä ajattelu on parhaiten ymmärrettävissä 
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juuri kuntien välisen kilpailutilanteen näkökulmasta. Tästä näkökulmasta aja-
tellen visuaalinen esitys, josta voidaan tulkita voittajia tai häviäjiä (vrt. Olesen & 
Richardson 2011) sisältää niin vahvan performatiivisen potentiaalin, että sellaisen 
julkaisemista halutaan välttää, ellei julkaisemiseen ole jotakin ulkoista painetta. 

Tulkitsen tehdyn ratkaisun hienovaraista politiikkaa moitteen välttämisen 
näkökulmasta (Hood 2007, Vakkuri 2013; ks. myös Jalonen 2015). Moitteen 
välttämisen näkökulma liittyy siihen, että poliittisen riskin hallinta on eräs kes-
keisimpiä organisaatiorakenteita, toimintatapoja ja politiikkatoimien muotoilua 
ohjaavista voimista (Hood 2007). Syystä tai toisesta epäonnistuneet ratkaisut 
saavat poikkeuksetta enemmän huomiota ja suuremman painoarvon kuin on-
nistuneesti päätöksentekoon saatetut ja toimeenpannut politiikkatoimet. Tämä 
edellyttää poliitikoilta ja julkishallinnon johtajilta poliittista pelisilmää arvioida 
epäonnistumisesta mahdollisesti koituvia mainehaittoja (jotka voivat kohdistua 
henkilöön, puolueeseen tai julkishallinnon organisaatioon). 

Tulkitsen alueellisen eriytymisen seudullisen kuvan rajaamisen asiantuntija-
käyttöön pyrkimyksenä välttää seututasoisen yhteistyön sisältöjen politisoitumis-
ta. Tämä tulkintani perustuu sekä haastatteluaineistoni että oman kokemukseni 
myötä syntyneeseen ymmärrykseen siitä, että asiantuntijoilla on yleensä jon-
kinlainen käsitys oman organisaationsa laajemmista poliittisista pohjavirroista. 
Käsitys saattaa olla intuitiivinen, mutta toisinaan asiantuntija on saattanut saada 
eksplisiittiset toimintaohjeet oman organisaationsa johdolta. MAL-suunnitteluun 
osallistuvat asiantuntijat toimivat varsin tietoisina siitä, että yhteisesti laaditun 
seudullisen suunnitelman muodollinen hyväksyminen tapahtui lopulta jokaisessa 
kunnassa erikseen. Kuntien valtuutettujen sitoutumisesta ei ollut etukäteen täyt-
tä varmuutta, mutta johtavien viranhaltijoiden ja jossain määrin myös johtavien 
luottamushenkilöiden taholta seudulliseen yhteissuunnitteluun oli jo sitouduttu. 
Näin ajatellen tilanteessa piili ainakin näiden tahojen välisten poliittisten kamp-
pailujen mahdollisuus, jonka seuraukset saattoivat potentiaalisesti ulottua myös 
”riviasiantuntijoihin”. Myös Vakkuri (2013) on nostanut kuntien ja kaupunkien 
poliittisten päätökentekijöiden ja virkamiesjohdon väliset konfliktitilanteet mah-
dolliseksi tekijäksi, joka todennäköisesti kannustaa varovaisuuteen ja vähäiseen 
riskinottoon. 

Haastateltavat eivät juurikaan, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, avan-
neet vertailujen ongelmallisuutta suoraan oman kuntansa tai kaupunkinsa nä-
kökulmasta. Sen sijaan seudullisten vertailujen herkkyyttä ja leimaavuutta ha-
vainnollistettiin ymmärtävään sävyyn toisia kuntia koskevien esimerkkien avulla. 
Lisäksi seudun sisäistä vertailua saatettiin puheessa joko välttää tai pehmentää 
esimerkiksi vertaamalla tilannetta muihin kaupunkeihin tai seutuihin, joissa ti-
lanne on pahempi. Kotimaisena vertailukohtana haastateltavat mainitsivat usein 
Turun, ulkomaisena verrokkina useimmiten Tukholman.
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Kyllähän sit esimerkiks kun THL nyt laati sit niitä eurooppalaisia ver-
tailuja ja sitten Suomen sisäisiä, seudullisia vertailuja, niin Helsingin 
seudullahan se 2000-luku näyttää siltä et se seudullinen segregaatio, 
niin se on saatu tasaantumaan, toisin kun sitten esimerkiks Turun seu-
dulla jossa taas tilanne on ollu toisenlainen. (Luottamushenkilö)

Ajattelen, että visualisointeihin perustuva seudun kuntien välinen vertailu voi 
osoittautua kiusalliseksi tai hankalaksi oikeastaan kaikkien kuntien kannal-
ta, riippuen siitä, mihin seikkaan vertailussa kiinnitetään huomiota. Huomion 
kohteeksi voivat nousta harjoitetun maa- ja asuntopolitiikan ”virheet” tai ”ker-
mankuorinnan” ja ”vastuunvälttelyn” näkökulmat. Näiden näkökulmien kanssa 
rinnan haastateltavat tunnistivat eriytymisen visuaaliseen esittämiseen liittyvän 
alueiden leimautumisen vaaran. Syvennyn leimautumiseen liittyviin näkökul-
miin tarkemmin alaluvuissa 4.2.5 ja 4.3.2, mutta tässä yhteydessä kiinnitin jo 
huomiota siihen, miten visualisointien performatiivinen potentiaali kohdistuu 
erilaisten tulkintojen myötä eri asioihin. Se, mikä potentiaaleista toteutuu, riippuu 
prosessiin vaikuttavista tilanteisista tekijöistä, kuten tulkitsijoiden poliittisista 
intresseistä. Yhdistän tämän Butlerin (2010) ajatukseen, että performatiivisuus 
ei toteudu yksittäisen henkilön tai tahon lausuman seurauksena, vaan kyse on 
useimmiten monimutkaisesta yhdistelmästä olosuhteita, toimijoita ja toimintaa.

Lisäksi kiinnitin huomiota siihen, miten hyvin seudulliseen politiikkaan liitty-
vät tulkinnat vastasivat tutkimuskirjallisuudesta löytyviä esimerkkejä kartografi-
sen esittämisen politiikasta EU:n kontekstissa (Faludi ja Waterhout 2002, 2006; 
Jensen & Richardson 2003, Böhme & Schön 2006; ks. myös Dühr 2007, 2015; 
Davoudi 2019). Jäsenvaltioiden (tai kuntien) sisäinen käsitys kuvatusta ilmiöstä 
tuli haastetuksi koko unionin (tai seudun) mittakaavaan laadituissa esityksissä. 
Yhteisessä mittakaavassa esittäminen tuotti uudenlaisen kuvan jäsenvaltioiden/
kuntien välisistä rakenteellisista eroista. Visualisointien tulkinnassa erottui sekä 
tietoaineiston laatua ja esitystapaa kyseenalaistavia sävyjä, että kaikuja tai häi-
vähdyksiä kansallisesta/kunnallisesta politiikasta. Euroopan Unionin kontekstia 
tarkastelleet Böhme ja Schön (2006) totesivat, että käydystä keskustelusta oli vä-
lillä vaikea erottaa, oliko kritiikissä kyse tietoaineiston laadusta vai politiikasta, 
vaiko kenties molemmista. Myös omassa tulkinnassani nämä eri näkökulmat 
välillä lomittuivat.

Suunnittelijat ottivat luottamushenkilöitä harvemmin kantaa toisten kuntien 
toimintaan muutoin kuin taustoja ymmärtävässä hengessä. Tulkitsen tätä osoi-
tuksena seudullisesta kollegiaalisesta diplomaattisuudesta, mutta myös jossain 
määrin yhteisen työskentelyn myötä muodostuneena jaettuna ymmärryksenä 
siitä, että asuntomarkkinoiden lähtökohdat ovat eri kunnissa erilaiset. 

Että niitä [valtion korkotuella rakennettuja ARA-vuokra-asuntoja] on 
kuitenkin joka puolella, et se siinä mielessä kertoo siitä, et yhteiskunta 
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on aika hyvin pystyny vastaamaan siihen tarpeeseen niinku joka kun-
nassa. Et toki tosta näkyy myös ne kunnat, jotka eivät ole kantaneet 
vastuuta samalla tavalla, eikä ehkä ollut tarvettakaan, eikä kysyn-
tääkään. Et ei Pornaista voi syyttää siitä, et siel ei oo ARA-vuokraa, 
ku ei sinne oo tulijoitakaan siihen. Et mun mielest vähän tämmönen 
näin, et sitäkään sä et voi tuosta suoraan lukee, että toi ei oo hoitanu 
hommaansa, vaan et niinku kaikkialla ei oo ihan samat lähtökohdat. 
(Suunnittelija)

Tulkintani mukaan suunnittelijat pitivät tällaista seudun eri osien erityispiirteisiin 
liittyvän ”seudullisen ymmärryksen” kehittymistä tärkeänä oman näkemyksel-
lisen osaamisensa kannalta. Samoin jotkut suunnittelijat toivat esille sen, että 
kaikissa seudun kunnissa ei ollut ajallisia tai aineistoresursseja tuottaa tällaisia 
indikaattoritarkasteluja edes oman kunnan alueelta, saati koko seudusta. Tällai-
sissa tapauksissa visualisointien tarkastelu oli tuottanut hyödyllistä näkemystä 
omaan työskentelyyn, vaikka niitä pidettiinkin liian arkaluontoisina ja poliittisesti 
latautuneina julkaistaviksi.

Mutta kyllähän nää, että niitä tehdään seudullisesti ja näytetään, että 
tää on seudullisestikin tämmönen asia. Niin kuin mä sanoin, niin alim-
paan desiiliin yhdistelmäkartassa, niin kyllä siellä tuli vähän yllättä-
viäkin ruutuja esille. --- Kun kysyit, että onko, niin onhan sillä arvoa 
nimenomaan, että MAL-työssä syntyy näitä karttoja. Se ei ehkä oo niin 
tärkeetä, mitä esitetään missäkin raportissa, vaan että niitä on tehty. 
Ne voidaan sit käyttää hyväks. (Suunnittelija)

Yhteinen oppiminen visualisointien äärellä vaikutti luoneen suunnittelijoiden kes-
kuudessa keskinäistä ymmärrystä erilaisista lähtökohdista tapahtuvalle kuntapo-
litiikalle. Luottamushenkilöt puolestaan eivät kuvanneet yhteistä seudullista oppi-
misprosessia, vaan puhuivat avoimesti kuntapolitiikan ja seudullisen suunnittelun 
välisistä jännitteistä. Luottamushenkilöt korostivat MAL-sopimuksen tyyppisiä 
velvoitteita seutuyhteistyön välttämättöminä rakenteina. Niiden avulla, valtion 
rahoituksen toimiessa sopimisen kannustimena, kunnat saattoivat päästä sopi-
mukseen myös sellaisista asioista, joiden suhteen ei vallinnut yhteistä tahtotilaa.  

Yhteisen oppimisen puitteiden suhteen suunnittelijoiden ja luottamushenki-
löiden välillä oli suuri ero seudullisen työskentelyn keston, jatkuvuuden, laadun 
ja intensiteetin välillä. Suunnittelijat olivat työskennelleet seudullisen suunnitel-
man parissa useita vuosia, kokoontuen säännöllisesti yhteistä näkökulmaa työs-
tämään, suunnittelun vaiheesta ja suunnittelijan roolista riippuen parhaimmil-
laan jopa useita kertoja viikossa. Seudun luottamushenkilöiden osallistuminen 
MAL-suunnitteluun liittyi suunnitteluprosessin nivelvaiheisiin, kuten suunnit-
telun lähtökohdista, periaatteista ja tavoitteista päättämiseen sekä luonnoksen 
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ja lopullisen ehdotuksen hyväksymiseen. Lähtökohdista ja tavoitteista suuri 
osa oli määritelty jo valtion ja seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen neu-
votteluissa, joten niiden osalta liikumavara oli jo lähtökohtaisesti rajattu. MAL-
suunnitteluprosessin puitteissa järjestettiin kuntien luottamushenkilöille kaksi 
MAL-suunnittelun seminaaria, syksyllä 2017 ja syksyllä 2018. Lisäksi kevätkau-
della 2019 oli järjestetty kolme suppeampaa keskustelutilaisuutta, jotka oli suun-
nattu erityisesti kehyskuntien luottamushenkilöille.26 Kuitenkin haastatteluihini 
osallistuneet luottamushenkilöt toivat esille sen, että perehtyminen seudullisen 
suunnittelun kysymyksiin oli ylipäätään mahdollista vain tietyissä avainasemis-
sa toimiville henkilöille, kuten HSL:n hallituksen jäsenille tai Helsingin seudun 
yhteistyökokoukseen osallistuville kuntien johtaville luottamushenkilöille. Sekä 
näissä avainasemissa toimivat haastateltavat että luottamushenkilöseminaarien 
varassa olleet haastateltavat totesivat, että ”tavallisen rivivaltuutetun” tietämys 
seudullisen suunnittelun kysymyksistä oli yleensä ”perushesarinlukijan tasoa”. 

Olen tässä alaluvussa tarkastellut karttavisualisointien saamaa rajakohteen 
roolia, joka mahdollisti alueellisen eriytymisen hallinnan pohtimisen seudullisena 
kysymyksenä. Seudun mittakaavassa esitetyn alueellisen eriytymisen indikaat-
toritarkastelun pätevyyttä arvioitiin suhteessa kuntien sisäisiin käsityksiin tilan-
teesta. Seudullinen mittakaava mahdollisti kuntien välisen vertailun ja toi esille 
myös seutupoliittisia kysymyksiä. Visuaalisen rajakohteen avulla suunnittelijoi-
den oli mahdollista huomioida myös erilaisia politisoitumisen mahdollisuuksia 
ja ennakoida niistä koituvia seurauksia sekä seudullisen yhteissuunnittelun että 
oman kuntansa näkökulmasta. Työskentelyn myötä työryhmässä yhdessä muo-
dostetut seutupoliittiset merkitykset johtivat päätökseen pitää visualisoinnit vain 
suunnittelukäytössä. Seudullisen yhteistyön onnistumiseksi vertailun ja kilpailun 
näkökulma oli tarpeen häivyttää, vaikka vertailutiedolle saattoi tulkintani mu-
kaan olla kuntakohtaista käyttöä.

4.1.4 Yhteenveto: Visualisointien performatiivinen rooli neuvottelevassa 
suunnitteluprosessissa

Visuaalisen esittämisen rooli suunnitteluprosessissa hahmottui tämän tarkaste-
luni pohjalta yhtäältä visualisointien työkaluroolin (Davoudi 2015, Drucker 2017; 
myös esim. Latour 1990/2011, Beauregard 2012) ja toisaalta visualisointien raja-
kohderoolin (mm. Star ja Griesemer 1989, Star 2010) näkökulmasta.

Työkaluina visualisoinnit toimivat keinona määritellä ja rajata hallintaa edel-
lyttävä eriytymisen ongelma ja paikantaa se. Visualisointeja työstämällä ja työryh-
män kesken analysoimalla suunnittelijat samalla arvioivat käytettävissä olevien 

26 MAL-suunnitelman vuorovaikutuksesta ks. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) raportti 
MAL 2019 vaikutusten arviointiselostus (HSL 2019b, s. 53‒54).
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paikkatietoaineistojen soveltuvuutta ongelman seudulliseen kuvaamiseen. Työs-
kentelyn myötä työryhmälle kiteytyi näkemys alueellisesta eriytymisestä nimen-
omaan taloudellisen hyvinvoinnin ongelmana, joka paikannettiin pienituloisuutta 
ja työttömyysastetta kuvaavan yhdistelmäindikaattorin avulla. 

Yhdistämällä yhdistelmäindikaattorin ruututarkastelu maankäytön ja liiken-
teen vyöhyketarkasteluihin esitettiin niiden välillä vallitsevaa yhteyttä koskeva 
visuaalinen argumentti. MAL-suunnitelmalle keskeiset täydennysrakentamisen 
ja raideliikenteen kehittämiseen liittyvät tavoitteet saivat tukea visualisointien 
perustellessa niiden tarvetta myös eriytymisen hallinnan näkökulmasta. Sa-
malla vahvistettiin maankäytön, asumisen ja liikenteen toimialojen tärkeimpien 
yhteisten tavoitteiden välistä yhteyttä, niiden yhteensovittamista. Tietämisen ja 
esittämisen käytännöt kietoutuivatkin tiiviisti suunnittelutehtävän ja työn or-
ganisoinnin rationaliteetteihin. Seudullinen MAL-näkökulma rajasi keskuste-
lun eriytymisen hallinnan toimenpiteistä maankäytön, asumisen ja liikenteen 
keinovalikoimaan, jättäen muut hyvinvoinnin ulottuvuudet tämän keskustelun 
ulkopuolelle.

Visualisointien rajakohderooli liittyi edellä mainittuihin hallintaa edellyttävän 
ongelman määrittelyyn sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen näkökulmien 
yhteensovittamiseen. Rajakohderooli kuitenkin korostui neuvottelussa eriytymi-
sen seudullisesta kuvasta. 

Rajakohteena visualisoinnin performatiivisuus syntyy keskusteluun osallistu-
vien toimijoiden ja visualisointien välisessä vuorovaikutuksessa. Seutukarttojen 
äärellä neuvotellen suunnittelijat muodostivat yhteisen käsityksen siitä, että alu-
eellinen eriytyminen on ennen kaikkea pääkaupunkiseudun ongelma. Kehyskun-
tien alueelle paikantuvia ruutuja ei nähty vastaavasti ongelmallisina, sillä niiden 
tulkittiin olevan joko hallitusti muodostuneita erityisasumisen kohteita tai edul-
listen asumiskustannusten synnyttämiä ja siten oikeastaan asukkaiden kannalta 
jopa myönteisiä. Karttavisualisointien ”virhetulkintoihin” liittyvä leimaava poten-
tiaali esitettiin usein kehyskuntien näkökulmaan vedoten, korostaen mittakaavan 
ongelmia ja paikallistiedon tärkeyttä karttojen tulkinnassa. Kiinnitin kuitenkin 
huomiota siihen, että ne haastateltavat, jotka tarkastelivat näitä karttoja haastat-
telutilanteessa ensimmäistä kertaa27, kiinnittivät poikkeuksetta ensimmäiseksi 
huomionsa Helsingin ja Vantaan itäisten kaupunginosien korostumiseen kartoilla. 
Tulkitsenkin kehyskuntia koskevien virhetulkintojen mahdollisuutta painottavan 
diskurssin palvelevan vähintään yhtä paljon pääkaupunkiseudun kuntia, kun sillä 
perusteltiin visualisointien rajaamista vain suunnittelukäyttöön.

Eriytymisen seudullisen kuvan tarkastelu toi näkyväksi kuntien välisiä vä-
estörakenteen, yhdyskuntarakenteen, asuntokannan ja noudatetun maa- ja 

27 Tähän joukkoon kuuluivat ne suunnittelijat, jotka eivät olleet osallistuneet seudullisen työryhmän kart-
tatyöskentelyyn, sekä haastattelemani luottamushenkilöt.
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asuntopolitiikan eroja. Ryhmän suunnittelijat tunnistivat visualisointien piile-
vän mahdollisuuden vahingoittaa kuntien julkisuuskuvaa ja siten vaikeuttaa tu-
levaisuuden kasvua ja kehittymistä. Niin ikään he tunnistivat noudatettuun po-
litiikkaan kohdistuvan kyseenalaistusten ja politisoitumisen mahdollisuuden. 
Toisin sanoen suunnittelijat tiedostivat visualisointien piilevän performatiivisen 
potentiaalin. Tietoisuus tästä performatiivisuudesta näkyi jo karttaluonnosten 
esittämisen valinnoissa esimerkiksi tietoisena etäännyttämisenä ja paikantavi-
en elementtien vähyytenä, sekä lopulta työryhmän yhteisenä linjauksena jättää 
visualisoinnit julkaisematta ja säilyttää ne vain suunnittelijoiden käytössä.

4.2 Suunnittelun viitekehys tulkinnan suuntaajana 

Tässä alaluvussa tarkastelen suunnittelun viitekehystä, suunnitteluorientaatiota, 
visualisointien vastaanottoon ja tulkintaan vaikuttavana tekijänä. Tutkin sitä, 
miten tulkitsijan tausta, hänen koulutuksensa ja ammatillinen kokemuksensa, 
henkilöhistoriansa, arvonsa, asenteensa ja tarpeensa, ilmenivät visualisointien 
tulkinnoissa. 

Tarkasteluni lähtökohta tässä alaluvussa on suunnittelu yksilön kokemuk-
sesta käsin. Yksilön kokemusta voin tutkimusasetelmani puitteissa tarkastella 
analysoimalla haastateltavien tulkintoja visuaalisten virikemateriaalien äärellä. 
Analyyttisenä välineenä tulkintojen tarkastelussa sovellan Rosen (2001) visuaali-
sen esittämisen jäsennyksestä erityisesti sen vastaanottoon ja tulkintaan liittyviä 
näkökulmia (ks. luku 2). Työtä tarkastelen tässä institutionaalisen etnografian 
käyttämän laajan määritelmän mukaisesti: työ tähtää päämäärään, tietyn teh-
tävän toteuttamiseen, mutta se ei rajaudu ainoastaan henkilön palkkatyöhön tai 
edustukselliseen lautakunta- tai valtuustotyöskentelyyn (vrt. mm. McCoy 2006, 
Smith 2006). 

Ajattelen, että esimerkiksi luottamushenkilöllä suunnitteluun liittyvä toiminta 
voi olla keskusteluja ja neuvotteluja, blogitekstien kirjoittamista tai haastattelujen 
antamista. Myös suunnittelijoiden työn tarkastelussa erottuu laajan määritelmän 
avulla tilanteita, jotka ulottavat suunnitteluorientaation varsinaisen palkkatyön 
ulkopuolelle. Niin henkilökohtaiset kokemukset kuin erilaiset työtä sivuavat infor-
maalit tilanteetkin heijastuvat suunnitteluprosessiin. Viime kädessä tämä tiettyyn 
päämäärään tähtäävä työ, tapahtuipa se missä hyvänsä, liittyy yksilöllisen sub-
jektin ymmärrykseen työn tavoitteesta. Suunnittelijaa kokemuksellista tietoaan 
joustavasti ja tilanteisesti soveltavana subjektina ovat käsitelleet monet tutkijat, 
mm. Wagenaar (2004), Niemenmaa (2005), Puustinen (2006), Bäcklund (2007) 
ja Davoudi (2015).

Haastatteluissa käytettyjen virikemateriaalien avulla halusin tarkastel-
la haastateltavien suhtautumista erityyppisiin visualisointeihin ja niiden ku-
vaamaan tietoon. Analyysin taustalla on kaikkiin haastatteluissa käyttämiini 
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virikemateriaaleihin, sekä seudullisen työryhmän karttatarkasteluihin että mui-
hin haastattelujen virikemateriaaleihin, perustuva aineisto (virikemateriaaleista 
tarkemmin ks. alaluku 3.4.1). Haastateltavien ja visualisointien välinen vuoro-
vaikutus käynnistyi kussakin haastattelussa haastateltavan omista lähtökohdis-
ta, sillä en suunnannut heidän huomiotaan mihinkään tiettyyn seikkaan struk-
turoiduin kysymyksin (haastattelun menetelmästä tarkemmin ks. alaluku 3.4). 
Haastattelujen myötä kävikin hyvin ilmi se, että vaikka visualisoinnit esineinä 
olivat kaikille samat, haastateltavien tulkinnat niiden äärellä eivät suinkaan ol-
leet samanlaisia. Keskustelut muotoutuivat haastateltavien tulkintaa suuntaavien 
tekijöiden pohjalta niin omanlaisikseen, että voidaan todella sanoa heidän tarkas-
telleen ikään kuin eri visualisointeja. Del Casinon ja Hannan (2006) ja Kitchin 
ja Dodgen (2007/2011) karttojen olemusta kuvaavat ajatukset sopivat mielestäni 
oivasti kuvaamaan tätä – heille kartta on avoin mahdollisuus, joka ei ole koskaan 
täysin valmis, sillä sen tulkinta ja käyttö tuottavat sen aina uudelleen.

Pidän visualisointien vastaanottoa ja tulkintaa erottamattomana osana visu-
alisointien performatiivisuuden toteutumista. Alaluvussa 4.1.1 tarkastelin sitä, 
miten seudullisen työryhmän työskentely visualisointien äärellä tapahtui vuoro-
vaikutuksessa, jossa asiantuntijoiden tulkinnat tulivat artikuloiduiksi ja jaetuiksi, 
ja niiden pohjalta ryhmä muodosti kollektiivista tulkintaansa. Samaan tapaan 
haastattelutilanteessa haastateltavat artikuloivat tulkintojaan ja etenivät ilmiön 
pohdinnassa niiden pohjalta. Tarkastelin analyysissäni sitä, miten visualisoinnin 
performatiivisuus toteutuu yhtäältä yksilön tulkinnoissa ja toisaalta muiden tul-
kitsijoiden kanssa vuorovaikutuksessa tehdyissä johtopäätöksissä.

4.2.1 Tulkinta visualisoinnin ja tulkitsijan vuorovaikutuksena 

Tarkastelin visuaalisten virikkeiden äärellä syntyneitä tulkintoja tukeutuen Rosen 
(2001) jäsennykseen (ks. taulukko 1, luku 2). Tapani lukea ja soveltaa Rosen jäsen-
nystä keskittyi tässä yhteydessä erityisesti vastaanottajan kontekstin sosiaaliseen 
näkökulmaan, mutta myös siihen, miten kuvaamiseen ja kompositioon liittyvät 
seikat ilmenivät haastattelupuheessa (taulukon 1 toinen ja kolmas sarake). Ajat-
telen, että tulkitsevan vastaanottajan kontekstin avautuessa sen kautta on mah-
dollista ymmärtää jotakin suunnittelukulttuurin tavasta tarkastella ja hyödyntää 
visualisoitua tietoa. Analyysissäni pääsin eräänlaisen visuaaliseen esittämiseen 
liittyvän tulkinnallisen kehän jäljille: se, miten käsillä olevia visualisointeja tul-
kittiin kertoi siitä, minkälaisia tehtäviä visualisoinneilla ylipäätään nähtiin olevan 
ja miksi näin ajateltiin. Tulkinnan edetessä haastateltavien puheesta erottui se, 
miten hyvinä pidettyihin käytäntöihin toistuvasti nojataan ja niitä uusinnetaan, 
mutta toisinaan esille tuli myös ajatuksia siitä, mitä voisi tehdä toisin, ja mitä 
sillä voitaisiin saavuttaa. 

Haastattelutilanteessa visualisointien esittämää tietoa arvioitiin ja haastet-
tiin suhteessa haastateltavien taustasta kumpuavaan esiymmärrykseen (vrt. Rose 
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2001, Kitchin & Dodge 2007/2011, Kupiainen 2007, Seppä 2012). Esiymmärrys 
rakentui yhtä lailla aiemmista tiedollisista eväistä ja uran aikana kertyneestä 
kokemuksesta kuin kaikuina kollektiivisesti syntyneistä tulkinnoista ja jaetuista 
mielikuvista. Suunnittelun tausta-aineistoiksi laaditut kartat olivat seudullisen 
työryhmän jäsenille entuudestaan tuttuja, joten niiden tulkinnassa suunnitteli-
joiden puhe ilmensi monessa suhteessa kollektiivisia, yhdessä tuotettuja tulkin-
toja (vrt. Rose 2001, Seppä 2012). Näitä yhdessä tuotettuja tulkintoja avasin jo 
edellä alaluvussa 4.1.1 tarkastellessani sitä, miten seudullinen työryhmä konst-
ruoi alueellisen eriytymisen ongelmaa ja arvioi eriytymisen indikaattoritiedon 
merkitystä. Yhteisten tulkintojen kaikujen lomasta suunnittelijoiden puheesta oli 
mahdollista poimia viitteitä subjektiivisemmista painotuksista, jotka osoittivat 
heidän suuntaavan tulkintaansa tiettyihin asioihin, toisten jäädessä vähemmälle. 
Ajattelen tällaisten viitteiden olevan arvokkaita sen vuoksi, että niiden ansios-
ta on mahdollista ymmärtää haastateltavien erilaisia käsityksiä visualisointien 
rooleista. 

Tulkintaa suuntaavat tekijät olivat kunkin haastateltavan kohdalla yhdistelmä 
erilaisia seikkoja. Tulkinnan näkökulma saattoi vaihdella nykyhetken suunnitte-
luratkaisujen haasteista ”menneisyyden virheisiin” (joista moni toi esimerkkinä 
esille 1970-luvun lähiörakentamiseen liittyneitä huomioita), tietyn kaupunginosan 
suunnittelusta seudulliseen, joskus valtakunnalliseen, satunnaisesti kansainväli-
seenkin näkökulmaan. Haastateltavien esiymmärrys tulkintaa suuntaavana seik-
kana kuului haastattelupuheessa monin tavoin, kun he tarkastelivat ja tulkitsivat 
visuaalisia virikkeitä. 

Kaikki haastateltavat tulkitsivat eriytymistä kuvaavia ruutuvisualisointeja 
alueiden asuntokantaan liittyvien tietojensa ja mielikuviensa perusteella, mutta 
kukin hieman eri painotuksin. Käsillä olevissa karttavisualisoinneissa ei ollut 
asuntokannan hallintamuotoon liittyviä tietoja, joten kaikki siihen liittyvä taus-
toittava puhe perustui haastateltavien esiymmärrykseen. Osa haastateltavista 
viittasi puheessaan muihin paikkatietoaineistojen pohjalta tuotettuihin visuaali-
siin tarkasteluihin, joita oli eri yhteyksissä nähnyt. Erityisesti tuntuma siihen, että 
valtion korkotuella rakennetuissa vuokra-asunnoissa, ”kaupungin asunnoissa” tai 
”ARA-tuetuissa kämpissä”, asukkaiden työllisyys ja toimeentulo ovat keskimää-
räistä heikompia, välittyi puheesta. Ammatillisen taustan vaikutus näkyi toisaalta 
siinä, miten pääkaupunkiseudun kaupungeissa asuntopolitiikan tehtävissä toimi-
vat haastateltavat kertoivat karttojen ääressä myös uusien rahoitusinstrumenttien 
mukanaan tuomista muutoksista asuntomarkkinoilla ja siitä, miten ”hallitsemat-
tomia keskittymiä” oli alkanut syntyä myös vapaarahoitteisille vuokramarkkinoil-
le. Myös näiden mainintojen taustalla oli kaupunkikohtaisia paikkatietotarkaste-
luja, jotka tulivat esille eräänlaisina intertekstuaalisina viittauksina (vrt. Seppä 
2012). Puhuessaan haastateltavat saattoivat eleillään osoittaa käsillä olevilta kar-
toilta tiettyjä kaupunginosia, ikään kuin kiinnittäen puheenaiheen alueellisesti 
sinne, missä se oli aiemmin nähdyssä visualisoinnissa esiintynyt. 



154

Asuntokannan talotyyppi ja rakentamisajankohta, eli ”alueen ikä”, osoittautui 
yhdeksi keskeiseksi tulkintaa syventäväksi seikaksi. Oikeastaan kaikki haasta-
teltavat suhteuttivat visualisointien kuvaamia ilmiöitä tietoihinsa väestön ikä-
rakenteesta tai perheasuntojen tarjonnasta alueilla. Varsin yleisesti puheessa 
yhdistettiin ikääntyvä rakennuskanta ikääntyvään väestöön. Esille tuli mieliku-
via asukkaista, jotka nuoren perheen elämänvaiheessa olivat asettuneet uudelle 
asuinalueelle asumaan, kotiutuneet sinne, kasvattaneet siellä lapsensa ja jääneet 
alueelle vielä lasten muutettua kotoa. Tämä mielikuva paikantui haastattelupu-
heessa usein nimenomaan 1960–1970 -luvuilla rakennettuihin lähiöihin, ei niin-
kään 1980- tai 1990-luvuilla rakennettuihin kaupunginosiin. 

Mut helposti tulee semmonen... mä tiedän vanhan Myyrmäen erittäin 
hyvin, miten sinne tuli paljo perheasuntoja. Oli toki paljon yksiöitäkin. 
Aika saman tyyppisiä elämäntilanteita, hyvin paljon saman ikästä vä-
kee. --- Sit, ku sä katot sitä kaupungin ikärakennekehitystä, niin kaikil-
la vanhoilla kerrostaloalueilla on eniten eläkeläisiä. Jollon tietysti se 
suhteellinen tulotaso on niissä ruuduissa alentunu, tietenki. Joo, koska 
tää eläkeläisten segregoituminen on myös yks asia. --- Koska se on kas-
vava väestönosa tietysti koko ajan. Ja tietysti tulot on erilaiset. Se pitää 
ymmärtää, ku verrataan kaikkia tuloja ja muita, että se ei oo 100 pro-
senttia se eläkeläisen ansio. --- Koska on tietysti loogista ajatella, et kun 
meil on selkeesti ainakin tää vanha rakentamismalli sellane, et vielä on 
selvii ruutuja, missä paljon tulee eläkeläisiä. Et se vanha kolmekymppi-
nen väki on neljän, viidenkyt vuoden aikana eläköityny, ne asuu koko 
ajan siinä. (Luottamushenkilö)

Lähiöpuheen taustalta kuului intertekstuaalisia kaikuja (Seppä 2012), joiden 
tulkitsin liittyvän joissain tapauksissa ammatilliseen lähiökehittämisen diskurs-
siin tai diskursseihin lähiöistä maahanmuuttajataustaisen väestön asuinalueina. 
Etniseen taustaan liittyvän eriytymisdiskurssin, sen vaiheiden ja osatekijöiden 
kokonaisuuden kartoittaminen olisi mielestäni itsessään oman tutkimuksensa 
arvoinen tehtävä. Oman tutkimukseni näkökulmasta tulkitsen siihen vaikuttavan 
ainakin etnisen taustan sisältyminen alueellisen eriytymisen perinteiseen indi-
kaattorivalikoimaan (mm. Shevky & Bell 1955, Hale & Austin 1997, Musterd ym. 
2017; ks. myös esim. Vilkama 2011, Hirvonen & Puustinen 2016, Saikkonen ym. 
2018). Joidenkin haastateltavien kohdalla intertekstuaalisuuteen yhdistyi muita 
vahvemmin henkilökohtainen tai tuttavapiirin kokemustieto, joillakin puolestaan 
tuntuma väestörakennetta koskevaan tilastolliseen tietoon. 

Mielestäni havainnollinen esimerkki tulkitsijan ammatillisen ja koulutustaus-
tan vaikutuksesta tulkinnan lähtökohtiin liittyy siihen, miten visualisointien ää-
rellä puhuttiin ympäristön laadusta. Laatuun liittyviä näkökulmia tuli esille run-
saasti varsinkin tarkasteltaessa Tukholman Skillnadernas Stockholm -raportin 
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nelikenttäkuvaa (kuva 9, alaluvussa 3.4.1), joka kuvasi väestön sosioekonomista 
asemaa suhteessa kaupunkiympäristön laatuun. Tässä yhteydessä osa haasta-
teltavista puhui nimenomaan asumisen laadusta asuntosuunnittelun näkökul-
masta, esimerkiksi ”yksiötaloista” huonolaatuisena asuinympäristönä. Toisille 
laatu merkitsi asuinalueiden luonnonläheisyyttä, joillekin arkkitehtuurin laatua 
ja joillekin keskustan kaupallisia palveluita tai kulttuuripalveluita. Osa esille tul-
leista näkökulmista laatuun oli sellaisia, joita ei lainkaan sisältynyt tarkastelun 
kohteena olevan visualisoinnin laatua kuvaaviin indikaattoreihin. Ajattelenkin, 
että sana laatu toimi tässä suhteessa eräänlaisena ”avaimena” visualisoinnin tul-
kintaan, ja se yhdistyi haastateltavilla erilaisiin asioihin riippuen siitä, mikä hei-
dän näkökulmastaan oli oleellisin tapa määritellä ympäristön laatua. Viittauksia 
laadukkaaseen arkkitehtuuriin tai kaupunkikuvaan tehtiin myös sosioekonomisia 
indikaattoreita kuvaavien ruutukarttojen ääressä, esimerkiksi näin: 

”Et mun mielestä Jakomäki on kiinnostava juttu.. mut että kun sieltä 
läpi on fillaroinut kesäisin etenkin, niin taas kerran, niin sehän vaikut-
taa hyvältä suunnittelulta, että ostari on ihan toimiva ja jopa italialai-
sen piazzan oloinen paikka. Että siinä mielessä.” (Luottamushenkilö)

Yllä oleva lausahdus kuvastaakin nähdäkseni oivallisesti sitä, että kaupunkiku-
vaan, arkkitehtuuriin ja julkisen kaupunkitilan estetiikkaan liittyvä laadukkuus 
on kaupunkisuunnittelun näkökulmasta yksi keskeisistä arvoista. Kuten aineis-
tokatkelmassa edellä, myös muussa laatupuheessa laatu määrittyi ammattikun-
nan erityisosaamisen puitteissa (vrt. Puustinen 2006). Samalla katkelma asemoi 
haastateltavan henkilöksi, joka ”fillaroi kesäisin alueen läpi” ja näin tehdessään 
samalla havainnoi ympäristön laadukkuutta. Ammatillisen näkökulman ohella 
osaa näistä laadun määritelmistä saattoivat motivoida henkilöiden omat mielty-
mykset, mutta ne saattoivat intertekstuaalisesti kiinnittyä lukuisiin keskustelui-
hin siitä, mitä ihmiset ylipäätään, tai jotkut ryhmät (”asukkaat”, ”lapsiperheet”, 
”veronmaksajat”), elinympäristössään arvostavat.

Toinen mielestäni havainnollinen esimerkki tulkintojen yksilöllisyydestä ja tul-
kitsijan asiantuntemuksen intertekstuaalisuudesta liittyy puheeseen ”yksiötalois-
ta”. Tämä aihe tuli puheeksi joissakin suunnittelijoiden haastatteluissa, osana hie-
man laajempaa ”pienten asuntojen ilmiötä”. Aihe liittyi 2010-luvun jälkimmäisellä 
puoliskolla käynnistyneeseen ja edelleen ajankohtaiseen kehityssuuntaan, jossa 
uudistuotannon keskimääräinen asuntokohtainen pinta-ala pieneni merkittävästi 
aiemmasta, sillä entistä suurempi osuus valmistuvasta tuotannosta oli yksiöitä tai 
pieniä kaksioita. Keskustelun taustalla oli huoli siitä, että uudistuotannon pienet 
asunnot saattoivat suhdanteiden ja rahoitusinstrumenttien myötä herkästi päätyä 
sijoittajien omistukseen ja vuokra-asunnoiksi silloinkin, kun rakennuksen tontti 
oli luovutettu omistusasuntotuotantoon. Tämän asuntomarkkinoiden ajankohtai-
sen ilmiön tarkemmaksi selvittämiseksi oli suunnittelukaudella tilattu aiheesta 
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tutkimus Pellervon taloustutkimukselta (Karikallio ym. 2019). Tilaajakonsortion 
joukossa olivat pääkaupunkiseudun suuret kaupungit Helsinki, Espoo ja Vantaa, 
mutta myös muita kaupunkeja ja valtakunnallisia toimijoita, kuten Asumisen ra-
hoitus- ja tutkimuskeskus ARA. Tutkimuksen ohjausryhmän työskentelyyn oli 
osallistunut haastattelemistani suunnittelijoista kolme. Näin ollen tutkimuksen 
ohjausryhmässä käytyjen keskustelujen voidaan ajatella kuuluneen jossain mää-
rin myös seudullisen suunnittelun tietopohjaan ja niiden vaikutus välittyi myös 
minun aineistooni erityisesti näiden suunnittelijoiden haastattelujen myötä. 

Alueet, joihin tämä yksiökeskustelu puheessa useimmiten liitettiin, olivat vas-
ta rakentuneita ja osin vielä rakenteilla. Haastateltavat hakivat tiedossaan olevia 
alueita kartoilta nähdäkseen, oliko pienten asuntojen ilmiö aiheuttanut indikaat-
toritarkastelussa näkyviä eriytymisvaikutuksia. Huomatessaan, että alueet, joihin 
heidän tietonsa mukaan oli valmistunut erityisen paljon pieniä asuntoja, eivät vie-
lä näkyneet käsillä olevissa seudulliselle työryhmälle laadituissa kartoissa (joiden 
aineistot olivat vuodelta 2015), haastateltavat tukeutuivat tulkinnoissaan omaan 
ammatilliseen tuntumaansa eriytymistä aiheuttavista asuntokannan piirteis-
tä. Yksiöt liitettiin puheessa pienituloisuuteen, lisäksi monessa puheenvuorossa 
asuntokannan yksiövaltaisuus mainittiin läpikulkualueita ja irrallisuutta aiheut-
tavana ja siten koko alueen eriytymiskehitykselle altistavana tekijänä. 

Sit tavallaan musta siinä on jotenkin se, että esimerkiks me ollaan vas-
tustettu tai suhtauduttu kriittisesti näihin yksiötaloihin, niin jo taval-
laan se, että sit kun se tuottaa se yksiö sitä, että helposti vuokrayksiössä 
ollaan se kaks vuotta tai vuosi ja sit lähetään eteenpäin. Jos koko ajan 
joku lähtee, niin sulla ei ees tuu mitään yhteisöö. Kukaan ei tavallaan 
ees... sulla ei oo mitään. Sulla on yhteinen roskis pihassa, se on ainoa 
jotenkin. (Suunnittelija)

Tähän puhuntaan nähden mielenkiintoista lisäkerroksellisuutta toi kuitenkin 
eräässä haastattelussa käyty keskustelu vanhan asuntokannan yksiöistä. Olin 
haastattelupyynnön yhteydessä ehdottanut, että haastateltavat voisivat tuoda 
haastattelutilanteeseen mielestään kiinnostavia alueelliseen eriytymiseen liittyviä 
visualisointeja28. Haastateltavista vain kolme tarttui tähän mahdollisuuteen, mut-
ta seuraavassa katkelmassa haastateltu suunnittelija lähetti minulle ennen 
haastattelua käsikirjoituksen väitöskirjatutkija Juho Kiurun artikkelista, joka 
joitakin viikkoja haastatteluajankohdan jälkeen julkaistiin Espoon kaupungin 
Eetvartti-lehdessä (Kiuru 2019). Artikkelissa tarkasteltiin pääkaupunkiseudun 

28 Haastateltavien tuomien materiaalien merkitys avautui itselleni vasta analyysin loppuvaiheessa, sillä kes-
kityin aluksi itse valitsemieni materiaalien äärellä käytyihin keskusteluihin. Palaan tähän kysymykseen 
alaluvussa 4.3.3.
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yhdyskuntarakenteen kaupunkimaisuutta ja sen yhteyttä väestön sosioekonomisiin 
piirteisiin29. Tulokset esitettiin pääkaupunkiseutua kuvaavin karttavisualisoinnein.

Haastateltava: Mitäs siinä kaupungistuneisindeksissä oli sitten... 
vuokra-asuntojen määrä. Oliko kerrostaloasuntojen määrä. Mut vuok-
ra-asuntojen määrä varmaan oli, oliko yksiöiden määrä?
Minä: Yksiöiden määrä oli ja sit oli asukastiheyttä mikä tavallaan ker-
too vähän siitä, et onks ne kerrostaloja vai ei. 
Haastateltava: Mut se oli jännä siin johtopäätös, et missä on yksiöitä 
niin vaikuttas siltä, et ne on niinkun hyvinvoivia alueita, miten siis mul-
la oikein särähti korvaan. Mut sit mä jäin sitä, mä viikonloppunakin 
mietin sitä, et miten se voi näyttäytyä Espoossa sillä tavalla, mut se 
johtuu siitä että Tapiolassa esim on vanhempi alue, siellä on pienem-
piä asuntoja ja se varmaan vaikuttaa siihen. --- Niin, Matinkylässä, 
Suvelassa on isoja selkeesti ARA-asunnot jotka on rakennettu sillon 
Asuntohallituksen aikaan seitkytluvulla, kun oli tietyt niinkun ohjeet... 
--- Niin et ei saanu yksiöitä oikeestaan rakentaakkaan, tai oli tietyt... 
sillonhan oli pinta-alat oikein asuinhuoneille, mut oli niinkun ihan 
asunnoillekin vähimmäispinta-alat --- Sillon ei tullu yksiöitä ja... sillon 
Matinkylässä tai Espoon Keskuksessa esim ei oo niitä yksiöitä. 
Minä: Joo aivan, toi on tosi järkeenkäypä selitys. Ja pätee 
Helsingissäkin monessa kohassa, koska tota... just jos vaikka nyt joku 
Kallio, Alppilahan on semmonen ihan yksiöitten luvattu maa. Niin siel-
lä on tota niin monipuolista porukkaa ja siellä on myös oikeesti varsin 
hyvätulosta palkansaajaa joukossa. Se on eri asia kuinka pitkään ne 
siellä asuu, mutta...
Haastateltava: Ja joku Etelä-Haaga, Lauttasaari. Kyllähän siellä on 
yksiöitä just näissä saman... viiskyt-kuuskytluvun--- Sit kun seitkytlu-
vulle mennään ja niihin lähiöihin, niin siellä on huomattavan paljon 
isompia asuntoja, koska ne perustu niihin asuntohallituksen ohjeisiin se 
asuntotuotanto pitkälti. (Suunnittelija)

Keskustelu havainnollistaa sitä, miten kutakin karttaesitystä tarkasteltiin suh-
teessa aiemman tietopohjan ja ammatillisen yhteisön käymien keskustelujen 
myötä muodostuneisiin käsityksiin ilmiöiden välisistä yhteyksistä. Sepän (2012) 
intertekstuaalisuuden määritelmä, joka korostaa tulkitsijan kyvykkyyttä tehdä 

29 Kiurun käyttämän kaupunkimaisuusindeksin muodostavat autottomien talouksien osuus, kerrostaloasun-
tojen osuus, yksiöiden osuus, asumistiheys, aluetehokkuus ja asukastiheys. Hänen käyttämänsä sosioe-
konomisen indeksin muodostavat talouden keskimääräiset tulot, työllisyysaste sekä korkeakoulutettujen 
osuus työvoimasta (Kiuru 2019).
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huomioita teoksen ja muiden, sitä edeltäneiden teosten välisistä suhteista, soveltuu 
tähän esimerkkiin mielestäni varsin hyvin. Edeltävien, paikkatietoon perustunei-
den visualisointien synnyttämät mielikuvat, olivatpa ne täsmällisiä tai summit-
taisia, osallistuvat myös käsillä olevan visualisoinnin tulkintaan, yhdessä muun 
esiymmärryksen kanssa. Kollektiivisen tulkinnan tilanteissa näiden mielikuvien 
artikuloiminen ääneen osallistuu ilmiötä koskevan diskurssin rakentumiseen (vrt. 
myös Portugali & Alfasi 2008). 

Ajattelen, että tämä keskustelu kertoi omalla tavallaan tilanteesta, jossa yksi 
näkemys oli jo jossakin määrin vakiintunut, mutta uudesta näkökulmasta asiaa 
tarkastellut visualisointi haastoi vallitsevan mielikuvan, tai ainakin täydensi sitä 
toisenlaisella ajallisella ja tilallisella perspektiivillä. Samalla keskustelu kuvasti 
mielestäni suunnittelun ammatilliseen kulttuuriin liittyvää pyrkimystä löytää 
tiedollisten tarkastelujen pohjalta monimutkaista ilmiötä selittäviä tekijöitä, jopa 
lainalaisuuksia, joiden pohjalta olisi mahdollista suunnata maa- ja asuntopolitii-
kan ohjausta yleisellä strategisella tasolla. Tulkitsen tätä eräänlaisena haaveena 
komprehensiivisen rationaalisuuden mahdollisuudesta, ihannetilanteesta, jossa 
täydellisen tietoperustan pohjalta muotoutuisi selkeä ratkaistava ongelma (vrt. 
Forester 1984, s. 26; Davoudi 2006, 2012). ”Yksiötaloja” koskevassa puheessa nä-
kökulma avautui taustalla olleen suunnittelutehtävän kautta, jolloin keskeiseksi 
kiinnostuksen kohteeksi muodostui kysymys siitä, minkälaisilla nyt tehtävillä 
linjauksilla tuleva uusi rakentaminen tuottaisi tasapainoiseksi mielletyn sosioe-
konomisen väestörakenteen.

Lisäksi ”yksiötaloja” ja pieniä asuntoja koskeva haastattelupuhe kuvasi mie-
lestäni havainnollisesti politiikkaprosessiin osallistuvien henkilöiden tietopohjien 
keskinäistä erilaisuutta. Seudullisen työryhmän asiantuntijajoukossa erityisesti 
suurissa kaupungeissa työskentelevien näkökulmasta keskustelu yksiöistä 
näyttäytyi tärkeämpänä kuin kehyskunnissa työskentelevien. Heillä oli kysy-
myksen suhteen myös varsin erilainen esiymmärrys kuin pienemmissä kunnissa 
työskentelevillä, sekä oman kaupungin paikallisten suunnitteluhaasteiden myötä 
että mainitun PTT:n tutkimuksen tilaajina ja ohjausryhmän jäseninä. Seudulli-
sen työryhmän työskentelyn myötä osa heidän esiymmärryksestään tuli jaetuksi 
muille ryhmäläisille. Luottamushenkilöillekin tieto pieniä asuntoja koskevasta 
tutkimusraportista saattoi välittyä, kenties todennäköisimmin heille, jotka tii-
veimmin osallistuivat MAL-suunnitelman ohjaamiseen. Raporttia tai linkkiä 
siihen ei ollut tarjolla esimerkiksi MAL 2019 -suunnitelman avoimella verkkosi-
vulla (hsl.fi/mal), joten mahdollisuus perehtyä tähän osaan tietopohjaa edellytti 
mahdollisuutta etsiä raportti omatoimisesti tai pyytää sitä joltakulta. Minun haas-
tattelemani luottamushenkilöt eivät ottaneet juurikaan puheeksi pieniä asuntoja, 
eikä viittauksia raporttiin tullut esille heidän kanssaan keskustellessani. Pienten 
asuntojen kysymykseen liittyvä tieto ja sen mahdollinen yhteys alueelliseen eriy-
tymiseen määrittyi siten asiantuntijatiedoksi. 
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Foresterin (1984) tapaan tarkasteltuna eräs rajoittuneen rationaalisuuden ulot-
tuvuus liittyy tietopohjan epäsymmetriseen saavutettavuuteen. Epäsymmetrisyys 
voi liittyä ylipäätään tilanteeseen, jossa verkostomainen yhteistyö saattaa yhteen 
erilaisia toimijoita, joilla lähtökohtaisesti on käytössään erilaisia tietoja. Forester 
kutsuu tätä sosiaalisen differentaation tilanteeksi, erotuksena (melko hypoteet-
tisesta) tilanteesta jossa suunnittelija toimisi täysin itsenäisesti (Forester 1984, s. 
26–27). Toisaalta tiedon epäsymmetrinen saavutettavuus voi liittyä myös plura-
listisen konfliktin tilanteeseen, jossa toimijoiden tavoitteet ovat lähtökohtaisesti 
ristiriidassa ja tiedon saavutettavuutta saatetaan esimerkiksi tietoisesti rajoittaa 
tai rakenteellisen vääristymän tilanteeseen, jossa toimijaryhmien välillä vallitsee 
vallan epätasapaino (Forester 1984, s. 27–29). Pieniin asuntoihin liittyvän tiedon 
määrittyminen asiantuntijatiedoksi vastaa oman tulkintani mukaan eniten Fo-
resterin määrittelemää sosiaalisen differentaation tilannetta. Kuitenkin oman-
laisensa rakenteellisen vääristymän muoto liittyy mielestäni myös siihen, miten 
tietokäytännöt ovat määrittyneet asiantuntijoiden työn ehdoilla. MAL 2019 -suun-
nittelun avoimen verkkosivun aineistot olivat lähtökohtaisesti prosessin toimijoi-
den itse tuottamia ja julkaisemia raportteja, selvityksiä, katsauksia ja tiedotteita. 
Linjaus on julkishallinnon toimijoille tyypillisen viestintästrategian mukainen, 
mutta tässä tarkastelussa huomioni kiinnittyy siihen, miten se määrittelee myös 
tiedon saavutettavuutta. Puustisen (2006) ja Bäcklundin (2007) ajatukset asian-
tuntijuuteen liittyvästä vallasta määritellä oleellinen tieto täydentyvät siten tiedon 
saavutettavuuteen liittyvällä näkökulmalla. 

Sanomalehtiartikkelien yhteydessä visualisoinnin tulkinta tapahtui yleensä 
siten, että haastateltavat peilasivat esiymmärrystään suhteessa visualisoinnin yh-
teydessä esitettyihin tekstuaalisiin elementteihin. Virikkeiksi valittujen lehtiar-
tikkelien otsikot olivat journalistiseen tapaan poleemisia ja pyrkivät herättämään 
lukijan kiinnostuksen. Tarkastelen tästä esimerkkinä sosiaalisen epäjärjestyksen 
karttavisualisointia (kuva 2, alaluvussa 3.4.1). Jutun otsikko ”Lähiöiden huono 
maine vaikuttaa liioitellulta”, yläotsikon evästys ”Asuminen: Tutkimus sijoitti 
Helsingin seudun rauhattomat alueet kartalle” ja lehtiartikkelin karttavisuali-
soinnin otsikko ”Levottomuuden tunne keskittyy ratojen varsille” olivat selke-
ästi tulkintaa ohjaavia elementtejä, ja suurin osa tämän karttaesityksen äärellä 
käydystä keskustelusta pohti otsikoiden sanavalintoja ja niissä esitettyjä väitteitä.

Erityisen runsaasti keskustelua herätti väite, joka esitti juna- ja metro-
radat sosiaalisen epäjärjestyksen kokemusta selittävänä tekijänä. Viittaus 
raideliikenteeseen johdatteli tulkinnat ihmisjoukkojen liikkumiseen, ihmisten 
välisiin kohtaamisiin ja varsinkin raideliikenteen asemien ja niiden välittömän 
ympäristön kysymyksiin. Tähän liittyen tuotiin esille vuorokaudenajan merkitys 
turvattomuuden kokemukseen (”On eri asia mennä kaheksalta työmatkajunal-
la tai metrolla kuin viikonloppuiltana kaheksan, yheksän aikaan...”) sekä ase-
mien suunnittelu ja kunnossapito (”Varmaan, mä kuvittelen, että Länsimetron 
asemia ei koeta niin helposti turvattomiks, koska ne on miellyttävämpiä.”). 
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Raideliikenteeseen ja asemiin liittyvä haastattelupuhe kuvasti tulkintani mukaan 
MAL-suunnittelun kontekstia ja varsinkin sen maankäytön ja liikenteen toimialo-
jen puitteissa käytyä keskustelua. Sama kartta ja samat otsikot saivat asumisen 
tehtävissä toimivan suunnittelijan näkökulmasta toisenlaisen tulkinnan, jossa 
pääosassa olivat asuinalueiden tiiveys ja kaupunkimaisuus. 

Mä mietin, tutkimus sijoitti Helsingin seudun rauhattomat alueet kar-
talle. No.. ehkä joo mutta jos siin lukis tutkimus sijoitti Helsingin seudun 
kerrostaloalueet kartalle. Oisko se paljon erilaisempi se kartta? --- Se 
ois varmaan ihan samanlainen. (Suunnittelija)

Levottomuuden tunteen ”keskittymisen” sijaan hän kiinnitti toisin sanoen huo-
mionsa siihen, että sosiaalisia häiriöitä koetaan pientaloalueilla vähemmän kuin 
tiiviin yhdyskuntarakenteen kerrostalovaltaisilla alueilla.

Muutama haastateltavista kiinnitti huomiota siihen, miten kartan tumman-
puhuva värimaailma tuntui korostavan pinta-alaltaan laajoja alueita radanvarren 
lähiöiden ympärillä. Tummia alueita luonnehdittiin keskusteluissa esimerkiksi 
”mustiksi aukoiksi” ja ”syöpäkasvaimiksi”. Kartan viestin nähtiin olevan ristirii-
dassa jutun otsikon kanssa, jonka mukaan lähiöiden huono maine vaikutti liitoi-
tellulta. Lisäksi eräs haastateltava pohdiskeli koetun sosiaalisen epäjärjestyksen 
merkitystä yksittäisenä indikaattorina. Hän keskittyi tarkastelussaan itselleen 
tuttuun Tikkurilan aseman seutuun esimerkkinä alueesta, jolla visualisoinnin 
perusteella esiintyi runsaasti sosiaalisen epäjärjestyksen kokemuksia. Hän suh-
teutti tämän aiempaan tietoonsa siitä, että myös rikostilastot tukevat havaintoa 
asemanseudun levottomuudesta, mutta toisaalta piti merkittävänä myös sitä, että 
samaan aikaan aseman läheisyyteen rakennettujen uudehkojen asuntojen korkeat 
neliöhinnat viittasivat vetovoimaan ja korkeaan kysyntään.

Haastateltavien ammatillinen rooli ja organisatorinen asema näkyivät myös 
siinä, minkä toimialan asiat olivat tulkinnoissa päällimmäisinä. Maankäytön 
näkökulmasta huomiota saivat esimerkiksi kaupallisten palvelujen alueet sekä 
työpaikkojen sijainti ja työpaikkasaavutettavuus, asumisen näkökulmasta koros-
tui esimerkiksi asuntomarkkinoiden rahoitusinstrumentteihin liittyvä puhunta. 
Lisäksi haastateltavien asema institutionaalisessa muodostelmassa näkyi siinä, 
miten tulkinnassa painottuivat paikalliset, kunnalliset tai seudulliset näkökulmat. 
Teknis-rationaalinen näkökulma oli mielestäni vahva kaikilla suunnittelijoilla, 
mutta heistä osa tasapainotti sitä asukasnäkökulmasta nousevilla pohdinnoilla. 
Luottamushenkilöt toivat tulkintani mukaan melko monipuolisesti eri näkökul-
mia esiin puheessaan, mutta jotkut heistä ikään kuin käyttivät paikallisten asuk-
kaiden ja toimijoiden äänivaltaa tulkinnoissaan. 

Rajanveto sen suhteen, mikä osa esiymmärrystä ja tulkinnan lähtökohtia liittyi 
haastateltavan henkilöhistoriassa hänen henkilökohtaiseen elämäänsä yksityis-
henkilönä ja mikä hänen ammatilliseen tai puoluepoliittiseen rooliinsa ei aina 
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ollut yksiselitteistä. Haastateltava saattoi tarkastella yksittäistä visualisointia yhtä 
aikaa useista rooleista käsin. Henkilökohtaiset viitepisteet saattoivat liittyä omaan 
tai läheisten asuinpaikkaan, myös aiempiin asuinympäristöihin tai muulla ta-
voin elämässä merkityksellisiin paikkoihin. Haastattelupuheessa ilmeni paikoin 
hyvin elävästi se, miten työskentely jonkin kunnan tai kaupungin palveluksessa 
tai kunnallispolitiikan luottamustehtävissä limittyy osaksi henkilökohtaista ko-
kemusmaailmaa. Limittyneisyys ilmeni puheessa usein anekdootteina ja tarinoi-
na, joiden avulla haastateltava havainnollisti ajatuksiaan. Toisinaan tietoisuus 
limittyneisyydestä myös artikuloitiin selvästi, kuten seuraavassa katkelmassa. 

Et kyl mä asukkaana lähen heti hakemaan sitä omaa asuinpaikkaa 
sieltä, katselemaan mihin se nyt asettuu tuolla. --- Ja sitte varmaan 
oman elämän kannalta, niit muita tärkeitä pisteitä, tavallaan mihin se 
oma elämä kytkeytyy, tai mis asuu jotain tosi läheisiä ihmisiä, tai et mä 
bongaan ihan tavallisena asukkaana niitä pisteitä. Nehän on hirveen 
kiinnostavia sit asukkaalle, tai mulle ainakin sitte, mut et samal lailla se 
tottakai sit taas hetken päästä sit ottaa ne toiset silmälasit ja sit rupee 
kattoo sitä, miltä tää nyt näyttää jotenki sen tiedon valossa mitä itellä 
on alueesta. Mutta enemmän mä nyt, jos aatellaan Hesarin karttoi, ni 
kyl mä jotenki kuitenki ajattelen sellasella tavalla yksityiselämää, et mä 
yksityishenkilönä katselen niitä ja sit on tavallaan se kaupungin tuotta-
ma tieto ja ne prosessit on sit vähä erikseen. (Suunnittelija)

Tällaisesta ammatillisen ja henkilökohtaisen erottamattomuudesta kirjoittaa 
myös Bäcklund todeten, että ”myös suunnittelija on subjekti, jolla on oma koke-
muksellinen todellisuutensa” (Bäcklund 2007, s. 60). Myös Bäcklund, Kuusisto-
Arponen ja Luukkonen (2017, s. 88) muistuttavat, että asiantuntijatodellisuuden 
tai henkilökohtaisen todellisuuden ”pois tai päälle kytkeminen” ei ole mahdollista. 
Roolien limittyneisyys on aina olemassa, mutta se paljastuu tutkijalle eri tilan-
teissa eri tavoin30.

Haastattelutilanteessa visualisointien tulkinta käynnistyi usein huomioista, 
jotka tavalla tai toisella yllättivät haastateltavan. Yllättävälle asialle pyrittiin et-
simään selitystä omasta esiymmärryksestä ammentamalla, pohtimalla ilmiötä 
mahdollisesti selittäviä tekijöitä. Edessä olevaa visualisointia soviteltiin omiin 

30 Pohdin henkilökohtaisen puhunnan merkitystä analyysini edetessä melko paljon ja siitä on joitakin mer-
kintöjä myös tutkimuspäiväkirjassani. Osa haastateltavista oli minulle tuttuja työtehtävistä jo niin pitkäl-
tä ajalta, että sellaisten henkilökohtaisten asioiden kuin asuinpaikan tai aiempien työpaikkojen mainit-
seminen oli varsin luonteva osa keskustelua. Aineistokatkelmissa tällaisen puhunnan rooli oli mielestäni 
usein argumenttia havainnollistava ja yhdistin sen mielessäni lehtikirjoitusten tapaan avata aiheitaan 
henkilökuvien tai paikallisten ihmisten haastattelujen avulla. Vieraampien haastateltavien kohdalla pu-
hunta oli samalla eräänlaista tutustumista, mutta myös näissä haastatteluissa viittaukset omaan arkeen 
ja kokemuksiin joko selittivät tai perustelivat haastateltavien näkemyksiä.
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ennakkokäsityksiin ja mielikuviin. Selittäville tekijöille haettiin vahvistusta jos-
takin toisesta haastateltavalle tutusta viitepisteestä kartalla (”mä tiedän vanhan 
Myyrmäen erittäin hyvin”, ”esimerkiks just Vantaa, jonka tunnen hyvin, niin 
täällä esimerkiks ihan toi Tikkurila, missä asun”, ”niin mä oon aina siis koke-
nu kun oon siis Itä-Helsingissä kasvanu ja siellä koulut käyny”). Analyysissäni 
huomasin, että visualisoinnnit saattoivat vahvistaa tulkitsijalla valmiiksi olevia 
mielikuvia, mutta toisaalta myös haastaa niitä. Ennakkokäsitystä haastavan visu-
alisoinnin äärellä tulkitsijalta vaaditaan aikaa ja syventymistä. Mielikuvia haas-
tavien visualisointien synnyttämät johtopäätökset voivat johtaa siihen, että ole-
massa oleva mielikuva muuttuu tai tarkentuu. Joissakin tapauksissa johtopäätös 
saattoi myös olla visualisoinnin tietosisältöön kohdistuva epäilys tai esittämisen 
valintoihin kohdistuva kritiikki.

Aineistoa analysoidessani huomasin, että karttavisualisointeja oli mahdollista 
tulkita ikään kuin osittain. Haastateltavat löysivät kartoista aina jotakin itselleen 
merkityksellistä, joka saattoi olla hyvinkin muuta kuin esimerkiksi karttojen otsi-
koiden ehdottama, tekijöiden intentiota kuvastava sisältö. Sen sijaan Tukholman 
Skillnadernas Stockholm -raportin nelikenttäkuvan viesti avautui luontevasti vain 
osalle haastateltavista. Nelikenttäkuvan tietosisältö perustui muuttujien yhdistel-
mistä muodostettuihin indekseihin ja ilmiöiden alueellisuus esitettiin kaupunki-
rakenteellisten piirteiden mukaan valmiiksi luokiteltuna ja siten varsin käsitteel-
lisenä. Nelikenttäkuvan tyyppisen visualisoinnin tietosisältö ja viesti edellyttivät, 
että tulkitsijan täytyi syventyä indikaattoreiden sisältöön ja kuvan esitystapaan 
huolellisesti.

Nelikenttäkuvan tyyppisellä visualisoinnilla olisi periaatteessa mahdollista 
tarkastella erilaisia kaupunkirakenteen ja eriytymisen välisiä yhteyksiä irrotta-
en tulkinta alueisiin liittyvistä ennakkomielikuvista. Kuitenkin alueisiin liittyvät 
mielikuvat näyttivät olevan varsin tärkeitä viitepisteitä haastateltaville myös ne-
likenttäkuvan tulkinnassa. Oikeastaan kaikki haastateltavat purkivat nelikentän 
sisältöä kuvaillen sitä eräänlaisen mentaalisen kaupunkiseudun kartan avulla. 
Tämä saattoi tapahtua geneerisesti, kuten seuraavassa katkelmassa, tai näkyä 
joidenkin kuvion osien pohdinnassa.

Mut sit niin ku niit johtopäätöksiä, niin tavallaan kyllähän, jos nää pal-
lot sijottais kartalle, niin täähän ois se, et siellä on punaset keskellä. Sit 
sen ulkopuolella on varmaan aika paljon näitä vaaleensinisiä. Sitten 
tulee nää lähiöt ulkokehälle. Ja sit tulee ehkä vielä nää pientaloalueet 
sinne väleihin. Et semmonen klassinen kaupunkikartta. Täähän kuvaa 
sitä ihan hyvin tavallaan sitä puolta. (Luottamushenkilö)

Toinen luottamushenkilö suoritti saman tyyppisen mentaalisen harjoituksen si-
joittaen mielessään kenttiin Helsingin seudun alueita ja kaupunginosia: 



163

Mä yritän nyt hahmottaa, mikä täs on tää juttu. Sä tiedät, että okei, 
jos mä etsisin täältä nyt Taka-Töölön, niin se ois varmaan jossain tuol-
la? [osoittaa kuvassa kenttää ylhäällä oikealla] --- Ja mikä sitten on 
sitä urbaania, onks sitten joku... Kun ajattelen nyt esimerkiksi sitä, että 
Ruoholahti esimerkiksi olis ilman muuta täällä [osoittaa kenttää yl-
häällä vasemmalla]. (Luottamushenkilö)

Nelikenttäkuvan tarkoitus alkuperäisessä kontekstissaan oli havainnollistaa ym-
päristön ja palvelujen merkitystä eriytymiskehitykselle. Kyseessä oli visualisointi, 
johon sisältyi taustoittavia elementtejä eriytymiseen vaikuttavista rakenteellisista 
seikoista. Latouria (1990/2011) mukaillen nelikenttäkuvaan oli piirretty yhteys 
ilmiön ja sitä selittävien seikkojen välille. Samalla nelikenttäkuva oli myös te-
kijöidensä aikeiden kiteytymä, eli visualisointi, jonka viestiin sisältyi politiik-
katoimien aihioita. Ajattelen, että kuvaa voitaisiin lukea joko suoraan ehdotuk-
sena politiikkatoimille (vrt. Mahony ja Hulme 2014), tai vähintään se voitaisiin 
nähdä perusteltuna kannanottona, visuaalisena argumenttina (vrt. Drucker 
2017). Haastatteluissa kuvan viesti avautui joillekin haastateltavista tekijöiden 
tarkoittamalla tavalla, eräänlaisena ehdotuksena tarvittavista toimenpiteistä ja 
perusteluna niille, kuten seuraavassa katkelmassa. 

Niin, kyllähän sen nyt tässä, tota... Tulee aikaa selkeesti noitten ympy-
röiden kautta esille et mikä se tilanne on. Et tää kuitenkin sit tää täm-
mönen karttakuva [osoittaa karttavisualisointia], niin jotenkin ehkä 
tässä sitten... en mä tiedä, onks tässä [karttavisualisoinnissa] helpom-
min hyväksyttävissä se, että mitä niin kun enemmän laitakaupungil-
la sä tavallaan oot... Niin sitten jotenkin se on semmonen inhimillinen 
ajatus et no joo, että siellä nyt sit on vaan vähemmän palveluita ja ke-
hitys ulottuu sinne vähän myöhemmin. Et ehkä tollasesta [nelikenttä-
tyyppisestä] kuvantamistavasta sit kuitenkin näkyy se, että pitäishän 
niitten kaupunginosien olla tasavertases asemassa ja niihin jotka ei 
ole niin hyvässä draivissa niin sitten suunnata jotain toimenpiteitä. 
(Luottamushenkilö)

Toisille haastateltavista kuva oli pikemminkin leimaava kertomus vanhojen lä-
hiöiden rappiosta ja epäkohdista. Toisaalta kaikille haastateltaville tällainen ra-
kenteellinen ja käsitteellinen tarkastelu ei näyttäytynyt lainkaan hyödyllisenä, 
jolloin siihen sisältyvät visuaalisen retoriikan nyanssit jäivät kokonaan huomiotta. 

Vähemmän toivois tällaista geneeristä hommaa ja mentäis enemmän 
semmoisiin konkreettisiin toimenpiteisiin. --- Helppo heitellä erilaisia 
väitteitä, ja sitten sanoa että kehitetään, nyt pitää kehittää tota aluetta. 
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Sit ku kysytään, että mitäs se sit on, niin siihen ei enää löydykään vas-
tausta. (Luottamushenkilö) 

Tämä haastattelupuheen katkelma liittyi nimenomaan nelikenttätarkasteluun, 
mutta tulkintani mukaan siihen kiteytyi jollakin tavalla haastateltavan suh-
tautuminen indikaattoritarkasteluihin ylipäätään. Hänen pitkä kokemuksensa 
luottamushenkilönä näkyi siinä, miten hän viittasi puheessaan usein paikallisiin 
toimijoihin ja asukkaisiin, yhteistyöverkostoihin ja useilta eri toimialoilta kantau-
tuviin viesteihin kokonaisuutena, jonka painoarvo oli suurempi kuin yksittäisen 
tutkimuksen, selvityksen tai päätösehdotuksen. Tämä kuvasti nähdäkseni hyvin 
sitä, että visuaalisen esittämisen tulkinta ei ole lainkaan yksiselitteinen prosessi. 
Haastateltavat reagoivat kuvan viestiin kukin omista lähtökohdistaan, eikä visu-
alisoinnin vastaanottaja aina ole auliisti vastaanottavainen. Vastaanottaja voi olla 
kriittinen tai hajamielinen, tai lähtökohtaisesti sitä mieltä, ettei visualisoidulla 
tiedolla ole kovin merkittävää roolia kokonaisuuden kannalta. Ajattelen, että tämä 
on huomionarvoinen seikka visualisointien performatiivisuuden kannalta. Jotta 
visualisoinnin performatiivinen potentiaali toteutuisi, visualisoinnin tulee vasta-
ta johonkin tarpeeseen. Se, miten visualisoinnin viesti avautuu vastaanottajalle, 
liittyy yhtä paljon hänen kiinnostukseensa ja haluunsa tulkita sitä kuin hänen 
kykyynsä ymmärtää abstrakteja visualisointeja tai kartografian konventioita. Ai-
neistooni sisältyi myös muutamia katkelmia, joissa haastateltavat ryhtyivät tul-
kitsemaan jotakin visualisointia lähtökohtaisesti niin varmoina sen viestistä, että 
he jättivät otsikon tai selitteen lukematta. Tulkitsen tätä esimerkkinä siitä, miten 
tulkinnan hajamielisyys voi olla seurausta tiettyjen kuvastojen vakiintumisesta.

Olen tässä alaluvussa kuvannut yleisellä tasolla ja esimerkkien avulla sitä, 
miten haastateltavien oma ammatillinen tausta, institutionaalinen rooli ja henki-
löhistoria näkyivät visualisointien tulkinnoissa. Keskityn seuraavissa alaluvuissa 
niihin näkökulmiin, joiden analyysissäni tulkitsin selkeimmin liittyvän suun-
nittelukulttuurille ominaiseen tietokäsitykseen. Kuljetan myös jatkossa mukana 
tässä alaluvussa aloittamaani tarkastelua yksilöllisen ja kollektiivisen tulkinnan 
limittäisyydestä.

4.2.2 Muutos ja toiminta visuaalisen tulkinnan viitepisteinä

Tässä alaluvussa tarkastelen tulkinnan ajallista suuntautuneisuutta ja sen kiinnit-
tymistä suunnittelulle ominaiseen tulevaisuusorientaatioon. Tulkinnan konteks-
tin analyyttisessä tarkastelussa tämä liittyy tulkitsijan tarpeisiin ja asenteeseen 
(vrt. taulukko 1 luvussa 2). Tiedon visualisoinnit kuvaavat yleensä joko tilannetta 
jonakin tiettynä ajankohtana tai jonkin ajanjakson aikana tapahtunutta kehitystä. 
Haastattelupuheelle oli kuitenkin tyypillistä irrottautuminen visualisoinnin aika-
perspektiivistä ja ketterä liikkuminen ajassa, niin menneessä kuin tulevassakin. 
Haastateltavien elämänkokemus ja työuran aikana kertynyt ymmärrys kuuluivat 
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heidän puheessaan monin tavoin. Menneisyys oli läsnä sekä omina henkilöhis-
toriaan liittyvinä muistoina että yhteiskunnallista muutosta koskevina tietoina 
ja havaintoina, joiden avulla selitettiin kuvien osoittamia kehityskulkuja. Välillä 
saatettiin yhden kuvan edessä liikkua menneisyydessä esimerkiksi lähiörakenta-
misen politiikassa ja 1960–1970 -lukujen muuttoliikkeen ajoissa, ja seuraavaksi 
tulevaisuudessa jossakin määrittämättömässä ajan hetkessä, kun jokin suunni-
telma tai rakennushanke on toteutettu ja sen vaikutukset näkyvissä. 

Ympäristön jatkuvan muutoksen ja aktiivisen kehittämisen näkökulma tuli 
esille vahvana sekä suunnittelijoiden että luottamushenkilöiden haastatteluissa. 
Ajattelenkin sen olevan luonteva lähtökohta maankäytön, asumisen tai liikenteen 
toimielimissä vaikuttaville luottamushenkilöille, joita haastateltavani kaikki oli-
vat. Muutokseen ja kehittämiseen liittyvän puheen yhteydessä tuli esille usein se, 
että perinteiselle kaksiulotteiselle visuaaliselle esitykselle tyypillinen staattisuus ei 
tyydyttänyt suunnitteluorientaatiosta käsin niitä tarkastelevia, varsinkaan silloin, 
kun visualisointi esitti yhteen ajankohtaan sidottua tilannetta. 

[N]yt me vaikutetaan suunnilleen siihen ilmiöön, joka näkyy [vuonna] 
kaksytkolme todellisuudessa. Et siinä mielessä tässä suunnittelussa 
täytyy, on kiva tuota peräaaltoo katsoa mutta se on auttamattoman, 
kymmenkunta vuotta myöhässä siitä, mikä on todellisuus, mihin me 
tän päivän päätöksillä vaikutetaan. (Luottamushenkilö)

Del Casino ja Hanna (2000) tarkoittavat karttatilan (map space) käsitteellä kartan 
tietosisällön ja visuaalisten valintojen muodostamaa kartan esittämää tilaa. Tässä 
yhteydessä ajattelen myös visualisoinnin temporaalisuuden karttatilan ominai-
suudeksi. Haastateltavat kiinnittivät kunkin visualisoinnin sen laatimisen ajan-
kohtaan, tarkistaen vuosilukuja ja kysyen tarkennuksia silloin, kun vuosilukua ei 
kuvan yhteydessä ilmoitettu. Tämän jälkeen he pohtivat tilanteeseen johtaneita 
kehityskulkuja ja niitä selittäviä tekijöitä, poliittisia ratkaisuja, tehtyjä toimen-
piteitä, ajankohtaista suunnittelutilannetta ja sen vaihtoehtoja sekä ennakoivat 
ratkaisujen vaikutuksia. Muutos oli läsnä visualisointien tulkinnassa silloinkin, 
kun itse visualisointi ei sitä kuvannut. Haastateltavat ikään kuin näkivät käsillä 
olevan kartan päällä toisia karttatasoja, joilla asiat olivat jatkuvassa muovautu-
misen tilassa. Haastateltavien tulkinta ei siten pysyttäytynyt karttatilan ehdot-
tamissa rajoissa.

Vaikka haastateltavat luontevasti pyrkivät taustoittamaan myös staattisia ku-
via tai luomaan niiden pohjalta ennusteita mahdollisista tulevaisuuksista, heistä 
useimmat silti kaipaisivat dataan pohjaavaa vahvistusta arveluilleen. Esimerkiksi 
Tukholman Skillnadernas Stockholm -raportin nelikenttäkuvan yhteydessä eräs 
haastatelluista luottamushenkilöistä pohti, että ajallinen perspektiivi ja indikaat-
torin eri osatekijöiden merkityksen tarkempi analyysi olisivat hyödyllisiä. Nii-
den avulla olisi mahdollista  tarkastella kaupunkiympäristön laatuun liittyvien 
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erilaisten osa-alueiden vaikutuksia ja ennen kaikkea yrittää todentaa niissä ta-
pahtuneiden muutosten vaikutuksia.

Selkeimmin haastatteluissa käyttämistäni visuaalisista virikemateriaaleista 
muutoksen pohdintaan houkutteli Helsingin Sanomien Vauraus valtaa Vallilaa 
-jutun kartta (kuva 5, alaluvussa 3.4.1). Kartassa esitettiin Helsingin 121 kau-
punginosaa asetettuina paremmuusjärjestykseen tulojen, työllisyyden ja koulu-
tusasteen perusteella. Kaikki alueet oli nimetty ja sijoitus ilmoitettu nimen yh-
teydessä numerolla. Sijoituksen muutoksen suunta verrattuna 2000-luvun alun 
tilanteeseen oli merkitty ylös tai alas osoittavalla nuolisymbolilla. Kartta oli otsi-
koitu väitteellä ”Helsingissä repeää hyvinvointikuilu kantakaupungin ja itäisen 
Helsingin välille”. Pienemmillä kartoilla oli erikseen nostettu tarkasteluun kym-
menen eniten sijoitustaan parantanutta aluetta ja kymmenen eniten sijoitustaan 
menettänyttä aluetta.

Helsingin Sanomien kartassa tarkastelun alueyksikkö oli kaupunginosa, ja 
kaikki kaupunginosat saivat jonkin arvon. Tarkasteltu ajanjakso oli melko pitkä, 
keskimäärin 15 vuotta (tarkastelujakso vaihteli hieman eri indikaattorien välillä). 
Nämä seikat vaikuttivat antavan haastateltaville hyvän lähtökohdan tulkintaan, 
sillä jokainen löysi kartalta jonkin viitepisteen, johon ankkuroida omat pohdin-
tansa. Tällaisia olivat kaupunginosiin liittyvät mielikuvat tai tieto uuden rakenta-
misen tai infrastruktuurihankkeiden sijoittumisesta johonkin kaupunginosaan.

Jutun tarkastelun yhteydessä haastateltaville syntyi myös suhteellisen muu-
toksen kuvaamiseen liittyviä oivalluksia. Visualisoinnin taustalla olevan tilastol-
lisen indikaattoritarkastelun logiikan tunnistaminen tapahtui vaiheittain. Aluksi 
sijoituksen muutosta osoittavat nuolet, alueen ”nousu” tai ”putoaminen”, tulkit-
tiin absoluuttisina muutoksina, kunnes kuvaamistavan suhteellisuuden merkitys 
avautui pohdinnan edetessä. Oivallukset syntyivät usein juuri hyvinä pidettyjen 
alueiden kohdalla, silloin kun niiden nuolimerkintä osoitti niiden menettäneen 
sijoitustaan. Sen jälkeen tarkasteluun poimittiin huonommin sijoittuneita, huono-
maineisina pidettyjä alueita, joiden joukossa oli useita sijoitustaan parantaneita. 

Seuraava katkelma tarjoaa yhden esimerkin tällaisen tulkinnan etenemisestä. 
Haastateltu luottamushenkilö kiinnitti huomiota Vanhan Munkkiniemen alaspäin 
osoittavaan nuoleen todeten alueen olevan kuitenkin edelleen varsin hyvinvoiva 
ja hyvämaineinen. Hän ryhtyi pohdiskelemaan ilmiön käyttäytymistä siten, että 
hän poimi varsin järjestelmällisesti kartalta 1950–1960 -luvuilla rakennetut kau-
punginosat ja  totesi niiden suhteellisen kehityksen olevan pääsääntöisesti laskeva. 

Katotaas täst nyt ihan nää, katotaas nää kaikki viiskyt ja kuuskyt-
luvun alueet. Kannelmäki alas, Pohjois-Haaga alas, Etelä-Haaga 
alas. Munkkivuori alas, Munkkiniemi alas. Missäs on sitte Maunula? 
Maunula on menny ylös, mutta se onki ollu ihan pohjalla. Missäs on 
sitte Roihuvuori? Se on menny alas. Herttoniemi? Se on menny koko 
Herttoniemi alas, vanha Herttoniemi. Myllypuro on noussu, mutta 
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siinä onki tehty kaavallisia ratkasuja sinä aikana. --- Tehty ja se on 
vaikuttanu. (Luottamushenkilö)

Haastateltava selitti suhteellisen aseman muutosta alueille asettuneen ja vakiin-
tuneen väestön ikääntymisellä ja eläköitymisellä, mutta mainitsi Myllypuron koh-
dalla kaavallisten ratkaisujen vaikuttavuuden. Myllypuro osoittautuikin monen 
haastateltavan keskeiseksi viitepisteeksi, sillä sinne keskitetyt kehittämistoimen-
piteet vaikuttivat olevan hyvin kaikkien haastateltavien tiedossa. Moni haasta-
teltava tarkastelikin näitä Helsingin Sanomien karttoja myös kehittämistoimen-
piteiden onnistumisen näkökulmasta ja lähes jokainen poimi kartalta erityisesti 
Myllypuron, nähdäkseen mihin suuntaan sen nuolisymboli osoitti.

Moni muukin haastateltava pohti taustalla olevia asioita samaan tapaan kuin 
luottamushenkilö katkelmassa edellä. Vaikka visualisointia saatettiin moittia 
esitystavan sekavuudesta, taustoituksen puutteesta ja epäanalyyttisyydestä, sitä 
jaksettiin kuitenkin tutkia perusteellisesti. Keskeiseksi aiheeksi nousi rakentami-
nen ja varsinkin vanhojen alueiden täydennysrakentaminen. Tulkinnoissa näkyi  
vahvasti se, että suotuisa sosioekonominen kehitys yhdistettiin uusien asuntojen 
rakentamiseen, sillä uusiin asuntoihin ajateltiin asettuvan yleensä hyvin toimeen-
tulevia ja koulutettuja asukkaita. 

Tää ei oikeestaan kerro nyt sit siitä edes, miten näillä ihmisillä menee, 
vaan siitä missä hinnat on noussu eniten, tai... Koska siis tää on nyt 
valtionveronalaiset tulot, ylempi korkeakoulututkinto, työttömyysaste 
muuttujina. Joo, ni sit jos tätä kattoo täältä kymmenen eniten sijotusta 
nostanutta aluetta, ni mikä niille kaikilla on yhteistä? Asuntotuotanto. 
Uusi, kallis, asuntotuotanto. No ethän sä voi muuttaa uuteen kalliiseen 
asuntoon muuten, ku et sul on ihan järkyttävän hyvät tulot. No mitäs 
sille asuinalueelle sillon käy, no sen tulotaso nousee. Täs ei kyl kysytä 
et paljonko niil oli velkaa, mut se onki sitte sivuseikka. Sit kymmenen 
eniten sijoitusta menettänyttä aluetta, sama ku kattoo, mitä näille on 
rakennettu. Ei mitään. (Suunnittelija) 

Taustoituksen kaipuu esiintyi vahvimmin suunnittelijoiden tulkinnoissa ja jou-
kossa oli joitakin varsin kriittisiäkin arveluita lehtiartikkelin tarkoitusperien 
suhteen. Suunnittelijapuheen ja luottamushenkilöpuheen välillä erottui tämän 
virikkeen äärellä hienoinen asenne-ero puheessa. Suunnittelijat kiinnittivät enem-
män huomiota visualisoinnin puutteisiin, sekä taustoituksen että kartografisen 
esittämisen valintojen suhteen. Sen sijaan haastatelluista luottamushenkilöistä 
eräs luonnehti lehtiartikkelin karttaesityksiä ja tilastografiikkaa ”luottamushen-
kilöystävällisiksi” juuri sen vuoksi, että niissä oli tiiviissä paketissa runsaasti 
asiasisältöä ajankohtaisesta kehityksestä. Toinen luottamushenkilö puolestaan 
totesi ”Hesarin tekevän hyvää työtä” ajankohtaisia kaupunkikehitykseen liittyviä 
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aiheita käsittelevillä jutuillaan. Luottamushenkilöt keskittyivät visualisoinnin 
heille tarjoamaan kiinnostavaan ja hyödylliseen tietosisältöön ja pyrkivät sen 
pohjalta arvioimaan noudatetun politiikan tuloksellisuutta. 

Joo, tää osoittaa sen, että tietysti tää, millä me nostetaan tätä vetovoi-
maisuutta, ja sen takia tällaiset Puhos taikka Itäkeskuksen koko alueen 
kehittämiset ja samoin Myllynpurot ja tämmöiset, niin... Myllynpuron 
kehittämiset ja Rastila, että miks ne on tärkeitä, että nää varmaan ois 
just sellaisia, mitkä vaikuttaa tähän [sosioekonomisten indikaattorien 
kehitykseen]. (Luottamushenkilö)

Toinen visualisointi, joka osoittautui aikaan ja muutokseen, mutta myös käytän-
nön toimenpiteiden resursointiin liittyviä pohdintoja herättäväksi, oli Kvartti-leh-
den karttaesitys, joka kuvasi asukkaiden ilmoittamia kokemuksia oman alueensa 
turvattomuudesta ja levottomuudesta (kuva 3, alaluvussa 3.4.1). Karttaesityksestä 
selvisi, että asukkaiden kokemuksia oli kysytty tietyiltä Helsingin alueilta, kul-
takin eri vuonna. Vastaukset oli paikannettu symbolilla, jonka väri kertoi vasta-
uksen sijoittuvan johonkin neljästä luokasta: juna- tai metroasema, ostoskeskus 
tai lähikauppa, puistoalue ja muu. 

Vaikka visualisointi itsessään ei kuvannut toimenpiteitä eikä muutosta, se 
näytti tarjoavan runsaasti niihin liittyvää tarttumapintaa pohtia erilaisten lä-
hiympäristön kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden vaikuttavuutta. Helsingin 
suunnittelua tuntevat haastateltavat tulkitsivat karttaesitystä tämän tietonsa poh-
jalta ja heistä moni oli toiveikas sen suhteen, että jo toteutetut ja suunnitteilla 
olevat toimenpiteet parantaisivat koettua turvallisuutta (”mulla on luulo, että tänä 
päivänä siellä ostarin kupeessa niin koetaan vähemmän turvattomuutta kun 
sen entisen ostarin kupeessa”, ”jos tän tekisi vaikka parin vuoden päästä, niin 
silloin nää ois varmaan hyvin erinäköisiä, nää pallot”, ”et ehkä nää kuviot on 
sitten 2025 tai -30, niin erilaisia, toivottavasti”). 

Kiinnitin huomiota siihen, miten toisenlaisia tämän visualisoinnin tulkin-
nat olivat verrattuna seudullisen työryhmän ruutukarttojen äärellä virinneisiin. 
Tulkitsen tämän liittyvän osittain Faludin (1996) esille tuomaan visualisointien 
kykyyn kehystää aiheensa. Aihepiiri ja valittu visuaalinen esittämistapa, joka 
rajasi tarkastelun tiettyihin kaupunginosiin, herättivät monissa mielleyhtymiä, 
jotka johdattivat keskustelun aluekohtaisiin kehittämisohjelmiin tai projekteihin. 
Kartan luokittelu sisälsi ehdotuksen, tai ainakin vihjeen, mahdollisten toimen-
piteiden suuntaamiseen. Visuaaliset valinnat johdattivatkin keskustelua juna- ja 
metroasemien, vanhojen ostoskeskusten sekä puistojen ja lähivirkistysalueiden 
kehittämiseen silloinkin, kun haastateltavalla ei ollut välitöntä kosketusta helsin-
kiläiseen suunnitteluun.

Vaikka kaikki haastateltavat, niin suunnittelijat kuin luottamushenkilöt-
kin, pohtivat ympäristön turvallisuuden parantamisen keinoja ja toimenpiteitä, 
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kiinnitin huomiota siihen, että luottamushenkilöistä useat pohtivat lisäksi rahaa. 
Myönteisen erityiskohtelun ja osallistuvan budjetoinnin kaltaisia ohjelmia kriti-
soitiin siitä, että niiden puitteissa näennäisesti suunnataan lisäresursseja niitä 
erityisesti tarvitseville alueille, mutta tosiasiassa lisäresursoinnin ajateltiin vain 
paikkaavan olemassa olevaa ja jo pitkään jatkunutta alueellista epäsuhtaa. 

Kannatan sitä et se [osallistuva budjetointi] jatkoo saa, mutta kylhän 
siinä jotenkin aika surullista oli myös se tilannekuva kun katto niitä 
kaupunkilaisilta tulleita ehdotuksia, että näis... lähiöissähän ne oli sem-
mosta mitä mä ajattelisin et ne kuuluu siihen ihan perus kaupungin toi-
mintaan, että on... On niin kun liikuntapaikkoja tai on puistossa jotain 
tekemistä ja on katuvalaistusta. Siis tämmösii asioita. Ja sitten kun kat-
to näitä Kampin ja Töölön ja muiden, niin siellä... Siis ne oli ihan eri-
tyyppisii ehdotuksii, et ne oli siis niin kun parannuksia siihen jo hyvään 
palvelutasoon. --- Että se oli... Kyl mun mielestä se oli vähän silleen su-
rullista huomata, että... (Luottamushenkilö)

Resurssien tasa-arvoisen jakautumisen kyseenalaistaminen oli läsnä monen 
luottamushenkilön puheessa, mutta suunnittelijoiden puheessa se kuului vain 
harvoin. Analyysini edetessä heräsin kiinnittämään yhä enemmän huomiota tä-
hän taloudellista näkökulmaa koskevaan puhuntaan haastatteluissa. Tukholman 
Skillnadernas Stockholm -raportin nelikenttäkuvan ääressä käyty keskustelu 
erään suunnittelijan kanssa käsitteli sitä, että nelikenttäkuvan tapaan raportin 
muutkaan visualisoinnit eivät peitelleet tai verhonneet kaupunginosien välisiä 
eroja esimerkiksi palvelurakenteessa tai liikenneyhteyksissä. Olimme haastatel-
tavan kanssa yhtä mieltä siitä, että tässä suhteessa visualisointien käytössä oli 
selkeä ero Helsingin seudun ja Tukholman seudun välillä. Haastateltavani pohti, 
että eriytymisen hallinta oli Tukholman seudulla Helsingin seutua paremmin 
resurssoitua. Hän arveli ongelmien avoimen esille tuomisen olevan mahdollista 
silloin, kun siihen yhdistetään monipuolinen toimenpideohjelma. Hän totesikin, 
että ”ei kannata näyttää, jos ei voi tehdä asialle jotain”. 

Pohtiessani tätä näkemystä tiedolla johtamisen näkökulmasta, päädyn tulkit-
semaan lausetta suhteessa Davoudin (2006) mainitsemaan näyttöperusteisuuden 
”opportunistisuuteen”. Kyse ei oikeastaan ole edes siitä, että jätettäisiin tutkimatta 
sellaiset taustatekijät, joilla ei suoraan nähdä politiikkatoimien tarvetta, kuten Da-
voudi opportunistisuutta luonnehtii. Haastateltavani näkemys oikeastaan kertoo, 
että politiikkatoimien tarve on tunnistettu, mutta siihen liittyvää tietoa ei halu-
ta tuottaa tai ainakaan näyttää, sillä politiikkatoimien toteuttamiselle ei ajatella 
olevan taloudellisia resursseja. Yhdistän tämän keskusteluun managerialististen 
käytäntöjen voimistumisesta julkishallinnossa (vrt. esim. Overeem & Tholen 2011, 
Kefford 2020; ks. myös Sotarauta 1996, Stenvall 2000). Viranhaltijoiden toimin-
taa ohjaa vahvasti tietoisuus heidän organisaationsa taloudellisista realiteeteista. 
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Muutos resurssien jaon vallitseviin periaatteisiin tarkoittaisi väistämättä suuria 
muutoksia kaikkeen toimintaan. Tästä näkökulmasta jopa yksittäinen visualisoin-
ti voisi saada hyvinkin poliittisesti latautuneen merkityksen, ja edellä mainittu 
suunnittelija tunnistikin siinä piilevän performatiivisen potentiaalin. Tulkitsin 
puheen kuvastavan taloudellisten ja institutionaalisten rakenteiden muodostamaa 
todellisuuden lukkoa (vrt. Bäcklund 2007), joka tässä yhteydessä sai tietokäytäntö-
jä depolitisoivan ulottuvuuden. Haastattelemieni luottamushenkilöiden joukosta 
yksi kiinnittikin huomiota siihen, että alueiden välisten erojen huomioiminen olisi 
tarpeen jo talousarvion laatimisen lähtökohdissa31:

Rahahan se määrää kaikesta, niin kun budjettia rakennetaan, niin ne 
viranhaltijat jo tekis sellasen esityksen, jossa niille haasteellisille alu-
eille tulis rahotusta eri kohteisiin – eikä niin et se olis aina sen poliitti-
sen puolen väännettävä niistä resursseista. --- Niin ehkä sit sen takia 
ajattelee, et välillä vois olla ihan syytä vaikka jakaakin [kaupunkia] 
semmosiin alueisiin, jotta sit tulis selkeemmin se esille et mitkä alueet 
tarvitsis ihan siihen perustoimintaan ja peruskaupunkirakenteeseen 
tukea... (Luottamushenkilö)

Leimautumiseen liittyvässä haastattelupuheessa erottui vahvana alueiden tule-
vaisuuteen, niiden kehittämiseen ja houkuttelevuuteen liittyvä näkökulma. Tämä 
näkökulma oli läsnä erityisesti suunnittelijoilla sekä niillä luottamushenkilöillä, 
jotka toimivat lähimpänä kaupunkinsa johtoa. Tästä mielestäni vahvasti strate-
gisesta näkökulmasta katsoen kunnan tai kaupungin vastuu yleisen edun vaa-
lijana yhdistyi alueiden myönteisen julkisuuskuvan vahvistamiseen. Tällöin se, 
minkälaista alueellisen eriytymisen kuvastoa tuotetaan, liittyi puheessa vahvasti 
siihen, minkälaista uskoa tulevaisuuden mahdollisuuksiin viestitetään sekä (uu-
sille) asukkaille että yrittäjille ja sijoittajille. 

Eräs haastateltu suunnittelija kuvaili hankalana tilannetta, jossa oman orga-
nisaation tutkimusyksikkö oli julkaisemassaan tilastossa kuvannut taantuviksi 
alueita, jotka hänen näkökulmastaan olivat ”uudistamisen” kohteita. 

Sit mä jotenkin ajattelin, et vaik me oltas sitä mieltä, että joku alue 
taantuu tai esimerkiks nyt kun me ollaan päädytty, et nimetään 

31 Talousnäkökulman suhteen jäänkin pohtimaan, miltä näyttäisi ja miten eriytymiskehitystä taustoittaisi 
visualisointi – karttaesitys tai jokin muu – joka esittäisi toimialojen tai tiettyjen palvelujen resursointia 
alueittain suhteessa väestöön ja palvelutarjonnan lähtötasoon. Tutkimassani institutionaalisessa muo-
dostelmassa tällaisen tarkastelun laatiminen ei suoraan osu kenenkään tehtäväkenttään. Siihen liittyvä 
performatiivinen potentiaali olisi nähdäkseni poikkeuksellisen vahva, ainakin verrattuna väestön omi-
naisuuksia kuvaaviin visualisointeihin, sillä se kuvaisi suoraan asioita, joihin poliittisella päätöksenteolla 
kunnissa vaikutetaan.  
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[uudistettavat] alueet ja ryhdytään tekemään töitä niiden eteen. --- Ne 
on valikoitunu negatiivisten kriteerien perusteella... --- ja sit mä oon sa-
nonu meidän porukalle [---], et ne on valittu niitten negatiivisten kritee-
rien mukaan, mut kaikki mitä me kerrotaan nyt tästä eteenpäin ulos-
päin niin on sitä uudistusta. --- Meidän tehtävänä ei oo jäädä velloon 
siihen negatiivisuuteen. --- Se on jotenkin semmonen, et mehän tätä 
itekki ylläpidetään koko ajan puheessa... Ja pohdittiin sillon kun lähet-
tiin tähän [uudistamiseen], me ajateltiin sitten, että jos me nimetään 
ne --- Et me osotetaan myös niille yksityisille investoreille, et nää on 
meidän mielestä kiinnostavii ja näihin kannattaa satsata, mut meidän 
pitää ite jotenkin uskoo niihin ja ite jotenkin ajaa sinne sitä muutosta 
myös. (Suunnittelija)

Uudistuksen kohteiksi valikoituneiden alueiden nykytilan sijaan niistä haluttiin 
viestiä tulevaisuuden alueina, sellaisina, johin kannattaa investoida. Tällaisesta 
näkökulmasta katsoen myös staattiset ja ongelmakeskeiset eriytymisen visuali-
soinnit näyttäytyivät erityisen arveluttavana ”negatiivisuudessa vellomisena”. 

Haastattelupuheessa vahvin kehittämisen diskurssi liittyi alueiden houkutte-
levuuteen uusien (omistus)asukkaiden näkökulmasta. 

Sit tavallaan täällä [osoittaa kartalta], et jotenkin tää saa aina tietyl ta-
valla sen lähtökohtaisesti raskaan maineen, niin kun sil on jo. Tietyl ta-
valla nää kaikki kartathan vahvistaa sitä ihmisten mielikuvaa. Suurin 
osa ihmisistä ei oo käyny näillä alueilla, mut niillä on niistä joku mieli-
kuva. (Suunnittelija)

Edellisen aineistokatkelman puheessa huomioni kiinnittyi lauseeseen ”suurin osa 
ihmisistä ei oo käyny näillä alueilla”. Tulkitsen haastateltavan viittaavan tässä 
näkökulmaan, joka korostaa alueisiin liittyvien mielikuvien olevan erityisen kär-
jistyneitä silloin, kun henkilöllä ei ole omakohtaista arjen kosketusta kuvattuun 
alueeseen (vrt. mm. Relphin 1976, s. 52 epäsuoran osallisuuden käsite). Kiinnitin 
kuitenkin huomiota siihen, miten tällainen puhunta jättää vaille huomiota kaikki 
ne ihmiset, jotka alueilla jo asuvat tai ovat jossain vaiheessa elämäänsä asuneet. 
Haastateltavan näkökulmasta, ainakin tässä asiayhteydessä eli alueiden eriyty-
misen hallinnan näkökulmasta, merkittäviä olivat muut kuin alueella jo asuvat 
ihmiset. Samaan sävyyn puhui toinen haastateltu suunnittelija, jonka mielestä 
kaikki houkuttelevuutta ja vetovoimaa heikentävä, ”nykytilaa voivotteleva” vies-
tintä – visuaalinen esittäminen muiden joukossa – oli ristiriidassa kehittämis-
pyrkimysten kanssa. 

Et tavallaan meil on nyt sitä faktaa näistä asioista ja... tai tälläsii alu-
eellisii tarkasteluja. Ja tottakai pitää sitä kehitystä seurata asukkaiden 
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suuntaan, mut haluttais viestiä enemmän kuin sitä nykytilaa voivotel-
len, enemmän siitä mitä me näillä alueilla tehdään tai miten me näille 
alueille panostetaan, sitä viestintää suunnataan siihen tavallaan sella-
seen... [yritetään] siirtyy ikään kuin seuraavalle levelille siinä. Et se ei 
auta näitä alueita yhtään et vaan tuodaan sitä tietoo esille, et kuinka 
huonosti siellä voidaan ikään kuin tälläsillä mittareilla... (Suunnittelija)

Seuraavan katkelman suunnittelija puhui myös pyrkimyksistä saada aikaan uutta 
omistusasuntotuotantoa, jonka myötä alueelle muuttaisi ”uutta väkeä”. Hän pohti 
Helsingin Sanomien Vauraus valtaa Vallilaa -lehtiartikkelin (kuva 5, alaluvussa 
3.4.1) kartan ”alaspäin menoa” kuvastavia nuolimerkintöjä seikkana, joka voi 
joissain tapauksissa vaikuttaa esimerkiksi asunnon ostopäätökseen, varsinkin 
silloin jos alueeseen liittyy jo valmiiksi ”negatiivisia näkemyksiä”.

Minä: Mut sitä mietin, et ku sanoit, et kaupunkina ei tämmöstä tietoa 
lähtis ainakaan tällä tavalla esittämään, niin et valtakunnan ykkösme-
dia voi niin tehdä ja kaupunki mielellään ei, niin miksi? Mikä se on se, 
onks kysymys arvomaailmasta vai jostain käytännöllisemmästä? 
Haastateltava: Ehkä se on kaupungilla tietynlaista oman alueiden 
suojelemista ja just sitä, et ei haluu vahvistaa ainakaan niit negatiivisii 
näkemyksii, mitä niist alueista on. Se ei ainakaan palvele meitä millään 
tavalla, et jos me vaan kurjistetaan sitä tilannetta sillä lail tai voimista-
malla niit mielikuvii, ku meidän nimenomaan pyrkimys on saada niille 
alueille esimerkiks uutta asuntotuotantoo ja muuttamaan ehkä uutta 
väkeä tai saada sinne vaik omistusasuntotuotantoa. Et se on muutenki 
jo tarpeeks vaikeeta, ni sitte et jos nyt asunnon ostaja kattoo, et aijaa, et 
toi [alue] on menny viel alaspäin, ni ei se varmaan sielt ainakaan... vaik 
sinne ois joku ihan kiva vaikka pientalokohde tulossa, ni on se varmaan 
sillee, että tonne en kyllä lapsiani vie. (Suunnittelija)

Hän jatkoi pohdintaansa arvellen, että mielikuvien merkitys on erityisen suuri 
lapsiperheille. Myös muiden haastateltavien puheessa esiintyivät keskiluokkaiset, 
omistusasuntoon asettuvat lapsiperheet omana väestörakennetta tasapainotta-
vana ryhmänään, jonka toivottiin ”löytävän” alueet ja huomaavan niiden hyvät 
puolet. 

Viittaus ”tasapainoiseen väestörakenteeseen” toistui usein haastattelupuhees-
sa, ja se esiintyy myös joissakin arkistolähteinä käyttämissäni asiakirjoissa. Usein 
sillä tarkoitetaan monipuolista väestörakennetta, jolloin alueella asuu kaiken 
ikäisiä asukkaita, ja asuntokuntarakenne koostuu monipuolisesti lapsiperheis-
tä, pariskunnista ja yksin asuvista. Toisinaan sillä viitataan väestörakenteeseen, 
joka vastaa mahdollisimman hyvin seudullista keskiarvoa tai kunnan omaa kes-
kiarvoa. Jälkimmäisessä merkityksessä keskiarvon osoittamasta ”normaalista” 
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tasosta poikkeava määrä vaikkapa yhden huoltajan perheitä, eläkeläisiä, vieras-
kielisiä tai työttömiä ikään kuin horjuttaa tasapainoa. Nämä kaksi tapaa käyttää 
ilmaisua voivat olla jossain määrin ristiriidassa keskenään, sillä tarkastellusta 
muuttujasta riippuen monipuolisuus näyttäisi olevan tavoiteltava seikka vain 
johonkin, tarkemmin määrittelemättömään rajaan asti. Yhdistelmäindikaatto-
rin ohjaamassa, ratkaistavaan ongelmaan keskittyvässä eriytymisen hallinnan 
puheessa merkille pantavaa onkin mielestäni vahva keskiluokkaisuuden eetos, 
joka kuvastaa pyrkimyksiä tasapainottaa ehkä liiankin monipuoliseksi miellettyä 
väestörakennetta. 

Haastattelupuheessa toistuva teema oli se, että asuntojen keskimääräistä kor-
keamman hintatason ajateltiin kertovan alueen vetovoimasta ja nousevaa hinta-
kehitystä pidettiin merkkinä onnistuneesta työstä. Täydennysrakentamisen myö-
tä toteutuva alueellisen eriytymisen vähentäminen nähtiin erityisen hankalana 
kaikkein ”vaikeimmilla” alueilla32. Suhteutan tätä hintakehitystä koskevaa puhet-
ta tulkinnassani siihen, että monipuolinen asuntotuotanto, johon sisältyy myös 
valtion tukemia ARA-vuokra-asuntoja, on ollut asuntopoliittisen suunnittelun 
keskeinen tavoite. Niin kuntien omiin asuntopoliittisiin ohjelmiin kuin seudun 
kuntien ja valtion välisiin MAL-sopimuksiin on kirjattu määrä- ja osuustavoitteet 
valtion tukemalle vuokra-asuntotuotannolle. Seudullisena minimitavoitteena on 
pidetty sitä, että kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrä seudulla ei väheni-
si, vaikka vanhimpia aravavuokra-asuntoja poistuisi rajoitusten piiristä niiden 
lakisääteisen rajoitusajan päätyttyä. Näin ollen esimerkiksi lähiörakentamisen 
yhteydessä syntyneiden vanhojen aravavuokra-asuntokeskittymien osittainenkin 
purkaminen edellyttäisi vastaavaa uudistuotantoa toisaalla. 

Tätä taustaa vasten kiinnitin huomiota siihen, että seudullista kokonaisuut-
ta ja kohtuuhintaisen vuokra-asumisen yleistä tarvetta pohdiskeltiin haastatte-
luissani varsin vähän. Tämä on mielestäni havainnollinen esimerkki siitä, miten 
visuaalisen esittämisen valinnat ja ehdotetut politiikkatoimet voivat tukea toisiaan 
ja suunnata tulkintaa silloinkin, kun keskustelijat epäilemättä ovat tietoisia muis-
takin kokonaisuuteen vaikuttavista näkökulmista. Tässä tulkinnan tilanteessa 
kohtuuhintaiset vuokra-asunnot näyttäytyivät ongelman juurisyynä ja siten itses-
sään osana ongelmaa. Tulkinnoissa painottui erityisesti täydennysrakentamisen 
avulla tuotettavien uusien asuntojen, mieluiten omistusasuntojen, tärkeys. 

32 Kuntien asunto- ja maapolitiikan tehtäviä hoitavien asiantuntijoiden näkökulmasta alueen ”vaikeus” nä-
kyy siten, että sinne on vaikea saada toteutumaan uutta omistusasuntotuotantoa. Näillä vaikeiksi määri-
tellyillä alueilla omistusasuntojen neliöhinnat ovat keskimääräistä matalampia ja myyntiajat keskimää-
räistä pidempiä, mikä rakennusliikkeiden näkökulmasta tarkoittaa pienempiä tuotto-odotuksia ja ennen 
kaikkea korkeampaa riskiä. Rakennusliikkeet eivät välttämättä ole kiinnostuneita omistustuotantoon 
luovutettavista tonteista, tai ovat jälkikäteen halunneet muuttaa tontinvarauksen ehtoja rakentaakseen 
tontille esimerkiksi vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, jotka voi myydä kuluttajien asemesta sijoittajil-
le. Tällainen yhteinen ymmärrys alueen vaikeudesta oli asiantuntijoiden hiljaista, kokemuksen myötä 
kertynyttä ja kollektiivisesti jaettua ymmärrystä ja sellaisena myös visualisointien tulkintaa suuntaavaa 
esiymmärrystä. 
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Yhdistelmäindikaattorikartan performatiivinen potentiaali toteutui tässä suh-
teessa määriteltyihin politiikkatoimenpiteisiin, perustellen niitä ja kehystäen 
tilanteen (vrt. Faludi 1996) melko suoraviivaiseksi ongelmanratkaisuksi. Koh-
tuuhintaisten vuokra-asuntojen kokonaistarjonta seudulla jäi tällöin keskustelun 
ulkopuolelle, vaikka se muutoin on seudun asuntopoliittisten ohjelmien ja sopi-
musten tärkeimpiä strategisia tavoitteita. 

Olen tässä alaluvussa tarkastellut sitä, miten rakennetun ympäristön jatkuvan 
muutoksen ja aktiivisen kehittämisen näkökulmat olivat läsnä haastateltavieni 
tulkinnoissa. Ajallinen perspektiivi ja kehittämisohjelmat ja -toimenpiteet olivat 
keskeinen osa visualisointien tulkintaa silloinkin, kun visualisoinnin ilmiasu ei 
niitä kuvannut. Ajattelen tämän kuvastavan suunnitteluorientaatiolle tyypillistä 
tulevaisuuteen suuntautuneisuutta. Kutsun tätä aktiiviseen kehittämiseen kiinnit-
tyvää tulkitsevaa puhetta performatiiviseksi tulkinnaksi. Tulkinnan lähtökohtina 
ovat ongelmanratkaisu ja ympäristön jatkuva rakentuminen, joten visualisoin-
tien sisältöä merkityksellistetään tästä näkökulmasta. Eriytymisen hallintaan 
liittyvän ongelmanratkaisun tulkintaa suuntaava vaikutus näkyi mielestäni esi-
merkiksi siinä, miten kohtuuhintaisten ARA-vuokra-asuntojen asuntopoliittinen 
merkitys jäi haastatteluissa hyvin vähälle huomiolle, ja niihin suhtauduttiin pi-
kemminkin eriytymisen aiheuttajina. Kiinnitin myös huomiota siihen, että tämä 
tulevaisuuteen suuntautunut puhe oli yhteistä kaikille haastateltaville, sekä suun-
nittelijoille että luottamushenkilöille, mutta tulkitsin toimijaryhmien välillä eroja 
resursseihin liittyvässä puheessa. Seuraavassa alaluvussa siirryn tarkastelemaan 
lähemmin niitä toimijapositiosta kumpuavia eroavaisuuksia, joihin kiinnitin ana-
lyysissäni huomiota. 

4.2.3 Institutionaaliset rajat ja lukot visualisointien tulkinnassa

Tässä alaluvussa tarkasteluni kohdistuu siihen, miten haastateltavien institu-
tionaalinen asema tietyn toimialan puitteissa toimivina asiantuntijoina tai luot-
tamushenkilöinä ilmeni visualisointien tulkinnoissa. Maankäytön, asumisen ja 
liikenteen yhteissuunnittelussa on kyse toimialojen erilaisten rationaalisuuksien 
yhteensovittamisesta, jota näkökulmaa avasin jo alaluvussa 4.1.2. Kuitenkin eriy-
tymisen hallintaan liittyvät politiikkatoimet, mikäli ilmiötä lähestytään laajasti 
eriarvoisuuden vähentämisen tai sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, 
ulottuvat myös muiden toimialojen ja politiikkojen piiriin. Päästäkseni näiden 
kysymysten äärelle sisällytin haastattelujen virikemateriaaleihin visualisointeja, 
joiden tietosisältö avasi keskusteluun näitä toisenlaisia, totutuista poikkeavia nä-
köaloja. Haastatteluasetelmaani sisältyi siten mahdollisuus pohtia ja kyseenalais-
taakin vakiintuneiden indikaattoritarkastelujen myötä vakiintunutta tulkintaa 
eriytymisestä ilmiönä ja ongelmana. Analyyttisen viitekehykseni näkökulmasta 
tämä liittyy kysymykseen tilallisten kuvastojen performatiivisuudesta – siitä, 
muodostuuko jokin tietty tarkastelun ja esittämisen tapa niin vallitsevaksi että 
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se suuntaa toimenpiteitä ja resurssien käyttöä, syrjäyttäen muita, kenties yhtä 
tarpeellisia näkökulmia (vrt. Davoudi 2012, Hanell 2018, 2019).

Toinen näkökulma, johon tämän alaluvun tarkastelu kiinnittyy, liittyy aja-
tukseen asiantuntijoiden institutionaalisesta ja organisaatioihin liittyvästä osaa-
misesta ja kiinnittymisestä oman organisaationsa rationaliteettiin (mm. Puus-
tinen 2006, Bäcklund 2007, Bäcklund, Kuusisto-Arponen & Luukkonen 2017). 
Institutionaalisen etnografian kysymyksenä minua kiinnosti myös se, ilmeni-
kö luottamushenkilöiden tulkinnoissa tällaista samantyyppistä kiinnittymistä 
maankäytön, asumisen tai liikenteen toimialojen rationaliteetteihin (vrt. mm. 
McCoy 2006, Smith 2006).

Haastatteluissa tapahtuikin selkeä näkökulman muutos Helsingin Sanomi-
en sairastavuuseroja kuvaavan lehtiartikkelin, Helsingin tervein alue on Länsi-
Pakila (kuva 7, alaluvussa 3.4.1), yhteydessä. Jutun myötä keskusteluun tulivat 
terveyden ja (muun kuin taloudellisen) hyvinvoinnin kysymykset. Tämän visu-
alisoinnin äärellä käydyissä keskusteluissa erottui hyvin myös se seikka, että 
sairastavuuteen liittyvä indikaattoritieto oli haastateltaville – kuten minulle it-
sellenikin – vieraampaa kuin väestön sosioekonomisia ominaisuuksia tai yhdys-
kuntarakenteen ominaisuuksia kuvaava indikaattoritieto. Sairastavuusindeksin 
tulkinta ei tapahtunut rutiinilla, eikä indeksin muodostamista kuvaavaa selitet-
tä löytynyt lehtiartikkelista nopealla vilkaisulla. Moni haastateltava ryhtyikin 
lukemaan jutun sisältöä, josta kävi ilmi, että indeksi perustuu kolmeen muut-
tujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä 
ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Nämä tiedot 
löytyivät leipätekstistä ensimmäisen tekstisarakkeen loppupuolelta. Sen sijaan se 
tieto, että muuttujat olivat ikä- ja sukupuolivakioituja, kerrottiin vasta neljännen 
tekstisarakkeen lopulla, eikä monikaan haastateltava lukenut tekstiä haastatte-
lutilanteessa niin pitkälle.33

Niinpä karttavisualisoinnin tulkinnassa suurin osa haastateltavista pohti sai-
rastavuutta ja alueellisia terveyseroja väestön ikärakenteesta kertovana asiana. 
Haastateltavat olivat tietoisia yleisestä tilastollisesta havainnosta, että hyvä kou-
lutus ja toimeentulo vaikuttavat terveyteen myönteisesti ja tulkitsivat vauraiden 
kaupunginosien keskiarvoa vähäisempää sairastavuutta osoituksena tästä. Leh-
tiartikkelin visualisoinnissa sairastavuuden alueellinen kuva kuitenkin poikkesi 
aiemmista, sosioekonomisia muuttujia kuvaavista karttavisualisoinneista siten, 

33 Olin jo visuaalisia virikkeitä valitessani tiedostanut sen, että tekstielementit ovat tärkeä osa virikkeen ko-
konaisuutta ja olen käsitellyt aihetta myös luvussa 2. Esimerkiksi Rose (2001), Kupiainen (2007) ja Seppä 
(2012) ovat tuoneet esille sen, että visualisointeja aistitaan harvoin yksinomaan kuvallisesti. Sen sijaan 
niitä tarkastellaan niiden omassa esittämisen kontekstissa yhdessä muiden elementtien kanssa. Tiedolli-
sia visualisointeja tuottavana asiantuntijana joudun työssäni usein tekemään ratkaisuja sen suhteen, mitä 
asioita nostetaan otsikkoon tai selitteeseen ja miten nämä tekstielementit muotoillaan. Tällaisten seikko-
jen tarkastelussa huomasin analyysini liikkuvan kahdella toisiinsa limittyvällä tasolla: yhtäältä analysoin 
haastateltavien tulkintoja, toisaalta pohdin samalla sitä, mitä voisin oman työni kannalta näistä tulkin-
noista oppia. 
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että Helsingin itäisiin kaupunginosiin ei paikantunut suurimman sairastavuuden 
luokkaa. Tämän seikan useimmat haastateltavat arvelivat selittyvän sillä, että itäi-
sissä kaupunginosissa asuu keskimääräistä enemmän työikäistä ja nuorta väestöä. 
Vaikka asuntokannan talotyyppi ja hallintamuoto olivat esillä keskustelussa selit-
tämässä erityisesti hyvin toimeentulevan väestön sijoittumista ”terveille alueille”, 
haastateltavat eivät pohtineet esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 
tukiasuntojen sijaintia mahdollisena alueellisia eroja selittävänä tekijänä. Ajatte-
len tämän kertovan omalla tavallaan siitä, että sairastavuusindeksin tulkintaan 
ei ollut valmista rutiinia, eikä tietosisältö siten avautunut kertatulkinnalla. Ensi 
vaiheen tulkinnassa saattoivatkin korostua ylipäätään terveyden ja vaurauden 
yhdistävät mielikuvat, sekä jossain määrin sairautta ja terveyttä koskevien mie-
likuvien mahdollinen painottuminen somaattisiin, fyysisiin sairauksiin. Lisäk-
si taustalla saattoi olla se, että karttavisualisointi kuvasi vain Helsinkiä, jolloin 
kaupungin hallinnoimien erityisryhmäasuntojen sijainti ei lähtökohtaisesti ollut 
tulkintaa suuntaavaa esiymmärrystä useimmilla haastatelluista. 

Aineistoa analysoidessa huomasin myös, että karttakuvan tulkinta oli useim-
pien haastateltavien mielestä hankalaa indeksin luokittelun vuoksi. Ilmiö oli 
luokiteltu neljään luokkaan, jotka kuvattiin sanallisesti ”Yli Suomen arvon”, ”Yli 
Helsingin arvon mutta alle Suomen arvon”, ”Hieman alle Helsingin arvon”, ”Sel-
västi alle Helsingin arvon”. Nämä sanallisesti määritellyt luokkarajat, joiden yhte-
ydessä ei ollut numeerisia arvoja, olivat haastateltavien mielestä varsin vaikeasti 
tulkittavia (”että onko Helsinki enemmän kuin Suomi vai kummin päin”, ”mitä 
tää, sairastavuus, alle arvon, tarkottaaks se, että sairaampi vai terveempi?”, 
”keskimäärin 89 joo, justiinsa, ja sit siihen, noihin pitää osata suhteuttaa nää 
muut jollain tavalla”). 

Karttakuvan asemesta tämän lehtiartikkelin tulkintaa suuntaavaksi seikaksi 
tarjoutuikin suuri valokuva hölkkäävästä länsi-pakilalaisesta naisesta. Keskuste-
lussa pohdittiin työttömyyden ja toimeentulon ongelmien lamauttavaa vaikutusta 
yksilöön ja hänen voimavaroihinsa ”hoitaa itseään” tai olla ”elämänsyrjässä kiin-
ni”. Toisaalta valokuvaan suhtauduttiin myös huumorinsävyttämällä terävyydellä 
(”että vähän kyllä silleen osoittelevaa, että joo, että semmonen löydä sisäinen 
sankarisi”, ”kyl tietyst noi Tuomarinkylät ja Länsi-Pakilat ja Itä-Pakilat kattoo, 
ni kylhän sitä tietää, et siel asuu semmosta koulutettuu, perheellist väkee pien-
taloissa... jotka käy lenkillä ja suorittaa maratoneja [nauraa]”). Tulkitsen, että 
valokuvalla saattoi olla osuutta myös siihen, että melko moni haastateltava pohti 
tämän lehtiartikkelin yhteydessä alueellisia liikuntapalveluita ja ulkoilualueita 
asukkaiden terveyteen vaikuttavina seikkoina. Tämän visualisoinnin tulkinnas-
sa yhdistyikin mielestäni kiehtovalla tavalla yhtäältä visuaalisten elementtien ja 
näkyvimpien tekstielementtien vaikutus tulkitsijoiden taustan tulkintaa suuntaa-
vaan vaikutukseen. Pääsääntöisesti sairastavuusindeksin sisältämän tiedon ajatel-
tiin kuitenkin olevan hyödyllistä ennen kaikkea terveydenhuollon palveluverkon 
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suunnittelun näkökulmasta, ei niinkään maankäytön, asumisen tai liikenteen 
toimialojen näkökulmasta. 

En mä osaa, en mä ehkä maankäytön suunnittelijana tee välttämät-
tä sillä niinkun kauheesti mitään, koska mä väitän, että noilla kaikilla 
alueilla on ihan yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkua ja... mutta että 
joku terveydenhuollon suunnittelusta vastaava voi hyvinkin tehdä. 
(Suunnittelija)

Luottamushenkilöiden haastatteluissa ajatus terveyden ja hyvinvoinnin alueel-
lisista eroista nosti puheenaiheeksi myönteisen erityiskohtelun mahdollisuudet 
terveyspalveluissa ja esimerkiksi lähiympäristön esteettömyydessä. Tällaisessa 
luottamushenkilöiden puheessa ilmaistiinkin ylipäänsä rohkeammin toimiala-
rajoista koituvia hankaluuksia. Havainnollistan tätä edelleen seuraavien aineis-
tokatkelmien avulla, joissa haastateltu luottamushenkilö pohdiskeli fyysiseen tai 
toiminnalliseen kaupunkirakenteeseen vaikuttavien politiikkatoimien ja toisaalta 
ihmisten hyvinvointiin, toimeentuloon tai osallisuuden kokemukseen vaikuttavi-
en politiikkatoimien välistä eroa. 

Mut se ehkä on vielä semmonen havainto, mitä oon huomannut mo-
nissa ohjelmissa, että ne kohdistuu yleensä aina niihin, tavallaan sii-
hen fyysiseen alueeseen ja se jossain määrin menee tossa segregaation 
torjunnassa pieleen. Et vaikka kaupunkisuunnittelulla on iso ja keskei-
nen merkitys, mut se, että jos me ajatellaan, et sormia napauttamalla 
vaikka joku Hakunila, niin sen kaikki tavallaan julkinen infra ja tila 
freesattas niin, että se on yhtäkkiä paljon viihtyisämpi ja parempi ja 
jokainen repsottava paikka voitas korjata yhdessä yössä, niin eihän se 
korjaa niiden ihmisten sosiaalisten ongelmien taustalla olevia asioita. 
Tää on mun mielestä se ongelma. Tai jos se ratikka tulee sinne, niin 
työtön on edelleen työtön ja pienituloinen edelleen pienituloinen... ja 
kouluttamaton nuori, joka roikkuu illat tietokoneella, roikkuu edelleen 
tietokoneella. Et jollain tavalla toivois, et näiden maankäyttöratkai-
suiden ohella tämmösiä erityisohjelmia, mitä tehään, kohdistuis niihin 
alueen ihmisiin. Et se maali siinä talon pinnassa ei auta, se ei tuo kelle-
kään töitä. Jotenkin toivois, kun puhutaan alueiden segregaatiosta ja 
eriytymisestä ja hirveesti puhutaan asuinalueista, niiden viihtyvyydes-
tä, mutta sitten se ihmisten hyvinvoinnin tekijät jääkin ihan varjoon. 
(Luottamushenkilö)

Haastateltava kritisoi sitä, että maankäyttöön ja infrastruktuuriin liittyvät seikat 
tuntuivat saaneen varsin hallitsevan aseman eriytymisen hallintaan liittyvissä 
politiikkatoimenpiteissä, asukkaiden hyvinvointia parantavien politiikkatoimien 
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kustannuksella. Asuinalueiden eriytymisen korjaaminen ei hänen mielestään ol-
lut oikea keino pureutua ihmisten ”hyvinvoinnin juurisyihin”.

Mut tavallaan just nää jotenkin, että jos tän segregaatiokeskustelun alle 
jää tavallaan se ihmisten hyvinvointikeskustelu, niin sit hirveen usein 
aletaan korjaamaan sitä asuinalueiden eriytymistä, mut sit ei korja-
ta niitä ihmisten hyvinvoinnin juurisyitä. Tää on ehkä just se syy, että 
minkä takia, jos tällaisten asuinalueiden eriytymisestä puhutaan, niin 
se ei oo sillon maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma vaan se 
on maankäytön, asumisen ja liikenteen ja sosiaali- ja terveystoimen, 
koulutuksen ja tyyliin maahanmuuttajien kotoutumisen suunnitelma. 
Et se on ehkä se, jos kiteyttäisin omaa ajattelua ja omien havaintojen 
pohjalta, niin se on ehkä se ihan ”key point” tavallaan, minkä tästä vois 
kiteyttää. (Luottamushenkilö)

Edellä tarkastellut katkelmat kuvastavat eroa, jonka havaitsin suunnittelijoiden 
ja luottamushenkilöiden tavoissa puhua alueellisesta eriytymisestä ilmiönä, jon-
ka ymmärtäminen ja hallintapyrkimykset edellyttäisivät toimialarajat ylittävää 
otetta. Tämä puhunnan ero ei kiinnittynyt ainoastaan sairastavuuden eroja ku-
vaavaan visualisointiin, vaan pikemminkin haastattelutilanteessa tarkasteltujen 
visualisointien eräänlaiseen yhteisvaikutukseen, jota haastateltavat sanoittivat 
haastattelun loppupuolella. Suunnittelijoille toimivallan ja vastuun rajat olivat 
selvät ja niiden toimenpiteitä ohjaavaa rooli näyttäytyi normaalina työnjakona. 
Rajat muodostivat toiminnan luonnolliset puitteet, joiden olemassaolo määritteli 
orientaation ja työkalut, vaikka kunnan tai kaupungin omassa toiminnassa rajojen 
yli saatettiin joissain asioissa tehdä yhteistyötä muiden toimialojen kanssa. 

Niin tuota, kuitenki se, et tavallaan välillä aina tuntuu, että niinku kui-
tenki meilläki se [kaupunkiympäristöön liittyvä näkökulma] korostuu. 
Niinku nyt vaikka ajattelen tuota MAL-työtä, niin ymmärrettävistä 
syistä se on sitä maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen ja niiden yh-
teensovittamiseen liittyvää pohdintaa, jossa ei sitten välttämättä aina 
niitä tällasia hyvinvointiin vaikuttavia asioita, ne tulee vain semmosi-
na, että ne nyt on siinä kylkiäisenä. Mutta niitä ei niinku silleen kau-
heesti oteta esiin, eikä tavallaan oo siinä foorumilla ehkä tarve niin 
kauheesti huomioida. --- On niitä nyt kuitenkin, mun mielestä esimer-
kiks MAL-aineistoissa kuitenkin sitä ympäristöä ja viihtyvyyttä jossaki 
aina tulee siellä täällä esiin. Mutta, että se on kuitenki se kokonaisuus, 
ja siihen sitten tavallaan myös nivoutuu sitten nämä hoitopuolen ju-
tut ja muut, jotka sitten... toivotaan, et on niinku yhteisymmärrys siitä, 
että se mitä rakennetaan, niin tuota, se myöski palvelee mahollisim-
man hyvin sitä koko kokonaisuutta myöskin sitten. --- Sitte haaste on 
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tietysti heti tämä, että mitä voi kukakin tehdä ja kenen pitäis tehdä ja 
pitääkö yhdessä tehdä ja saako valtiolta tukea ja onko sopimuksessa 
mainittu sivulauseessa tämä vai ei. (Suunnittelija)

Katkelmassa haastateltu suunnittelija kuvaili tilannetta seudullisen MAL-suun-
nittelun näkökulmasta rajaten eriytymiseen liittyvät näkökulmat yhtäältä maan-
käytön, asumisen ja liikenteen jo jossain määrin yhteensovitettuun näkökulmaan, 
ja toisaalta muihin, ”hyvinvoinnin”  ja ”hoitopuolen” asioihin. Sektorien rajat 
ylittävän yhteistyön haasteet hän toteaa rauhallisesti olemassa olevana asiana. 
”Mitä voi kukakin tehdä ja kenen pitäis tehdä ja pitääkö yhdessä tehdä” kuvaa 
nähdäkseni lauseena varsin osuvasti sitä jatkuvaa neuvottelua, jota suunnittelijat 
arjessaan käyvät muiden toimialojen kollegoidensa kanssa. Tulkitsenkin tämän 
katkelman kertovan myös siitä, että merkittävä osa suunnittelutyötä eriytymisen 
hallinnan kaltaisissa laajoissa kysymyksissä liittyy sen määrittelyyn, ”kenen” olisi 
syytä osallistua ja miten työ voitaisiin organisoida34.  

Joissakin puheenvuoroissa välittyi myös se, että maankäytön suunnitteluun 
ja asuntopolitiikan toimenpiteisiin kohdistuu vahvoja odotuksia ja vaatimuksia 
myös oman kuntaorganisaation muilta toimijoilta. Institutionaalinen eriytymisen 
hallintaa korostava puhe saattaa antaa sellaisen vaikutelman, että alueellinen 
väestörakenne olisi suunnittelun kohde ja samaan tapaan muokattavissa kuin 
rakennettu ympäristö. Asumisen tehtävissä toimivat suunnittelijat toimivat tä-
män diskurssin puitteissa, mutta silti tietoisina siitä, että puheen ja toiminnan 
kohteina oli omissa kodeissaan asuvia ihmisiä, ei tietoaineiston havaintoyksiköitä. 

[E]i me voida muuttaa talon asukkaita, ei me voida irtisanoo niitä ihmi-
sii, että te ootte väärii täällä. Ei meillä oo semmosta valtaa. Mut me voi-
daan uudiskohteissa yrittää tehdä jotain ja yrittää joissakin tilanteissa 
purkamisen tai jonkun kautta muokata sitä aluetta. (Suunnittelija)

Tulkintani mukaan haastattelemani suunnittelijat olivat hyvin tietoisia oman toi-
mintakenttänsä rajallisuudesta ja siitä, mihin omassa työssään voivat vaikuttaa. 
Yhtä lailla he olivat hyvin tietoisia siitä, että heidän työhönsä kohdistetaan odo-
tuksia, joihin he eivät yksinään voi vastata. 

[K]un me lähdettiin tekemään yleiskaavaa, niin me käytiin mei-
dän sisäisissä johtoryhmissä sellaista keskustelua ja mehän, me ol-
tiin päätetty kirjoittaa yleiskaavan tavoitteeksi, että me hidastam-
me eriytymiskehitystä tai tota jonkun tämmösen. Me saatiin meidän 

34 Ajattelen tässä ”kenen” sanan saavan kaksoismerkityksen. Se viittaa yhtäältä tahoon, toimialaan tai yk-
sikköön, mutta arjen käytänteissä se voi myös henkilöityä. Joskus suuri merkitys voi olla jopa sillä, kuka 
jonkin yksikön asiantuntijoista toimialarajat ylittävään yhteistyöhön osallistuu. 
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sivistystoimenjohtajaryhmästä, niin kuin meidät haukuttiin ihan lyt-
tyyn, että ei riitä, että nyt ollaan semmosessa ”on the edge” -kohdas-
sa, että nyt pitää ruveta niinku tapahtumaan. Että ehkä siinä oli vä-
hän semmoinen hämmennys... että eihän me yleiskaavalla saada... 
et sä pystyt tekeen jotain semmosia isoja ratkaisuja, mutta kyllä noi 
on aika ruohonjuuritason duunii sitten... ihan samalla lailla kuin 
MAL-suunnittelussa, että ne on aika isoja mittakaavavälineitä. MAL-
suunnittelulla voidaan niinkun yleiskaavallakin parantaa alueiden saa-
vutettavuutta just näillä liikennehankkeilla ja sitten toki viedä sitä, että 
se kehitys tai että joka puolella tapahtuu ja rakennetaan, mutta eihän 
me esimerkiksi työpaikkoja voida pakottaa minnekään. (Suunnittelija)

Osa haastatelluista suunnittelijoista korosti haastattelujen visualisointien virik-
keitä tulkitessaan melko vahvasti sitä, että suunnittelussa – ja näin ollen myös 
oleellisia indikaattoreita ja niiden visualisoinnin tapaa määriteltäessä – tulisi 
pitäytyä niissä seikoissa, joihin juuri kyseisellä suunnitelmalla on mahdollisuus 
vaikuttaa. Ajattelen heidän institutionaalisen asemansa vaikuttavan visuaalisten 
virikkeiden tulkintaan, eräänlaisena vastaanottavaisuutta rajoittavana asentee-
na. Tulkintani mukaan tällaisessa puhunnassa ilmeni puhujan asemaan liittyvä 
tiedostettu vastuu siitä, että valmisteltavat ohjelmat ja suunnitelmat ovat realis-
tisia kokonaisuuksia, joissa tavoitteiden ja toimenpiteiden pitäisi kohdata ja olla 
toteutettavissa sitoutuneiden toimijoiden toimivallan puitteissa. Toisaalta jotkut 
suunnittelijat puolestaan korostivat kunkin toimialan roolia osana strategista 
kokonaisuutta. 

[N]iillä toimilla on niinkuin tosi ratkaiseva merkitys ja ne voi niin kuin 
heittää sitä tasapainoa siellä ihan... niin kuin ihan palvelukohtaisesti 
väärin tavallaan tai huonommaks --- kun me palveluverkkoa tiiviste-
tään ja pakataan sitä niin kuin muutamaan kouluun, niin tota taval-
laan kaupungin toinen toimi lyö toista tavoitetta näpeille... Niin niitä 
indikaattoreita meidän pitäis aika herkästikin pystyä seuraamaan, 
että meillä voi samassa strategiassa lukea, että me tiivistetään palve-
luverkkoa ja sitten toisessa lauseessa lukee, että me niin kuin estämme 
eriytymiskehitystä, niin me voidaan niin toisella toimella lyödä sitä 
toista korvalle ihan iloisesti...  (Suunnittelija)

Tulkitsen näitä pohdintoja rajoittuneen rationaalisuuden (Forester 1984), mutta 
myös toiminnan patologioiden (Mäntysalo 2000, Mäntysalo ja Nyman 2001) sekä 
todellisuuden lukon (Bäcklund 2007, s. 131–132; ks. myös Bäcklund, Kuusisto-
Arponen & Luukkonen 2017) käsitteiden avulla. Rajoittunut rationaalisuus ko-
rostaa suunnitteluprosessin sisäisen koherenssin, tilanteisuuden ja suuntautu-
neisuuden näkökulmia. Toiminnan patologia puolestaan kuvaa tilannetta, jossa 
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julkishallinnon käytännöt ovat keskenään ristiriidassa. Käytännöt muotoutuvat 
organisaation rakenteiden, esimerkiksi toimialarajojen, mukaisiksi, eivätkä yksit-
täiset työntekijät arjessaan ole tietoisia näistä sisäänrakennetuista ristiriidoista 
(Bäcklund, Kuusisto-Arponen & Luukkonen 2017, s. 84). Todellisuuden lukon kä-
site puolestaan kuvaa tilannetta, jossa työntekijä itse saattaa tiedostaa rakenteista 
aiheutuvia ristiriitatilanteita tai epätarkoituksenmukaisuutta, mutta hänellä ei 
yleensä ole keinoja tai mahdollisuuksia muuttaa niitä. Näin ollen hänen on ”lu-
kittava” toimintatapansa puitteiden ja rakenteiden mukaiseksi. 

Koska eriytymiseen liitetyt ongelmalliset seuraukset ulottuvat esimerkiksi 
kunnan organisaatiossa useille toimialoille, niiden ratkaiseminen edellyttää toi-
mialat ylittävää työskentelyä. Aineistoa analysoidessani minulle syntyi tulkinta, 
että toimialarajat ylittävän työskentelyn myötä suunnittelijat olivat tulleet tie-
toisiksi joistakin organisaatiorakenteen aiheuttamista toiminnan patologioista, 
mutta he turvautuivat erilaisiin henkilökohtaisiin keinoihin ristiriidan kanssa sel-
vitäkseen. Joidenkin puheessa mielestäni korostui todellisuuden ”lukitseminen”, 
pitäytyminen oman toimialan puitteisiin. Toisten puheesta välittyi mielestäni vah-
vemmin kokemus siitä, että vaikka rakenteiden muuttaminen ei haastateltaville 
ollut mahdollista, heidän oli omassa työssään löydettävä keinoja toimia niistä 
huolimatta, esimerkiksi epämuodollisia yhteistyöverkostoja luoden. Myös epä-
muodolliset verkostot ja niissä tapahtuva tiedon ja näkemysten vaihto voivat olla 
suunnitteluprosessien lopputuloksen kannalta merkittäviä, vaikka niissä tapahtu-
va työskentely jääkin yleensä dokumentoimatta ja kerrostuu osapuolten hiljaiseksi 
tiedoksi. Aineistokatkelmassa edellä eriytymisen indikaattorien seuraaminen it-
sessään nähtiin keinona tunnistaa ja artikuloida toimialakohtaisten tavoitteiden 
ristiriidoista syntyviä toiminnan patologioita (”niin niitä indikaattoreita meidän 
pitäis aika herkästikin pystyä seuraamaan”). Tulkitsen, että suunnittelija tuli 
samalla sanoittaneeksi indikaattorien ja niistä tuotettujen visualisointien poten-
tiaalisen rajakohteen roolin toimialojen omien tavoitteiden ja organisaation ko-
konaisstrategian välisen neuvottelun työkaluna. 

Olen tässä alaluvussa tarkastellut sitä, miten institutionaaliset puitteet ja haas-
tateltavien asema niissä ilmenivät visualisointien tulkinnassa siinä vaiheessa, kun 
visuaaliset virikkeet toivat keskusteluun terveyden ja (muun kuin taloudellisen) 
hyvinvoinnin indikaattoreita. Näiden tulkinnoissa näkyi yhtäältä toimialarajojen 
tulkintoja suuntaava vaikutus, mutta toisaalta myös tarve tarkastella strategisia 
kokonaisuuksia omaa toimialaa laajemmin. Suunnittelijoiden puheessa ilmeni 
tulkintoja, jotka yhdistin aiemmassa suunnittelututkimuksessa esiin tuotuihin 
toiminnan patologioiden ja todellisuuden lukkojen käsitteisiin. Suunnittelijoiden 
puhe keskittyi pitkälti toimialarajojen puitteisiin sopeutumiseen, luottamushen-
kilöiden näkökulma kyseenalaisti niitä selkeämmin. Terveyden ja hyvinvoinnin 
näkökulma kiinnittyi puheessa vahvasti kunnalliseen viitekehykseen. Seuraa-
vassa alaluvussa tarkastelen sitä, minkälaisia tiedon laatuun liittyviä tarpeita ja 
asenteita visualisointien tulkinnassa tuli esille.
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4.2.4 Visualisoidun kokemuksellisen tiedon rooli suunnittelussa 

Haastattelujen virikemateriaaleihin sisältyi kaksi karttavisualisointia, joiden ai-
neisto perustui asukkaiden kokemukseen alueiden sosiaalisesta epäjärjestyksestä, 
levottomuudesta ja turvattomuudesta. Sosiaalinen epäjärjestys on ilmiönä liitetty 
alueelliseen eriytymiseen sekä tutkimuksessa (Wacquant 2007, Kearns ym. 2013, 
August 2014, Kirkness 2014, Wacquant ym. 2014; Suomessa mm. Vilkama ym. 
2016, Kemppainen 2017, Keskinen & Laihinen 2017) että eriytymisen hallinnassa 
(mm. Bruun 2020). 

Tutkimusasetelmani kannalta minua kiinnostivat sekä sosiaaliseen epäjärjes-
tykseen liittyvät tulkinnat että se, miten haastateltavat suhtautuivat subjektiivi-
seen kokemukseen perustuvaa tietoa kuvaaviin visuaalisiin esityksiin. Näyttöön 
perustuvan suunnittelun lähtökohdista kvantifioitua indikaattoritietoa on pidet-
ty parempana ja laadukkaampana kuin muun tyyppistä tietoa (mm. Bäcklund 
2007, Davoudi 2012, Lähteenmäki-Smith & Kuitunen 2015, Virtanen ym. 2015). 
Tällaisessa tieteellis-hallinnollisessa indikaattoripohjaisessa lähestymistavassa 
asukkaat ovat hallinnan kohteita ja tietoa tuotetaan heistä, ei niinkään heille tai 
heidän kanssaan (vrt. esim. Brown 2007, Bäcklund 2007). Näin ollen kokemuksel-
lisen tiedon visualisointi on lähtökohtaisesti suunnittelun tiedollisia konventioita 
haastavaa, joten olin kiinnostunut myös sen saamasta vastaanotosta.

Sosiaalisen epäjärjestyksen, levottomuuden ja turvattomuuden kokemuksia 
kuvaavat visualisoinnit olivat Kvartti-lehden karttaesitys, joka kuvasi asukkaiden 
ilmoittamia kokemuksia oman alueensa turvattomuudesta ja levottomuudesta 
(kuva 3, alaluvussa 3.4.1) sekä Helsingin sanomien Lähiöiden huono maine vai-
kuttaa liioitellulta -lehtiartikkeliin (kuva 2, alaluvussa 3.4.1) liittynyt asukkaiden 
havaitsemaa sosiaalista epäjärjestystä kuvannut karttaesitys. Sosiaalista epäjär-
jestystä kuvanneet kaksi visualisointia toimivat haastatteluissa toisiaan täyden-
tävänä parina. Molemmat visualisoivat asukkaiden itsensä ilmoittamaa koettua 
turvattomuutta, levottomuutta tai sosiaalista häiriötä, mutta niiden mittakaava 
ja visuaalinen esittämistapa poikkesivat toisistaan. Kvartti-lehden kartta raja-
si tarkastelun osaan Helsingin kaupunginosista, Helsingin Sanomien artikkelin 
yhteydessä julkaistu karttaesitys kuvasi pääkaupunkiseutua kokonaisuudessaan. 
Karttaesitysten taustalla olevat tietoaineistot olivat varsin erilaiset, mutta vain 
visualisointeja tarkastelemalla nämä erot eivät olleet aivan ilmeisiä.

Aineistoa analysoidessani huomasin, että näiden visualisointien tulkinnassa 
asukas oli läsnä aivan eri tavalla kuin suunnitteluprosessille tuotetuissa tilastollis-
ta indikaattoritietoa kuvaavissa ruutukartoissa. Kokemustietoa kuvaavien visuali-
sointien äärellä haastateltavat pohtivat eriytymiseen liittyviä asioita asukkaiden 
näkökulmasta, nojautuen omiin kokemuksiinsa asukkaina. Kaikki viittasivat 
omaan asuinpaikkaansa jossakin vaiheessa haastattelua, mutta eniten omaan tai 
läheisten arkikokemukseen liittyviä tarinallisia elementtejä haastattelupuheessa 
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esiintyi näiden visualisointien yhteydessä ja näistä kahdesta korostui erityisesti 
Kvartti-lehdessä olleen visualisoinnin tulkinta. 

Lähtökohtaisesti haastattelupuheessa tuotiin esille, että ihmisen kokemus le-
vottomuudesta olisi erilainen kotona, oman kerrostalon rappukäytävässä tai omal-
la pihalla, omalla asuinalueella tai sen lähiympäristössä kuin vastaavasti kauem-
pana kotoa, julkisilla paikoilla, liikenteessä tai keskustamaisissa ympäristöissä. 
Koska visualisoinnit eivät sisältäneet näihin seikkoihin liittyvää informaatiota, 
haastateltavat esittivät niistä arveluja ja toivoivat tarkempaa tietoa.

Mut se ois ehkä mielenkiintosta ihan selvittää jonkun tutkimuksenkin 
kautta et liittyyks siihen jotain enemmän sellasta et sä raportoit her-
kemmin siitä omasta kodin lähiympäristöstä kuin sitten jos sä oot jos-
sain käymässä? --- Vaikka se oliskin yhtä vaarallinen tilanne tai yhtä 
turvaton tilanne sinänsä objektiivisesti katsoen, niin sä kuitenkin koet 
sen herkemmin kun se on siinä lähellä sua. (Luottamushenkilö)

Siinä missä tärkeänä nähtiin alueen tai paikan tuttuus, oleellisena nähtiin myös 
siellä liikkumisen – ja siellä mahdollisesti koetun häiritsevän asian – toistuvuus 
ja siihen tottuminen. 

Mut sitten taas jos, jos oot tottunu kulkemaan esim Helsingin rauta-
tieaseman läpi ja sä kuljet siitä joka päivä niin sähän et huomaa sitä. 
--- Mulle käy nimittäin sillai, koska ennen kun mä asuin [---], kuljin 
joka päivä töihin edestakasin siitä. Tää on tätä, täällä on ihmisiä, täällä 
on kaikkee. Mut nyt kun siellä ei käy päivittäin, sit ku sä meet sinne. 
Kamala paikka, et tää aiheuttaa sillai turvattomuutta, että. --- Et se on 
tietysti ihminen myös sulkee silmänsä siltä kun se näkee sitä joka päivä 
siinä omassa asuinympäristössään. (Suunnittelija)

Haastateltavat pohdiskelivat paljon levottomuuden, sosiaalisen häiriön ja pelon 
kokemusten subjektiivisuutta ja moninaisuutta, esimerkiksi sukupuolen ja iän 
vaikutusta kokemukseen. Tärkeänä pidettiin myös sitä, onko kokemuksella vai-
kutusta henkilön käyttäytymiseen, esimerkiksi jonkin paikan tai reitin välttelynä. 
Toisaalta eräs haastateltavista huomautti, että joitakin ympäristöjä, esimerkiksi 
turvattomiksi koettuja puistoja, on helpompi vältellä kun taas toiset, kuten matkat 
työpaikalle tai kauppaan, ovat arkielämän kannalta ”pakollisia”. Kokemuksen 
kysymiseen ehdotettiin myös toisenlaisia tai täydentäviä lähestymistapoja.

Ja meil on tehty näit pelon paikan selvityksiä, et ihmisiltä on kysyt-
ty itse, et missä koet tietyllä alueella, et on sellasii paikkoja mihin et 
mene ja sit vähän syitä, et miksi. Ja ne on musta aika hyviä. Ja totta kai 
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useinhan ne on aseman ympäristöt, mutta erityisesti sillon ku siellä on 
ne baarit. (Suunnittelija)

[M]utta jos kysyiskin näin joltain tutkimuksessa, joltain isolta joukolta 
ihmisiä, että onko pääkaupunkiseudulla aluetta, jossa et voisi kuvitella 
liikkuvasi ilta-aikaan, niin mä veikkaan, että kyllähän niitä turvatto-
miksi koettuja alueita on, mut semmosii oikeesti, mitä jossain maailman 
metropoleissa on, niin ei meillä nyt sellasia ole. (Luottamushenkilö)

Kvartti-lehden karttaesitys kuvasi vain Helsinkiä ja esityksessä nostettiin tar-
kasteluun vain ne alueet, joilla kaupungin toteuttamia asukaskyselyitä oli tehty 
vuosina 2012–2017. Se, että kartta nosti tarkasteluun rajallisen määrän alueita, 
joista osa oli haastateltavien mielestä sosiaalisen levottomuuden näkökulmasta 
varsin yllättäviä, kirvoitti tulkinnassa alueiden olemukseen ja asukkaiden ”sieto-
kykyyn” liittyviä vertailuja.

Mut mä hämmästelen tota Kulosaaren lukumäärän suuruutta. Jos aja-
tellaan, et me tässä mielikuvissa aina laitetaan ikäänkun sinne tietyn 
desiilin alueelle, helpommin, se häiriökäyttäytyminen. Niin toi on just 
vastavirtaan menevä... Mut se tietysti taas, että mikä on ihmisten koke-
mus, että onko Kulosaaressa kynnys kokea häiriökäyttäytymistä alha-
sempi ku jossakin muualla? (Luottamushenkilö)

Haastateltavista kolme otti puheeksi järjestäytyneen rikollisuuden ja siihen 
liittyvän aseellisten yhteenottojen tai ”jengitappeluiden” mahdollisuuden. Hel-
sinkiläisten haastateltujen puheessa turvattomuus ja levottomuus yhdistyivät 
usein julkisissa tiloissa tapahtuvaan huumekauppaan ja esimerkiksi huumeiden 
viihdekäytön lisääntymiseen. Vaikka useimmilla haastateltavilla tulkinta liittyi 
ajatuksiin julkijuopottelusta tai huonon valaistuksen aiheuttamista pelon tun-
teista, osa haastateltavista suhteutti näitä turvattomuuden kokemuksia ”oikeaan 
ongelmaan”, kuten kodin seinien sisäpuolella tapahtuvaan lähisuhdeväkivaltaan. 

Nää myös hämärtää sen, että tässä pitäs aina olla jollain tavalla sem-
monen fakta, että oikeesti kotiväkivalta on meidän suurin ongelma, 
eikä se, että joku häröilee metroasemalla, joka on ehkä kuitenkin varti-
oitu ja jossa sä ehkä todennäköisemmin saat apua. (Suunnittelija)

Molempien visualisointien havainnollistaman tiedon sovellettavuutta suunnitte-
lun taustatietona haastateltavat pohtivat paljon myös spontaanisti, mutta jos näin 
ei käynyt, kysyin asiasta vielä erikseen. Jotkut haastateltavat esittivät varauksia 
kyselytiedon laadun suhteen ylipäänsä. Kuten edellä suunnittelukarttojen suh-
teen, myös näissä visualisoinneissa varautuneisuutta liittyi siihen, että kyseessä 
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oli yhteen ajankohtaan sidottu tieto, ei pitemmän ajanjakson seuranta. Tiedon laa-
tua heikensi osan mielestä  myös se, että kyselyjen vastaajajoukko ei välttämättä 
ollut edustava otos väestöstä, ja osa kiinnitti huomiota kokemukseen perustuvien 
vastausten subjektiivisuuteen. Visualisointien sisältämän tiedon ajateltiin olevan 
”ihan kiinnostavaa” ja ”suuntaa-antavaa”. Haastattelupuheessa saatettiin esimer-
kiksi mainita, että näkyvästi uutisoidut väkivaltarikokset voivat näkyä tuloksissa 
”satunnaistekijöinä” tai ”virhenäkökulmana”. Tällaisesta haastattelupuheesta ku-
vastuu mielestäni vahvasti näyttöön perustuvalle suunnittelulle ominainen tilas-
tollisen tiedon arvostus (mm. Virtanen 2015; myös Davoudi 2012, Hanell 2019). 
Myös osa luottamushenkilöistä kiinnitti huomiota kyselytiedon edustavuuden 
ongelmiin. 

Valtaosa haastateltavista esitti jonkinasteisia varauksia kokemuksia selvittä-
vän kyselytiedon suhteen. Varaukset liittyivät tiedon subjektiivisuuteen ja yleis-
tettävyyden ongelmiin ja huomattavan suuri osuus tähän liittyvästä puheesta 
käsitteli ihmisen turvattomuuden kokemukseen liittyviä erilaisia tulkintaa han-
kaloittavia seikkoja. Kaikki eivät kuitenkaan suhtautuneet varauksin, tai pitivät 
tietoa käyttökelpoisena siihen liittyvistä varauksista huolimatta. 

Mun mielestä tämmönen kysely on ihan hyvä. Siellä pitäis oikeesti 
miettiä sitä, koska kyselyllä oikeesti ihmisten ajatuksia saadaan esille, 
jos jostain nousee. On kysymys mikä tahansa. Jos jostain nousee jotain 
asioita esille, sit pitää ruveta miettii, voidaanks me tehdä jotain ja mitä 
voi tehdä kaupunkisuunnittelulla. Sitten osa on sosiaalipolitiikkaa, osa 
kaupunkikuvaa ja mitä tahansa. (Suunnittelija) 

Moni haastateltava saikin näiden karttaesitysten äärellä kimmokkeen pohtia 
asuinalueiden viihtyisyyteen tai niiden vetovoimaan ja houkuttelevuuteen liittyviä 
asioita asukkaiden näkökulmasta. Vaikka Helsingin Sanomien visualisointi kuvasi 
koko pääkaupunkiseutua, näiden kahden virikkeen äärellä keskustelu pysytteli 
enimmäkseen paikallisella ja operatiivisella tasolla. Ajattelen tämän liittyvän 
osin Kvartti-lehden kartan paikallista ulottuvuutta korostavaan visuaaliseen esi-
tystapaan, mutta osin myös siihen, että tiedon alkuperän vuoksi visualisointeja 
tulkittiin arkikokemusten näkökulmasta. Puheessa keskityttiinkin melko paljon 
raideliikenteen asemiin ja vanhojen lähiöostareiden ongelmiin, jotka olivat visuaa-
lisina elementteinä läsnä kartoissa, Kvartti-lehden visualisoinnissa luokittelussa 
ja Helsingin Sanomien kartassa myös otsikon tekstissä. 

Tässähän on just varmaan nimenomaan esimerkiks ne ostarit ja se alu-
eellinen eriytyminen, kun täällä on ostoskeskus ja lähikauppa [osoit-
taa Kvartti-lehden visualisoinnin selitettä]. Se, että sehän vaikuttaa 
varmaan eniten, että miten me päästään sitä alueen sydäntä, ostos-
keskusta, lähikauppaa, niin miten me päästään sitä kehittään ja missä 
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kunnossa se on. Ja onks se jollakin tavalla vetovoimanen. Niin erittäin 
suuressa määrässä kyllä [liittyy alueelliseen eriytymiseen]. Samaten 
tietysti noi puistoalueet, et ne on semmosia, et ne palvelis mahdollisim-
man paljon eri ikäisiä ihmisiä ja ne koetaan sillä tavalla esteettisesti 
kauniiks ja niistä pidetään huolta. Se kertoo jotenkin, että olemmeko 
me asukkaat sen väärtejä, että näitä pidetään vaikka kunnan toimesta 
hyvässä kunnossa tai muuta. (Suunnittelija)

Puheessa korostettiin aluksi tällaisen tiedon paikallisuutta ja käytännöllisyyttä, 
minkä tulkitsin varautuneisuutena sen suhteen, että kokemustiedolla voisi olla 
strategista merkitystä. Kuitenkin paikallisen tarkastelun ja asukasnäkökulman 
strategisuuteen liittyviä pohdintoja alkoi tulla esille siinä vaiheessa, kun turvat-
tomuuden ja sosiaalisen häiriön lisäksi haastattelutilanteessa oltiin tarkasteltu 
sairastavuusindeksiin liittyvää visualisointia (kuva 7, alaluvussa 3.4.1) sekä Tuk-
holman Skillnadernas Stockholm -raportin nelikenttäkuvaa (kuva 9, alaluvussa 
3.4.1). Voikin olla niin, että visualisointien yhteisvaikutus alkoi muodostua haas-
tattelutilanteen loppupuolella. Strategiset merkitykset liittyivät asuinalueiden ve-
tovoiman kehittämiseen yleisenä kysymyksenä sekä ”hankalien” alueiden kehittä-
miseen osina isompia projekteja. Esimerkkeinä tällaisista pohdittiin Myllypuron 
alueen kokonaisvaltaista kehittämistä tai esimerkiksi Puhoksen vanhan ostos-
keskuksen kehittämisen sisällyttämistä osaksi Itäkeskuksen alueen laajempaa 
kehittämissuunnitelmaa.

Visuaalisen esittämisen näkökulmasta keskeinen tulkintani liittyy kokemus-
tiedon sovellettavuuden mahdollisuuksiin. Näyttöön perustuvan suunnittelun 
arvostamaa indikaattoritietoa on tutkimuskirjallisuudessa kritisoitu sen etään-
nyttävästä näkökulmasta, joka keskittyy abstrakteihin ja mitattaviin ilmiöihin 
ja näkee asukkaat hallinnan kohteina (Beauregard 1993, Hamnett 2001, Brown 
2007, Kitchin ym. 2011). Oman aineistoni puitteissa huomasin, että karttaesityk-
set, joiden aineisto tai esitystapa on vähemmän abstrakti, tieteellinen, tekninen 
tai etäännytetty voivat herätellä toisenlaisia tulkintoja. Haastattelutilanteessani 
tapahtui eräänlaista suunnittelunäkökulman ja asukasnäkökulman välistä vuo-
rovaikutusta, joka kiinnittyi käsillä oleviin visuaalisiin virikkeisiin. Haastatteluis-
sani tämä vuorovaikutus oli välittynyttä (vrt. Gadamerin 1983/2004 käyttämä 
välittyneisyyden käsite) ja perustui haastateltujen suunnittelijoiden ja luotta-
mushenkilöiden tulkitsemaan asukaskokemukseen. Virikeaineistona toimiva vi-
sualisointi oli yksi lenkki välittyneisyyden ketjussa: asukkaan kokemus välittyi 
hänen raportoidessaan siitä karttapalvelussa, kokemuksista koottu kartta sisälsi 
useita välittyneitä kokemuksia, joita karttavisualisoinnin tekijä oli käsitellyt ja 
lopulta haastattelemani suunnittelijat ja luottamushenkilöt tekivät tulkintojaan 
visualisoinnin pohjalta minun tutkimukseni haastattelutilanteissa. Haastatelta-
vieni tulkinnoissa oli siten läsnä eräänlainen myyttinen asukas, josta puhuttiin 
yksilönä, mutta joka muodostui monenlaisista intertekstuaalisista aineksista ja 
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haastateltavien omista henkilökohtaisista kokemuksista. Hän oli asukas, joka voi-
si olla olemassa. 

Olen tässä alaluvussa tarkastellut sitä, miten kokemustiedon visualisointien 
tulkinnassa ilmeni suunnittelun viitekehyksestä kumpuavia, tiedon laatua arvot-
tavia näkemyksiä. Teknis-rationaalisen, näyttöperusteisuutta korostavan suun-
nittelun näkökulmasta asukkaiden kokemustietoa pidettiin monessa suhteessa 
hankalana, tai vähintäänkin sellaisena, ettei suunnittelussa tulisi tukeutua yksin 
siihen. Yhdistän tämän ajatukseen performatiivisesta tulkinnasta, sillä tiedon 
alkuperään tai laatuun liittyvä varautuneisuus voi olla yksi visualisoinnin per-
formatiivisen potentiaalin toteutumista jarruttava tekijä. Omassa tulkinnassani 
kiinnitin kuitenkin huomiota siihen, että epäilyksensä lausuttuaan haastatelta-
vat silti ”käyttivät” visualisointeja haastattelutilanteessa monipuolisesti. Visu-
alisoitua tietoa yhdisteltiin muuhun tiedolliseen esiymmärrykseen, sen pohjalta 
ideoitiin käytännöllisiä ympäristön parantamiseen liittyviä toimenpiteitä ja sen 
nähtiin perustelevan monenlaisia paikallisia politiikkatoimia. Suhteuttamalla 
tällaista tietoa myös omaan kokemustietoonsa haastateltavat, niin suunnitteli-
jat kuin luottamushenkilötkin, löysivät siitä monenlaista huomioitavaa, vaikka 
eivät voineetkaan olla varmoja asukkaan alkuperäisestä kokemuksesta tai sen 
synnyttäneestä tilanteesta.

4.2.5 Eriytymisen visualisointi ja suunnittelun etiikka 

Tässä alaluvussa tarkastelen sitä, miten haastateltavat tunnistivat visualisointien 
leimaavan potentiaalin ja miten he siihen suhtautuivat. Leimaavuuteen liittyviä 
pohdintoja tuli keskusteluissa esiin usein spontaanisti. Mikäli niin ei jonkin visu-
alisoinnin kohdalla käynyt, otin aiheen puheeksi kysyen haastateltavilta heidän 
näkemyksiään leimaavuudesta. Olin kiinnostunut siitä, näyttäytyivätkö jotkin 
tietyt esittämisen valinnat heidän mielestään erityisen leimaavina. Lisäksi ha-
lusin tarkastella sitä, miten leimaavuuden mahdollisuus vaikutti visualisointien 
saamaan rooliin. Analyysissäni tukeuduin ajatukseen alueellisen tiedon visuali-
soinnin ja maantieteellisen mielikuvituksen välisestä yhteydestä. Jäsentäessäni 
aineistoani tästä näkökulmasta hyödynsin maantieteellisen mielikuvituksen ja 
kollektiivisten tilallisten kuvastojen käsitteellisiä näkökulmia (mm. Watkins 2015; 
ks. myös Linkola 2013). 

Eriytymistiedon visuaalisen esittämisen ja alueiden leimautumisen välinen 
yhteys osoittautui haastatteluissa aiheeksi, jota haastateltavat lähestyivät erään-
laisen moraalisen ongelman hengessä, pohtien oikeaa ja parasta tapaa saavuttaa 
jotakin hyvää ja tavoiteltavaa mahdollisimman vähin vahingollisin seurauksin. 
Haastatellut suunnittelijat ilmaisivat monin tavoin olevansa varsin tietoisia siitä, 
miten suunnitteluun liittyvä tieto yleensä ja joillekin alueille kohdistetut erityis-
toimenpiteet saattoivat osaltaan vahvistaa alueisiin tai niiden asukkaisiin liitettyjä 
kielteisiä mielikuvia (vrt. esim. Wacquant ym. 2014, Junnilainen 2019).
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Ambivalentti suhde eriytymistietoon ja sen visuaaliseen esittämiseen ilmeni 
suunnittelijoiden puheessa siten, että ammatillinen tarve ”tietää” ja ”olla selvillä” 
kävi hyvin selkeästi ilmi kaikkien haastateltujen suunnittelijoiden puheesta. Tarve 
nähdä mihin ongelmat paikantuvat, mihin toimenpiteitä tulisi kohdistaa, mihin 
suuntaan alueet kehittyvät ja miten toimenpiteet vaikuttavat olivat puheessa esi-
tettyjä perusteluja sille, että alueelliseen eriytymiseen liittyviä visuaalisia esityk-
siä tarvitaan. Paikkatietomenetelmin tuotetut erilaiset kartografiset tarkastelut 
näyttäytyivät oman työn kannalta hyödyllisinä ja tarpeellisina siksi, että niiden 
avulla oli mahdollista ”saada näkyville” erilaisten ilmiöiden välisiä suhteita.

Mutta en mä niin kun, en mä siihenkään usko, että me näytetään vain 
kivoja ja hyviä asioita, koska kyllä meidän pitää niinkun ihan jo niin 
kuin kaupungin strategian ja strategisen suunnittelun näkökulmasta 
ymmärtää, mihin suuntaan tätä laivaa pitää kääntää, että mitkä on 
ne niinkun akuutit asiat, mihin pitää reagoida nopeasti ja mitkä on 
sitten semmosia niin kuin isoja linjoja, asioita, mitä voi korjata jollain 
hitaammallakin liikkeellä. (Suunnittelija)

Suunnittelijoiden puheesta erottui siten lähtökohtaisesti rationaaliselle suunnit-
telukäsitykselle ominainen lähtökohta, jonka mukaan tietäminen on tietämät-
tömyyttä parempi (mm. Jalonen 2015). Pulmalliseksi tilanne muuttui kuitenkin 
siinä vaiheessa, kun oman työn kannalta tarpeelliseksi, jopa välttämättömäksi, 
koettu tieto piti kommunikoida eteenpäin, päätöksenteon yhteydessä tai muuten 
julkisuuteen. 

Mut että tutkijan pitää olla kuitenkin, tai suunnittelijan, objektiivinen 
ja [suhtautua] virkavelvollisuudella asioihin. Tai sillä tavalla ne eettiset 
arvot pitää olla kuitenkin siellä tekemisessä mukana, että pitää olla vä-
hän varovaisempia. Mutta missään nimessä ei, sehän on pahinta, et jos 
jotain tietoa panttaa, et sul on näyttää, et täältä tulee mielenkiintosta 
tietoa, niin kyllähän se meidän velvollisuus on siihen päätöksenteko-
prosessiin ja vaikutusten arviointiin ja näin ottaa se mukaan, että ei 
lähetä tälle ”fake news” -linjalle. (Suunnittelija) 

Haastateltujen suunnittelijoiden näkökulmasta keskeinen huolenaihe liittyi sii-
hen, että visuaaliset esitykset oli mahdollista tulkita niin monin eri tavoin. Asian-
tuntijanäkökulmasta artikuloitu huoli liittyi muun muassa siihen, että esitettyjen 
asioiden väliset yhteydet voitiin tulkita syy-seuraussuhteiksi liian suoraviivaisesti, 
mikä saattoi paitsi leimata alueita, myös johtaa vahingollisiin yksinkertaistuksiin 
toimenpiteitä määriteltäessä.

Vaikka sanavalinnat tai käytetyt esimerkit saattoivat vaihdella, oikeastaan 
kaikki suunnittelijat puhuivat ”kaupungin”, ”julkisen sektorin”, ”hallinnon”, 
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”valmistelijan” tai ”viranhaltijan” vastuusta. Löysin suunnittelijoiden haas-
tattelupuheesta sävyjä, jotka korostivat suunnittelijoiden vastuuta erityisesti 
asukkaita kohtaan. Politiikkaprosessiin kuuluvaa valmistelun ja päätöksenteon 
suhdetta pohdittiinkin usein vedoten asukkaisiin eräänlaisena kolmantena osa-
puolena, johon politisoitumisesta koituvan julkisuuden leimaavat seuraukset lo-
pulta kohdistuvat.

Se on ehkä enemmän sellanen perinne kuitenkin vielä. Tai siis, meillä 
on ollut tällanen perinne, voi olla, että se tulee --- pääkaupunkiseudun 
kunnista tai Helsingistä tai jotenkin, missä on tehty näitä eriytymistar-
kasteluja. Niin ehkä se liittyy, se on varmaan semmonen kuntanäkökul-
ma, että kunta haluaa olla jotenkin asukkaitaan kohtaan reilu ja tasa... 
--- Se nyt on semmonen, et ei sit haluta osotella mitään, ehkä ajatellaan 
noitten alueiden tulevaisuutta, et jos ne on jo nyt heikkoja, ni semmosel-
la osottamisella ei ainakaan vahvisteta niitä. (Suunnittelija)

Joidenkin haastateltujen suunnittelijoiden puheesta välittyi vahvana näkemys, 
että nimenomaan suunnittelijoiden vastuulla on ajatella koko kaupungin tai kun-
nan etua, ”koko ajan yrittää miettiä sitä, miten tää paketti on kasassa”. Näissä 
puheissa poliittinen päätöksenteko esimerkiksi lautakunnissa tai valtuustossa 
näyttäytyi suunnittelijoiden näkökulmasta oikullisena ja arvaamattomana pro-
sessina, jossa luottamushenkilöt toimivat ”vaihtoehtosuunnittelijoina”. Suunnitte-
lijan näkökulmasta luottamushenkilöt eivät tällöin välttämättä ajatelleet kokonai-
suuden etua ”universaalisti”, vaan kuuntelivat ”niitä omia porukoita” ja haastoivat 
valmistelua ”enemmän sellaisesta yksittäisestä”. Tällaisessa puhumisen tavassa 
näen yhtymäkohtia Puustisen (2006) tutkimuksessaan haastattelemien kaavoit-
tajien käsityksiin ammattikunnastaan eräänlaisena yleisen edun vaalijana, jolla 
on näkemyksellisen osaamisensa pohjalta kyky koota pirstaleisista näkökulmista 
kokonaisetua parhaiten palveleva vaihtoehto (Puustinen 2006, s. 235–236). 

Tietämisen tarpeen ja tiedon esittämisen seurausten välinen ambivalenssi se-
littääkin jossain määrin visuaalisen esittämisen ratkaisuja, varsinkin seudullises-
sa prosessissa. Haastatelluista suunnittelijoista osa piti ongelmallisena sitä, että 
suunnitteluprosessin tuottamat ruutukartat veivät tarkastelun tarkalle aluetasolle, 
minkä ajateltiin olevan ”osoittelevaa” ja tietosuojasyistä arveluttavaa. Ilmiön pai-
kantuminen 250 m x 250 m kokoiseen ruutuun tarkoitti joissakin ympäristöissä 
sen paikantumista kortteli- tai peräti rakennustasolle. Tämän ajateltiin olevan 
ongelma erityisesti paikallisesta naapurustonäkökulmasta. Kuitenkin lähes kaik-
ki haastatellut suunnittelijat korostivat tärkeänä seikkana juuri ruutukarttojen 
näyttämää alueiden sisäistä variaatiota. Tämä konkretisoitui vertailussa Helsin-
gin Sanomien karttavisualisointeihin.
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Mut yks, mikä on mulle jotenkin nousee näistä, Hesarin kartat on val-
taosa noita vitsin hallinnollisia alueita, mikä leimaa tavallaan sen alu-
een, kun versus nää ruututarkastelut, joita sit ei voi ehkä julkaista, kos-
ka se menee jo niin pieneen, talon tarkkuudelle [naurahtaa], tavallaan 
korttelin tarkkuudelle, mutta se on niinku monipuolisempi kuva kuin 
se, että sulla on hallinnolliset alueet, jollon se on aina se [koko alue]. 
(Suunnittelija)

Samalla MAL 2019 -suunnittelun seudullista työryhmää varten työstettyjen 
karttojen ulkoasua ja visuaalisia valintoja tarkasteltiin joissakin suunnittelijoiden 
haastatteluissa itsesensuuria muistuttavan varovaisuuden ilmentäjinä. Varovai-
suuden ylikorostumisen nähtiin ilmenevän kartoissa esimerkiksi paikantavien 
elementtien puuttumisena (”ei mitään informaatiota taustalle, vaikka kuitenkin 
kaikki haluaa paikantaa ne omat kipupisteensä sieltä”) ja siitä johtuvana ruu-
tujen tarkan sijainnin sumentamisena sekä selitteiden lähes liioiteltuna täsmäl-
lisyytenä, joka teki niistä melko vaikeaselkoisia (”että pitää just vähän kaivaa 
syvemmältä, että edes tajuaa ehkä, mikä desiili ja mikä indikaattori ja näin”). 
Tulkintani mukaan nämä haastatellut tunnistivat visuaalisen esittämisen va-
lintojen depolitisoivat nyanssit (vrt. Allmendinger & Haughton 2009, Olesen & 
Richardson 2011) varsin hyvin. Eräs suunnittelija kuvasi työryhmälle laaditun 
yhdistelmäindikaattorikartan olevan ”vähän tolleen vastentahtoinen kartta”.

Usean haastatellun suunnittelijan puheesta välittyikin ajatus, että visuaalisista 
esitystavoista erityisesti kartta on voimakkain ja konkreettisin tapa osoittaa ku-
vattu ilmiö tietyn alueen ominaisuudeksi. Tällöin myös se, miten alueita esityksen 
yhteydessä nimetään, on merkityksiä tuottava tai vahvistava seikka ja alueeseen 
liitetyn mielikuvan kannalta siihen sisältyy performatiivinen potentiaali. Alueiden 
nimeämisen tarve kuitenkin konkretisoituu siinä vaiheessa, kun niitä koskevista 
asioista on tarpeen tehdä poliittisia päätöksiä. Tällaisia tilanteita koskevina esi-
merkkeinä haastatteluissa tulivat esille Helsingin kaupunkiuudistuksen valmis-
telu ja Vantaan myönteisen erityiskohtelun ohjelma35. Nämä esimerkit johdatti-
vat keskustelun eriytymisen hallinnan kunnalliselle tasolle, jolloin seudullinen 

35 Helsingin kaupunkiuudistuksen valmistelu on sidottu Helsingin Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelmaan (ns. AM-ohjelma, Helsinki 2016, 2020). Valmistelun periaatteita käsiteltiin ensimmäi-
sen kerran Helsingin kaupunginvaltuustossa 8.5.2019 AM-ohjelman 2016 (Helsinki 2016) seurantarapor-
tin 2019 (Helsinki 2019b, s. 8) yhteydessä. Vantaan Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma vuosille 
2019‒2021 (Vantaa 2018b) käsiteltiin ensimmäisen kerran Vantaan kaupunginvaltuustossa 14.11.2018 ja 
kaupunginhallituksessa 17.12.2018.
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mittakaavan politiikka (vrt. Davoudi & Brooks 2021) jäi taka-alalle ja huomio 
kohdistui kunnallispoliittiseen keskusteluun36.

Seuraavassa aineistokatkelmassa vantaalainen luottamushenkilö kuvasi 
myönteisen erityiskohtelun ohjelman valmisteluun ja päätöksentekoon liittynyt-
tä keskustelua tiedon avoimuudesta:

No sä oot kyllä siin mielessä oikeessa, et siin on ehkä ajateltu näin, 
että ongelmia ei haluta näyttää, ettei ne pahene. Eli kyllähän me teh-
tiin Vantaalla tää positiivisen diskriminaation ohjelma. --- Mut siinä 
yhteydessä meillä oli... Ensimmäinen ongelma oli se, et kun kaupun-
gin oma tutkimus[yksikkö] --- teki vähän saman tyyppisen pohja-
analyysin meille ja siit paljastu nää kuus aluetta, mitä tos äsken lu-
ettelin. Ja sit oli sillain vaan, et hirvee vääntö siitä, et voidaanks me 
nyt sanoa, mitä nää alueet on. --- Että mille asuinalueille nää sitte 
kohdistetaan nää rahat. Tavallaan täytyy tehä poliittinen päätös, et 
mille nää kohdistetaan. Mut sitähän ei voi tehä ilman, että... Tai siis 
pakkohan ne on määritellä ne alueet mihin se kohdistuu. Siitä oli iso 
keskustelu. Todettiin, et no näähän ei sinänsä oo salaisuuksia. Et ne 
on tavallaan... Kaikkihan ne tietää, mut se on ehkä vaan poikkeuksel-
lista, että joku kaupungin virallinen taho kirjaa ne ylös. Mut sit, kun 
se tehtiin, niin siis tavallaan mainittiin ne alueet. Kaikki tietää. Ne on 
löydettävis papereista. Niin se olikin ehkä vaan vähän turhaa pelkoo. 
--- Koska lähinnähän se oli vaan sellanen, et kaikki ties ne. Aateltiin, et 
hyvä vaan, et yritätte tehä jotain alueiden asioille. Tietysti vaikee sa-
noo, miten se vaikuttaa sitten niihin alueella asuviin ihmisiin ja näi-
hin... Mut tavallaan ei siit nyt heränny mitään sellasta keskustelua. 
(Luottamushenkilö)

Helsingin kaupungin viranhaltijana toimiva suunnittelija puolestaan kuvasi Hel-
singin kaupunkiuudistuksen valmisteluun liittyvää varovaisuuden ja avoimuuden 
välistä kamppailua seuraavasti:

36 Olen tätä kirjoittaessani hyvin tietoinen siitä, että ”ulkopuoliselle” lukijalle tällainen mittakaavan lä-
hentäminen ja loitontaminen saattaa vaikuttaa sekavalta, tai jopa kyvyttömyydeltä rajata tarkastelua. 
Työni etnografinen lähtökohta on kuitenkin kuvata eriytymisen hallinnan pyrkimyksiä haastateltavien 
omista kokemuksista käsin. Seudullisen suunnittelun tapahtumat eivät prosessin osallistujien näkökul-
masta tapahdu erillisinä heidän kunnallisesta työstään, vaan kyse on pyrkimyksestä yhteensovittaa näi-
tä mittakaavoja siltä osin, kuin se on mahdollista. Kunnallisissa tehtävissä toimivat asiantuntijat eivät 
seudullisissa tehtävissään irrottaudu kunnallisesta roolistaan vaan työskentelevät kuntansa edustajina. 
Kunnallis vaaleissa valitut luottamushenkilöt toimivat seudullisissa toimielimissä oman kuntansa ja omi-
en äänestäjiensä mandaatilla. Ajattelenkin, että kunnallisen ja seudullisen mittakaavan limittyminen il-
menee aidosti juuri tällaisen puhunnan kautta.
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Joo. Me on puhuttu siitä paljon ja mäkin oon ollu sitä mieltä tosi pit-
kään, et ei sanota. Tavallaan on väärin sanottaa sitä, et mekin leima-
taan, mut sit siin on toisaalta se, et nyt mulla oli itelläkin vähän semmo-
nen olo, et ei se oo mikään salaisuus. --- Musta se oli silti ihan hyvä... et 
joku sano siin meidän [valtuusto]keskustelussa, et hyvä et me on sanot-
tu. --- Et nää on hyvät alueet. (Suunnittelija)

Edellä kummassakin katkelmassa huomioni kiinnittyi erityisesti joihinkin sa-
navalintoihin. Erityistoimenpiteitä tarvitsevien alueiden olemassaolo ei ollut 
”salaisuus”, vaan jotakin, mikä ei ”yllättänyt ketään”, koska ”kaikki tiesivät”. 
Poikkeuksellisena ja yllättävänä näyttäytyi sen sijaan se, että kaupungin viral-
linen taho paitsi nimesi alueet, myös esitti ne yleispiirteisesti kartalla. Puhe ”sa-
laisuuksista” kuvastaa mielestäni ambivalentin tilanteen aiheuttamaa sisäistä 
ristiriitaa, puhujien tietoisuutta siitä, että julkishallinnon taustatiedon tulisi olla 
avointa ja suunnitteluprosessien läpinäkyviä. Samalla puheeseen sisältyy tulkin-
tani mukaan ajatus, että joidenkin kaupunginosien stigma on puhujien mielestä 
jo vakiintunut tilalliseksi kuvastoksi, eikä niiden eriytymisestä puhumista – tai 
niiden kartalle piirtämistä – siksi enää tarvinnut välttää, ainakaan tilanteessa, 
jossa politiikkaprosessiin kuuluva päätöksenteko edellyttää vähintään alueiden 
nimeämistä. Tällainen visuaalinen esittäminen on Austinin (1962/2016) käsittei-
tä soveltaen luonteeltaan vahvasti ja intentionaalisesti muutosvoimaista, sillä se 
tapahtuu toimivaltaisen toimielimen päätöksentekoon liittyen ja siihen sisältyy 
politiikkatoimien suuntaaminen. Toisaalta kyseiset kuntien sisäistä alueellista 
eriytymistä kuvaavat visualisoinnit, joihin aineistokatkelmissa viitattiin, eivät 
haastateltavien mielestä välttämättä olleet enää mielikuvatasolla erityisen voi-
makkaasti performatiivisia, sillä niiden kuvaaman tilanteen ajateltiin olevan 
laajasti tiedossa. 

Jotkut suunnittelijat suhtautuivat potentiaalisesti leimaavan tiedon tuotta-
miseen ja sen visualisoimiseen strategisena tiedolla johtamisen työkaluna (”jos 
me ei puhuta oikeista asioista, ni ei me saada niit oikeita toimenpiteitäkään, et 
pitää olla uskallusta puuttua ongelmiin”). Eriytymiseen liittyvien tavoitteiden 
sanoittamista ja ongelmallisten alueiden nimeämistä puoltavana näkemyksenä 
esitettiin joissakin haastatteluissa myös se, että siten voitiin vahvistaa kaupunki-
en omien organisaatioiden lukuisten eri yksiköiden ja yksittäisten työntekijöiden 
tietoisuutta ja yhteisymmärrystä toiminnan tavoitteista. Ongelmallisena pidetyn 
alueen ”päiväkodin työntekijän” tai ”asemakaavoittajan” sitouttaminen strategi-
siin, valtuuston tai kunnan- tai kaupunginhallituksen määrittelemiin tavoitteisiin 
nousi puheenaiheeksi joissakin suunnittelijoiden haastatteluissa. 

Tulkitsen tätä keskustelua paitsi tiedolla johtamisen näkökulmasta, myös 
institutionaalisen etnografian näkökulmasta. Institutionaalinen etnografia on 
kiinnostunut institutionaalisten muodostelmien arjen käytänteissä tapahtuvista 
koordinoinnin prosesseista ja niissä piilevistä valtasuhteista. Erilaisilla teksteillä 
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ja tietojärjestelmillä on oma toimintaa koordinoiva vaikutuksena (McCoy 2006, 
Smith 2006b). Suurissa kaupungeissa organisaation sisäiset verkostot eivät vält-
tämättä perustu työntekijöiden henkilökohtaisiin kohtaamisiin tai vuorovaiku-
tussuhteisiin, vaan usein kommunikaatio tapahtuu muodollisin dokumentein 
(pöytäkirjanottein, toimeenpanopäätöksin, lausuntopyynnöin), jotka ohjautuvat 
asianhallintajärjestelmän kautta eteenpäin organisaatiossa. Tällaisissa verkos-
toissa ei ole mahdollista luottaa hiljaisen tiedon välittymiseen, vaan asioita pitää 
myös ”sanoittaa”. 

Keskustelu liittyy myös edellä alaluvussa 4.2.3 tarkastelemiini tarinoihin, jois-
sa haastatellut suunnittelijat kertoivat oman organisaationsa muiden toimijoiden 
heihin kohdistamista odotuksista. Myös kaupunkiorganisaation sisällä voi ilmetä 
saman tyyppistä tarvetta yhteisen ymmärryksen rakentamiselle kuin edellä ala-
luvussa 4.1.3 tarkastellun seudullisen oppimisprosessin yhteydessä. Paikallisen 
toimijan näkökulman täydentäminen vertailulla muihin kaupunginosiin ja kau-
pungin kokonaisuuteen, mutta yhtä lailla valikoituihin indikaattoreihin perustu-
van kokonaiskuvan haastaminen paikallisista lähtökohdista, voivat olla tarpeel-
lista vuoropuhelua strategisesti tärkeiksi määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen 
kannalta. Tällaisessa tilanteessa päätökseen liittyvä karttaesitys voi rajakohteen 
tavoin toimia strategisen tason ja kaupunginosatason, tai eri toimialojen välisen 
vuorovaikutuksen käynnistäjänä (vrt. Star & Griesemer 1989, Star 2010).

Tällaisesta dialogisen yhteisymmärryksen rakentumisen mahdollisuudesta 
kertoo myös seuraava aineistokatkelma. Siinä haastateltu suunnittelija kertoo 
tarinan muodossa kokemuksen opiskeluajoiltaan 2000-luvun ensimmäiseltä vuo-
sikymmeneltä, jolloin alueellisen eriytymisen indikaattoripohjainen, paikkatieto-
menetelmin toteutettu tarkastelu teki vielä tuloaan suunnittelun työkaluna. 

Mut siis silloin [siinä kaupungissa] kun tein tän tyyppistä niinkun gra-
dussani, esittelin niitä tuloksia siellä kaavapuolella, niin kyllä se oli kui-
tenkin aika monelle kaavoittajallekin ihan silleen, että oho, että näinkö 
nämä asiat ovatkin, että niitä ei vaan koeta tällä tavalla... ja varsinkin 
asemakaavapuolella sit kun siellä oli joitakin, oli pitkään talossa olleita 
ihmisiä ja sit oli sellaisia alueita, joita ne oli itse olleet suunnittelemassa 
ja sitten siellä oli asiat sitten mennyt vuosien saatossa aika huonosti, 
niin sitten niin kun huomasi kyllä, että kun kartta läväytetään, niin 
ihan siis aggressio nousi pintaan, että miksi tällaista täällä nyt esitel-
lään, että eihän tämä pidä paikkaansa, että... --- Niin, puolensa ja puo-
lensa joo. (Suunnittelija) 

Vaikka katkelman tapahtumat sijoittuvat toiselle kaupunkiseudulle, vastaavien 
tilanteiden kuvitteleminen mille hyvänsä kaupunkiseudulle ei ainakaan itselleni 
ole lainkaan vaikeaa. Tulkitsenkin tätä tarinallista aineistokatkelmaa suhtees-
sa aiempiin katkelmiin, joissa tietoisuus eriytymisestä on ikään kuin kypsynyt 



194

tilanteeseen, jossa jonkin kaupungin sisäiset alueelliset erot eivät enää ”yllätä 
ketään”. Näistä katkelmista avautuu tulkintani mukaan näköala siihen perfor-
matiiviseen muutokseen, jonka alueellisen eriytymisen indikaattoritarkastelujen 
vakiintuminen on tuottanut hallinnon sisäisiin tietokäytäntöihin ja sitä myötä 
myös mielikuviin alueiden välisistä eroista. Liitän tämän kehityskulun Davoudin 
(2012) ajatteluun tiettyjen indikaattorien vakiintumisesta ja vähittäisestä luon-
nollistumisesta itsestäänselvyydeksi37. 

Haastateltavat toivat vahvasti esille mediajulkisuuden roolin keskeisenä kollek-
tiivisten julkisten tarinoiden tuottajana. Monet tutkijat ovat käsitelleet uutisoin-
nin ja julkisten tarinoiden merkitystä alueiden stigmatisaatioprosessissa (esim. 
Roivainen 1999, Tani 2002, Wacquant 2007, Ollila 2008, Slater & Anderson 2011, 
Kearns ym. 2013, Wacquant ym. 2014, Junnilainen 2019). Omassa aineistossa-
ni esiintyi myös paljon mediaan kohdistuvaa kritiikkiä, joka osaltaan kuvasti 
haastateltavien tietoisuutta stigmatisaation prosesseista. Median tapa käsitellä 
alueellista eriytymistä ja huono-osaisiksi miellettyjä alueita oli haastattelupuhees-
sa yksi keskeisistä aiheista, varmasti senkin vuoksi, että haastattelumateriaalin 
visuaalisten virikkeiden joukossa oli useita lehtiartikkeleita. 

Tulkitsen silti tässä yhteydessä mediaa koskevaa puhetta ennen kaikkea suh-
teessa suunnittelun omiin sisäisiin tietokäytäntöihin (vrt. mm. Lehtinen 2013, 
Lähteenmäki-Smith & Kuitunen 2015). Suunnittelijat itse suhtautuivat visuaali-
sen esittämisen leimaavaan potentiaaliin vakavasti ja yhdistivät puheessaan va-
rovaisuuden ennen kaikkea näkemykselliseen osaamiseen liittyvään eettiseen 
harkintaan ja vastuullisuuteen. Ajattelen, että haastattelujeni median toimintaa 
kommentoiva puhe kertoi todennäköisesti eniten juuri tällaisista suunnittelukult-
tuurin sisäisistä arvoista. Suunnittelijoiden puheesta välittyi kuva mediasta erään-
laisena suunnittelupyrkimysten vastavoimana. Lehtiartikkeleiden viestiä pidettiin 
usein vastakkaisena siihen nähden, mihin suunnittelulla pyrittiin. Haastatellut 
suunnittelijat saattoivat todeta lehtiartikkeleiden vesittävän tehtyä työtä, tekevän 
tyhjäksi kaupunkien ponnistuksia ja heikentävän alueiden tulevan kehittämisen 
mahdollisuuksia (”ei tarvita kuin yksi Hesariotsikko ja paluu lähtöruutuun”). 

Haastateltavien mielestä arveluttava tapa käyttää tietoa ja visualisointeja liit-
tyi yleiseen kauhisteluun ja moraaliseen pöyristykseen. Tällaisen leimaavan sä-
vyn haastateltavat liittivät vahvasti mediaan, ja haastattelun virikemateriaalei-
na käytetyt lehtiartikkelit toimivat puheessa esimerkkeinä tästä. Median tapaa 
kirjoittaa eriytymisestä tai alueiden välisistä eroista moitittiin pyrkimyksestä 

37 Arvelen, että samaan tapaan tällaisiin indikaattoreihin perustuvia eriytymisen ”kuvia” on vakiintunut 
myös poliittiseen keskusteluun ja kansalaisten tietoisuuteen. Omat tutkimuskysymykseni keskittyvät suun-
nitteluprosessin sisäiseen etnografiaan, mutta olen tutkimuspäiväkirjassani moneen otteeseen pohtinut 
sitä, kuinka monia eri reittejä indikaattoritietoon perustuvat tulkinnat löytävät tiensä julkiseen keskus-
teluun. Siihen verrattuna hallinnon omien tietokäytäntöjen varovaisuus korostuu, mutta vahvistaa myös 
tulkintaa suunnittelusta eräänlaisena omalakisena maailmanaan, jossa asiat tapahtuvat ja niitä perus-
tellaan suunnitteluprosessin ehdoilla.
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”klikkiotsikoihin”, ”kärjistyksistä”, ”dramaattisuudesta” sekä alueiden asettami-
sesta paremmuusjärjestykseen tai ääripäiden vastakkainasettelusta. Varsinkin 
toistuvasti ja yksipuolisesti kielteisiin seikkoihin keskittyvä uutisointi mainittiin 
alueita leimaavana. 

 [E]n mä suoraan osaa sanoa, mikä on sitte se leimaava, ehkä sem-
moinen niin kun jos järjestelmällisesti koko ajan toistetaan samasta 
alueesta jotain semmosta väittämää, niin se on leimaamista, että kyllä 
pitää sit välillä myös kertoo joku hyvä uutinen, mikä siellä on onnistu-
nut tai kaupunginkin kertoo, mitä on tehny asialle. Toi, että ei niinku 
semmonen... Sitä mä tarkoitan sillä kauhistelemisella, että vaan niin-
ku hösätään, että voi voi voi, kun on tilanne huono ja sitten kukaan ei 
niinkun ryhdy mihinkään---. (Suunnittelija)

Suunnitteluprosessin oman viestinnän kannalta tärkeänä pidettiin sen korosta-
mista, mitä tehdään tilanteen parantamiseksi ja alueiden kehittämiseksi. Haasta-
teltavat olivat varsin yksimielisiä siitä, että alueellista eriytymistä koskevaa tietoa 
tarvitaan, ja tiedon visuaalisella esittämiselläkin on paikkansa. Oikea ja hyvä 
tapa käyttää tietoa ja visualisointeja liittyi sen pohtimiseen”miten sit voidaan 
vaikuttaa” tai sen kertomiseen, mihin toimiin on jo ryhdytty.  

Oikean ja hyväksyttävän visualisointien käytön vastakohtana nousi esille 
mahdollisuus, että visualisointeja voidaan käyttää tietoisesti väärin, esimerkiksi 
korostaen yksipuolisia tulkintoja poliittisten tai taloudellisten etujen tavoittele-
miseksi. Esimerkiksi ”populistit”, ”kiinteistönvälittäjät”, ”sijoittajat” ja ”raken-
nusliikkeet” esiintyvät puheessa tahoina, joiden arveltiin käyttävän tietoa oman 
etunsa tavoitteluun. Tarkoitushakuisuudesta ja oman edun tavoittelusta käydyssä 
keskustelussa esille nousi myös tutkijoiden rooli. Ajatuksia akateemisen tutki-
muksen yhteydestä julkisiin tarinoihin ja mielikuviin esitettiin pääsääntöisesti 
melko neutraaliin sävyyn. Huomasin, että monet suunnittelijat asettivat sanansa 
haastattelutilanteessa korostetun diplomaattisesti tai välttelivät tutkijoiden roo-
lista puhumista. Toisaalta haastateltavieni joukossa oli niitäkin, jotka avoimesti 
kritisoivat tutkijoiden esiintymistä julkisuudessa. 

No sit on, siinä voi käydä niin helposti silleen, että tutkijatkin leimautuu 
vähän. Että jotku, on sellasiakin... että sitten on joku, joka saa sitä mai-
netta ja pääsee julkisuuteen heittämällä niitä otsikoita. (Suunnittelija)

Olen työurani aikana ollut läsnä lukuisissa keskusteluissa, joissa aiheena on ol-
lut eriytymistä koskevan tutkimuksen tuloksia koskeva uutisointi tai erilaiset 
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tutkijoiden puheenvuorot, joten nämä sävyt eivät tulleet minulle yllätyksenä38. 
Ajattelen, että asuntopolitiikan ja maankäytön suunnittelijoiden ja johtavien vi-
ranhaltijoiden suhtautuminen eriytymistiedon avoimuuteen on pitkälti muovau-
tunut tällaisten keskustelujen myötä, reaktiona julkisuudessa tiedon yhteydessä 
esitettyyn noudatetun politiikan kritiikkiin. Kokemus siitä, miten herkästi poli-
tisoituva aihe eriytyminen on, on osaltaan vaikuttanut tietokäytäntöjen tietoiseen 
depolitisoimiseen. Tämän seurauksena alueellisesta eriytymisestä tuotettujen vi-
sualisointien julkaisun välttäminen eettisin perustein rajaa samalla eriytymisen 
tarkastelun teknisen asiantuntijuuden piiriin (vrt. esim. Hay 2014, Legacy ym. 
2019).

Liitän tämän keskustelun myös esimerkiksi Mahony ja Hulmen (2014) ajatuk-
siin tutkimustiedon ja politiikkasuositusten yhdistämisen vahvasta performatii-
visesta potentiaalista. Mahony ja Hulme tarkastelivat ilmaston lämpenemisen 
riskirajoja havainnollistavaa pylväsdiagrammia rajakohteena, jonka äärellä tut-
kimusyhteisön ja poliittisen kentän käymä keskustelu ilmeni myös kamppailuna 
siitä, missä määrin ”neutraalien ja objektiivisten” tutkijoiden oli lupa esittää nä-
kemyksiä politiikkatoimenpiteiden tarpeesta tai kiireellisyydestä. Myös alueellista 
eriytymistä koskevan tiedon ja sitä havainnollistavien visualisointien kohdalla 
tulkitsen kamppailun liittyvän siihen, kenellä on oikeus tehdä tulkintoja ja esittää 
johtopäätöksiä tiedon pohjalta.  

Suunnittelijoiden joukosta vain yksi henkilö pohti eriytymistiedon avoimuut-
ta laajemman politiikkaprosessin näkökulmasta. Hän kiinnitti huomiota siihen, 
että esimerkiksi myönteisen erityiskohtelun tyyppisten poliittisten päätösten te-
keminen on luottamushenkilöille helpompaa silloin, kun ”äänestäjien tietoisuus 
asiasta on parempi”.

Se tois hyväksyttävyyttä ja se helpottas niiden poliitikkojen työsken-
telyä, koska suurella yleisöllä, heidän äänestäjillään, olis vähä ym-
märrystä siitä, et jos ei vaikka satsata noihin kouluihin vaikka tuolla 
vähän enemmän, ni sit se näkyy tälläsenä. --- Et se on niille päättä-
jille myös helpompaa, ku se äänestäjien tietosuus asiasta on parempi. 
(Suunnittelija)

Haastateltujen luottamushenkilöiden suhtautuminen lehtikirjoituksiin ja mediaan 
oli suunnittelijoita moni-ilmeisempää ja myönteisiä sävyjä tuli esille useammin. 

38 Olen tutkimuspäiväkirjassani pohtinut sen seikan merkitystä, että tutkimustiedon leimaavuutta ja tutki-
mustulosten uutisointia kyseenalaistettiin haastatteluissani niinkin vähän. Tulkitsin sen johtuvan osit-
tain tutkimushaastattelutilanteesta ylipäätään, sen arkikeskustelua muodollisemmasta sävystä ja siitä, 
että haastattelut tallennettiin. Uskon asiaan vaikuttaneen myös oman kaksoisroolini, jossa ammatillinen 
tiedon tuottajan rooli yhdistyi nyt myös tutkijan rooliin. Haastateltavat asennoituivat minuun (myös) 
tutkijana, joten puhe tutkimustiedon poliittisesta latautuneisuudesta  oli toisenlaista kuin se olisi (vain) 
suunnitteluprosessiin osallistuvalle kollegalle.
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Monelle luottamushenkilölle media näyttäytyi keskeisenä tiedon kanavana. 
Myöskään leimaavuuden suhteen luottamushenkilöt eivät olleet yksimielisen 
ehdottomia (”mun oma fiilis on silti se, että journalismilla ei voi pilata aluet-
ta”). Haastateltujen luottamushenkilöiden puheessa kuvastui toisaalta ymmärrys 
viranhaltijoiden ja suunnittelijoiden eettistä vastuuta kohtaan, mutta toisaalta 
myös tarve avoimelle ja monipuoliselle tiedolle, joka mahdollistaisi poliittisen 
keskustelun ja argumentoinnin. 

Yksi esille tuotu näkökulma tähän liittyi julkisen rahankäytön jakautumiseen 
kaupungin osa-alueiden kesken. Seuraavassa aineistokatkelmassa haastateltu 
luottamushenkilö kuvaili oman asemansa ”lähiöiden edustajana” valtuustossa, 
jonka kokoonpanossa valtuutettujen enemmistö edusti vauraita ja hyväosaisia alu-
eita. Vaikka haastateltavan edustama puolue oli yksi valtuuston suurista, hän koki 
poliittisessa työssään usein puhuvansa eräällä tavalla marginaalista käsin juuri 
siksi, että lähiöiden arkitodellisuus tuntui olevan monelle valtuutetulle kaukainen 
asia. Haastateltavan mielestä eriytymiskehityksestä pitäisi puhua ”niillä tunnus-
luvuilla ja siinä tilassa missä se on – eli se on huonoa ja mennyt huonompaan 
suuntaan”. Helsingin tai metropolialueen kehityksen vertaaminen nimenomaan 
ulkomaisiin esimerkkeihin oli hänen mielestään ongelmallista erityisesti siksi, 
että se vähätteli alueiden välisten erojen kasvua kaupungin tai seudun sisällä. 

Mua on jopa vähän häirinny välillä se, että kun puhutaan tästä eriy-
tymiskehityksestä, niin mun mielest siitä pitäis puhua niillä tunnuslu-
vuilla ja siinä tilassa missä se on – eli se on huonoa ja se on menny 
huonompaan suuntaan. Eikä sitä pitäis mitenkään lähtee peittelemään 
ja mun mielestä tää on ehkä ollut vähän se poliittises päässä välillä se 
ongelma, et sitä on haluttu vähän just sillä et kansainvälisesti katsoen, 
niin meillä se eriytymiskehitys on vielä hidasta ja ei oo samalla tavalla 
revähtäny ne erot käsiin. Ja tää on mun mielestä vaarallista just sen ta-
kii et kun meillä on jo lähtökohtasesti niin iso osa päättäjistä tulee niiltä 
hyväosasilta alueilta, niin sit jos niille kerrotaan sitä... Se niiden saama 
tilannekuva on se, että okei, vähän on huonoja merkkejä ilmassa mutta 
kuitenkin kansainvälisesti on ihan hyvä tilanne, niin sithän ne voi vaan 
niin kun ottaa istuma-asennon ja olla silleen et okei, no et ei tää ookaan 
vielä hälyyttävää. Et ehkä se on just se tasapainoilu et miten sä puhut 
ja sitten et millä tavalla... Se on sit eri asia millä tavalla sit media myös 
uutisoi... et en mä sano sitä etteikö näistä heikoista alueista pitäiskin 
kirjottaa niin et siellä menee huonosti, mut täytyyhän siinä olla sit se 
joku tasapaino. (Luottamushenkilö)

Vauraille alueille painottunut poliittinen edustus yhdistettynä varovaisuuteen 
eriytymiskehityksestä puhuttaessa heijastui haastatellun luottamushenkilön 
kokemuksiin valtuusto- ja lautakuntatyössä. Hän kuvasi työlääksi ja joskus 
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turhauttavaksikin sitä, että eriytymisen ja epätasa-arvon isot kysymykset piti 
tuoda keskusteluun jokaisen päätösasian osalta erikseen. Tilanne ”vaatis vähän 
ehkä niin kun 150-prosenttista äänen käyttämistä niiltä [lähiöiden] edustajilta, 
jotta sitten oltais vähän niin kun samalla viivalla”.39 Samalla tällainen taustoit-
tamisen siirtyminen luottamushenkilön tehtäväksi merkitsi esimerkiksi sitä, että 
perehtymiseen ja omaan tiedonhakuun kului hänen mielestään merkittävästi ai-
kaa. Tulkitsen tätä keskustelua Foresterin (1984, s. 26–29) rajoittuneen rationaa-
lisuuden ja tietopohjan epäsymmetrisyyteen liittyvien ajatusten avulla: mikäli 
suunnittelun rationaliteetti ei tunnista eriytymiseen liittyviä seikkoja oleellisiksi 
perusteluiksi – tai ei kenties saa niitä sovitettua perinteiseen päätösehdotusten 
retoriikkaan – asiayhteyden oivaltaminen siirtyy lukijan vastuulle. 

Toinen näkökulma, jossa avoin ja asiallinen tieto näyttäytyi tärkeänä, liittyi 
alueiden sosioekonomisen eriytymisen ja väestön etnisen taustan väliseen yhte-
yteen. Haastatellut suunnittelijat eivät erityisemmin korostaneet etnisen taus-
tan merkitystä eriytymisen indikaattorina, minkä tulkitsen johtuvan seudulli-
sen työryhmän linjauksesta jättää etninen eriytyminen työryhmän tarkastelun 
ulkopuolelle (ks. alaluku 4.1.1). Sen sijaan luottamushenkilöt toivat yleensä esille 
väestön etnisen taustan työttömyyttä ja pienituloisuutta kuvaavia karttaesityksiä 
tarkastellessaan, jotkut myös sosiaalista häiriötä ja turvattomuutta kuvaavien vi-
sualisointien kohdalla. Joillekin haastatelluista etninen eriytyminen oli alueellisen 
eriytymisen lähtökohta, josta keskustelu käynnistyi ja johon se jokaisen visuali-
soinnin yhteydessä jälleen palasi, kun muita eriytymisen indikaattoreita tulkittiin 
suhteessa etniseen eriytymiseen. Haastateltujen luottamushenkilöiden joukossa 
suhtautuminen aiheeseen kattoi laajan asteikon vahvasti maahanmuuttokriit-
tisestä näkökulmasta varovaisten arvelujen ja tilastollisten toteamusten kautta 
etnisen moninaisuuden hyviä puolia esille tuoviin näkemyksiin. Useimmin aihe 
tuli haastatteluissa esille juuri leimaamisnäkökulmasta. Useimmat haastateltavat 
totesivat, että maahanmuuttajiin liittyvä poliittinen keskustelu on hyvin arvola-
tautunutta ja poikkeaa usein tutkimuksen tai hallinnon totutuista, neutraaleiksi 
mielletyistä diskursseista. 

Seuraavassa aineistokatkelmassa haastateltu luottamushenkilö pohti, että maa-
hanmuuttajien osuuden yhdistäminen pienituloisuutta ja työttömyyttä kuvaavaan 

39 Poliitikkojen ja johtavien viranhaltijoiden henkilökohtaisen paikkasitoutumisen merkityksestä on tutki-
muspäiväkirjassani merkintä myös toisen luottamushenkilöhaastattelun jäljiltä. Tuolloin haastateltava 
mainitsi haastattelun jälkeisessä tuttavallisessa keskustelussa, että koki leimautuneiden ja taantuneiden 
kaupunginosien kehittämispyrkimyksiä merkittävästi helpottaneen sen, että kaupungin ylimpään johtoon 
kuuluvilla henkilöillä oli omakohtaisia siteitä alueille ja ”ymmärrystä tilanteesta”. Jäänkin tulkinnassani 
pohtimaan, miten tällaisen ymmärryksen syntymiseen vaikuttaa alueellisen tiedon visuaalinen esittämi-
nen – tai sen esittämättä jättäminen. Erityisesti kartografisessa esittämisessä paikkojen sijainnin hah-
mottaminen ja alueiden välinen vertailu on mahdollista myös ilman tarkkaa alueen tai nimistön tunte-
musta (ks. esim. Crampton 2003/2011, 2010; myös Kupiainen 2007). Vastaavasti ilman tämän tyyppistä 
visualisointia kokonaisuuden ja sen osien suhde toisiinsa saattaa jäädä oman arkikokemuksen varaan, 
tai sellaisen puuttuessa perustua kenties melko summittaisiin mielikuviin.
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yhdistelmäindikaattoriin saatettaisiin helposti ymmärtää, tai sitä saatettaisiin 
käyttää joidenkin toimijoiden ”oman politiikan lyömäaseena” esimerkiksi siten, 
että alueiden ongelmat esitettäisiin maahanmuuttajaväestön aiheuttamina.

Eli tavallaan se, et siellä on paljon työttömyyttä, tommonen kalvo näyt-
tää jossain, niin sehän ei saa ketään ottamaan sitä välttämättä oman 
politiikan lyömäaseekseen, mutta jos sulla ois ollut vastaava tommo-
nen kuvio, missä ois ollut vaikka maahanmuuttajien osuus asuinalu-
eittain, niin se saman tien pyöris tuolla jossain netin pimeessä laidas-
sa. Tavallaan, et tää johtuu maahanmuuttajista tää ongelma. Eli ehkä 
mietin siinä, että eihän virkamiestenkään ois tossa syitä peitellä data-
varantoja ja [on syytä] tuoda ongelmia esille, mutta esitystavalla on 
ehkä merkitystä, minkälaisia ilmaisuja sä käytät. Ja sosioekonominen 
asema tai tulotaso tai työttömyys on mun mielestä hyviä indikaattorei-
ta. (Luottamushenkilö)

Hän jatkoi pohtimalla sen tärkeyttä, että ”jollain kunnioittavalla, asiallisella il-
maisulla voidaan myös ottaa esille maahanmuuttajavaltaisten lähiöiden haastei-
ta”. Hän näki viranhaltijoiden roolina tuoda keskusteluun aihetta koskevaa tietoa 
avoimesti ja pohti, että siten myös aiheesta käydyn keskustelun polarisaation 
sävyt voisivat lieventyä. Vastaavasti hän ajatteli, että avoimuuden ja asiallisen 
keskustelun puuttuessa epäasialliselle keskustelulle jää enemmän tilaa ja se voi 
saada jopa hallitsevan roolin. Hän yhdisti avoimuuden myös vahvasti virkaval-
mistelua kohtaan koettuun luottamukseen:

Mutta toisaalta on myöskin tärkeetä, että ei tuu semmosta kuvaa, että 
näitä asioita hyssytellään, koska se nostaa ihan eri tavalla sellasta epä-
luottamusta kaikkea virkavalmistelua kohtaan. Mutta ehkä tämmösillä 
pienillä esittelyratkaisuilla voidaan, puhutaan työttömistä, riippumat-
ta työttömien ihonväristä, et se on ehkä se fiksu keino käydä sitä asiaa 
läpi. (Luottamushenkilö)

Asiallisen ja avoimen tiedon tarpeeseen kiinnitti huomiota myös toinen haasta-
teltu luottamushenkilö siitä näkökulmasta, että yleistävä puhe maahanmuutta-
javäestöstä tai maahanmuuttajista luo kuvaa, että kaikki maahanmuuttajat ovat 
samanlaisia, ”kasvoton kokonaisuus”. 

Ku nythän luodaan sellanen kuva, että kaikki maahanmuuttajavä-
estö on joku kasvoton kokonaisuus ja kaikki on samanlaisii. Niinku 
ne ei olis ollenkaan yksilöitä, et ne ois joku ryhmä mikä kaikki olis 
samanlaisia. Ja sehän ei tietysti millään tavalla voi pitää paikkaansa. 
Vaan on hyvin erilaista koulutusta, hyvin erilaista tulotasoa. Hyvin 
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erilaista työllisyysastetta. Hyvin erilaista taustaa, mistä on tultu. Ja 
monenlaista kieltä. --- Et niitä ei voi käsitellä yhtenä ryhmänä. Mut se 
on helppo se ongelma, tai tää muutos, mikä meil on tullu Suomessa, 
käsitellä sellasena, että se on niinku joku kokonaisuus ja siihen ei sitte 
oikeesti haluta pureutua. Vastustetaan sitä, niinku kehitystä, et Suomi 
tällä tavalla kansainvälistyy. Koska tähänhän liittyy suuria intohimoja 
tähän asiaan. (Luottamushenkilö)

Tulkitsin suunnittelijoiden ja luottamushenkilöiden tulkintojen eron tilanteek-
si, jossa eriytymisen etniseen ulottuvuuteen liittyvät, ilmeisen vakiintuneet 
tilalliset kuvastot kohtasivat suunnittelutehtävän tilanteisen ja suuntautuneen 
rationaliteetin. 

Haastatteluissa suunnittelijat artikuloivat näkemyksiään yksilöllisesti tavalla, 
jonka tulkitsen ilmentävän heidän asemiaan omien kuntiensa edustajina. Kehys-
kuntien asiantuntijoille väestön etninen tausta tai maahanmuutto ei ollut samalla 
tavoin oleellinen indikaattori kuin pääkaupunkiseudun kaupunkien edustajille. 
Pääkaupunkiseudun kaupunkien edustajat puolestaan kuvailivat omien organi-
saatioidensa tuottamaa tietoa, joka oli laadultaan kunnallisen palvelutuotannon 
tarpeisiin sovitettua. 

Pohdin analyysiä tehdessäni etniseen taustaan liittyvää haastattelupuhetta 
suhteessa seudullisen työryhmän työskentelyyn, siihen eriytymisindikaattorei-
ta koskevaan keskusteluun, jota olin itse havainnoimassa suunnitteluprosessin 
alkuvaiheessa. Työryhmän kollektiivista ratkaisua jättää etninen tausta eriyty-
misen yhdistelmäindikaattorista pois perusteltiin vahvimmin sillä, että tieto ei 
olisi tuonut oleellista lisäarvoa taloudellista huono-osaisuutta kartoittavaan indi-
kaattoriin. Toinen artikuloitu perustelu liittyi siihen, että koko seutua kuvaavaa 
riittävän laadukasta ja yhtenäistä tietopohjaa ei ollut käytettävissä. Seudullisen 
MAL-suunnittelun maankäytön, asumisen tai liikenteen toimenpidevalikoimaan 
ei kuulunut kotoutumiseen tai sosiaaliseen osallisuuteen liittyviä toimenpiteitä, 
joten seudullisessa MAL-suunnittelussa tiedolle ei ollut palvelujen järjestämisen-
kään näkökulmasta tarvetta. 

Oman tulkintani mukaan työryhmän ratkaisu ei pyrkinyt kiistämään etni-
sen taustan merkitystä väestöä kuvaavana indikaattorina laajemmassa yhteis-
kunnallisessa keskustelussa. Pikemminkin ratkaisu kuvasti suunnitteluprosessin 
institutionaalisia puitteita, joihin käsitys järkevästä tai ylipäätään mahdollisesta 
tavasta toimia asettui. Tulkitsen tämän yhtenä mittakaavan politiikan (vrt. Davou-
di 2009) ilmenemismuotona. Kunnan tasolta tarkastellen näkökulmat etniseen 
eriytymiseen perustuvat niin erilaisiin lähtökohtiin, että niiden välinen neuvottelu 
yhteiseen seutukuvaan ei ollut mielekästä, varsinkaan tilanteessa, jossa siihen ei 
ollut välitöntä tarvetta. Kuitenkin ratkaisun taustalla oli myös tietoisuus aiheen 
”herkkyydestä”, jonka vuoksi indikaattorin tiedettiin olevan arvolatautunut var-
sin toisella tavalla kuin muut, ”neutraalimmat” indikaattorit. Etnisen taustan 



201

jättäminen yhdistelmäindikaattoritarkastelun ulkopuolelle oli tämän ulottuvuu-
den osalta depolitisoiva ratkaisu. Jossakin määrin sen taustalla oli myös huo-
li siitä, että tiukasti etniseen taustaan kiinnittyvä eriytymiskeskustelu jättäisi 
huomiotta muut eriytymiseen ja alueellisesti keskittyvään huono-osaisuuteen 
liittyvät ulottuvuudet. 

Olen tässä alaluvussa tarkastellut haastateltavieni esille tuomia ajatuksia eriy-
tymistä kuvaavien visualisointien leimaavasta potentiaalista. Suunnittelun omia 
varovaisia esittämisen käytäntöjä perusteltiin suunnittelun etiikkaan ja vastuulli-
suuteen liittyvin näkökulmin. Luottamushenkilöiden puhunnasta välittyi kuiten-
kin avoimen tiedon tarve, jonka valossa suunnittelun depolitisoivat tietokäytännöt 
näyttäytyivät ongelmallisina.

4.2.6 Yhteenveto: Vastaanottajan konteksti ja performatiivinen tulkinta

Haastattelemani henkilöt osallistuivat tutkimukseeni suunnittelu- ja politiikka-
prosessin toimijoina, asiantuntijoina tai edustuksellisen demokratian järjestel-
män päätöksentekijöinä. Suunnitteluorientaatio ja haastateltavan institutionaa-
linen asema kuvastuivatkin virikkeiden tulkinnassa monin tavoin. Ympäristön 
jatkuvan muutoksen ja aktiivisen kehittämisen näkökulma tuli hyvin esille sekä 
suunnittelijoiden että luottamushenkilöiden haastatteluissa. Ajallinen perspektiivi 
ja muutos olivat läsnä visualisointien tulkinnassa silloinkin, kun itse visualisointi 
ei niitä kuvannut.

Haastattelutilanteessa visualisointien esittämää tietoa arvioitiin haastatelta-
vien taustasta kumpuavan esiymmärryksen perusteella. Esiymmärrys rakentui 
yhtä lailla aiemmista tiedollisista eväistä ja uran aikana kertyneestä kokemukses-
ta kuin kaikuina kollektiivisesti syntyneistä tulkinnoista ja jaetuista mielikuvista. 
Visualisointien tulkintaan vaikuttivat myös muut, aiemmin nähdyt visualisoinnit, 
mikä ilmeni haastattelupuheessa intertekstuaalisina viittauksina. Haastateltavien 
tulkintoja ohjasivat ammatillisen tai luottamushenkilöaseman lisäksi myös muun-
laiset, esimerkiksi heidän henkilöhistoriaansa tai elämäntilanteeseensa liittyvät 
tekijät. Rajanveto sen suhteen, mikä osa esiymmärrystä ja tulkinnan lähtökoh-
tia liittyi haastateltavan henkilöhistoriassa hänen henkilökohtaiseen elämäänsä 
yksityishenkilönä ja mikä hänen ammatilliseen tai poliittiseen rooliinsa ei aina 
ollut yksiselitteistä. Haastateltava saattoi tarkastella yksittäistä visualisointia yhtä 
aikaa useista rooleista käsin.

Taulukkoon 7 olen koonnut yhteenvedon siitä, miten vastaanottajan konteksti 
ja erityisesti tulkitsijan taustaan ja tarpeisiin liittyvät seikat suuntasivat haasta-
teltavieni tulkintoja haastattelujen virikemateriaalien äärellä. 
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Taulukko 7. Vastaanottajan kontekstin ilmeneminen visualisointien tulkinnoissa. Tarkastelu perustuu 
Rosen (2001) jäsennykseen (vrt. taulukko 1 luvussa 2).

Vastaanottajan kontekstin 
ominaisuus

Vaikutus tulkintaan

Tulkitsijan esiymmärrys 
kuvattavasta ilmiöstä, 
ammatillinen tausta ja 
koulutus

Tulkinta tapahtuu visualisoinnin ”ulkopuolisen” tiedon pohjalta. 
Tulkitsija ”näkee” asioita, joita visualisointi ei sisällä, eräänlaisina 
ylimääräisinä tasoina visualisoinnin takana/päällä.

Tulkinta tapahtuu intertekstuaalisesti suhteessa muihin, aiempiin 
visualisointeihin (viittauksia sekä haastattelutilanteessa aiemmin 
tarkasteltuihin visualisointeihin että muihin haastateltavalle tuttuihin 
visualisointeihin, yleensä oman organisaation paikkatietotarkasteluihin).

Ammatillinen/koulutustausta näkyy tiettyjen selittävien tekijöiden 
painottumisena visualisointien tulkinnassa.

Aluetuntemus kiinnittää huomion tuttuihin alueisiin, jotka toimivat 
viitepisteinä alueiden välisessä vertailussa.

Tulkitsijan 
institutionaalinen rooli, 
valta ja vastuu

Suunnittelijoiden tulkinnoista välittyy pyrkimys löytää selittäviä ”lakeja” 
tai mekanismeja, joiden pohjalta suunnitteluratkaisuja voitaisiin tehdä.

Tiedon laatua arvotettiin pääsääntöisesti teknis-rationaalisesta 
näkökulmasta.

Tulkinnoissa ilmeni kaikuja yhteisistä kollektiivisista tulkinnoista.

Suunnittelijoiden tulkinnoissa ilmeni myös institutionaalista puhuntaa 
”kaupungin roolista” käsin.

Seudullinen ja kunnallinen näkökulma vaihtelivat puhujan 
institutionaalisen aseman mukaan, kiinnittyen muodollisiin 
päätöksentekoelimiin.

Tietoisuus toimialojen rajoista ja suhtautuminen niihin oli 
suunnittelijoilla toteava ja tulkintaa suuntaava, luottamus henkilöillä 
kyseenalaistava ja kokonaisuuteen suuntautunut.

Eettisen vastuun ja yleisen edun kysymykset ja tietoisuus 
visualisointien leimaavasta potentiaalista kuuluivat selkeästi 
suunnittelijoiden tulkinnoissa.

Tulkitsijan henkilöhistoria 
ja identiteetti, liittyminen 
alueeseen tai kuuluminen 
johonkin ryhmään

Aluetuntemus kiinnitti huomion tuttuihin alueisiin, jotka toimivat 
viitepisteinä alueiden välisessä vertailussa.

Tulkintoihin liittyi viittauksia omiin, perheenjäsenten ja ystävien 
asuinpaikkoihin sekä kertomuksia tuttavista ja tuttavien tuttavista. 
Myös työpaikan maantieteellinen sijainti ja työmatkat sekä lasten 
harrastukset olivat esillä tulkinnoissa.

Elämänvaihe näyttäytyi tulkintaa suuntaavana tekijänä: vanhemmuus, 
omat tai tuttavien muutot ja tehdyt asuntokaupat, eläkkeelle jääminen, 
joillakin myös lapsuusmuistot.

Tulkinnoissa viitattiin alueiden toimijoihin, esimerkiksi yrittäjiin, 
asukasfoorumeihin, järjestöihin tai kouluihin.

Tulkitsijan tarpeet ja 
asenne

Tulkitsijan institutionaalinen rooli ohjasi tiedon 
tarkoituksenmukaisuuden määrittelyä.

Suunnitteluorientaation vaikutus näkyi siten, että tulkinnoissa 
painotettiin tulevaisuutta ja toimintaa, erityisesti rakentamista.
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Haastateltavien esiymmärryksellä oli selkeä tulkintaa suuntaava vaikutus. Siihen 
liittyy myös intertekstuaalisuuden merkitys tulkinnassa. Aiemmat tulkinnat toi-
mivat eräänlaisina intertekstuaalisina lähtökohtina, joiden varaan uudet tulkinnat 
rakentuivat. Aiemmat mielikuvat voivat tulla haastetuiksi, ja usein haastatelta-
vat kiinnittivätkin erityistä huomiota seikkoihin, jotka olivat heidän mielestään 
yllättäviä. Intertekstuaalisten tulkintojen ketjun toisteisuus sekä kollektiivisten 
tulkintojen myötä valikoituneet ja voimistuneet diskurssit osallistuvat performa-
tiiviseen prosessiin. Näin ollen kunkin yksittäisen visualisoinnin performatiivi-
nen potentiaali riippuu vahvasti myös sitä edeltäneistä visualisoinneista. 

Visualisointien tulkinta oli luonteeltaan arvottavaa sen suhteen, näyttäytyikö 
visualisointi hyödyllisenä tai tarkoituksenmukaisena ja pidettiinkö sen tietoperus-
taa luotettavana tai riittävän laadukkaana suunnittelun tarpeisiin. Visualisointien 
tulkinnat näyttäytyivät myös tilanteisina siten, että visualisoinnin hyödyllisyyttä 
arvioitiin suhteessa käsillä olevaan suunnittelutehtävään ja käytettävissä olevaan 
politiikkatoimien valikoimaan. Institutionaalisten rakenteiden sanelemat toimi-
vallan ja vastuun rajat näyttäytyivät siten tulkintaa suuntaavina tekijöinä. Oma 
johtopäätökseni onkin, että tällainen visualisointien tulkinta on itsessään osa 
performatiivista prosessia, sen myötä- tai vastavoima (vrt. Butler 2010). 

4.3 Tiedon visuaalisen esittämisen politiikka

Tässä alaluvussa käsittelen sitä, miten visuaalisen esittämisen poliittisuus suun-
nittelussa tunnistetaan ja miten siihen suhtaudutaan. Tähän tutkimukseni pää-
kysymykseen vastaan aiemmissa empirialuvuissa tekemieni tulkintojen avulla, 
käyttäen nyt keskeisenä analyyttisenä työkaluna performatiivisuuden käsitettä. 

Analyyttisessä viitekehyksessä käsittelemäni keskustelu tilallisten kuvastojen 
ja niihin liittyvien materiaalisten käytäntöjen performatiivisuudesta (mm. Wat-
kins 2015, Davoudi 2018, Davoudi & Brooks 2021) johdatti minut tutkimaan sitä, 
millä tavoin visualisoinnit voivat olla performatiivisia. Visuaalisten lausumien 
teonluonteisuuteen liittyviä tärkeitä näkökulmia ovat muutosvoiman vahvuus ja 
sen intentionaalisuus (ks. taulukko 2 luvussa 2). Niiden lisäksi pidän tärkeänä 
performatiivisen potentiaalin toteutumisen prosessuaalisuutta siihen vaikutta-
vine myötä- ja vastavoimineen, sekä muutosvoiman kohdistumista. Molempien 
lähtökohta on Butlerin (2010) ajatuksissa performatiivisuudesta yhdistelmänä 
olosuhteita, toimijoita ja toimintaa. 

Performatiivinen prosessi ei antaudu tarkasteltavaksi vain visualisoinnin omi-
naisuuksia analysoimalla, sillä performatiivinen potentiaali toteutuu tai jää toteu-
tumatta visualisoinnin ja sen vastaanottajien välisessä vuorovaikutuksessa. Tämä 
vuorovaikutus on aina tilanteista ja suuntautunutta. Visualisointien performatii-
visuus ei ole koskaan yksinomaan niiden omaa syytä tai ansiota. Näen visuali-
sointien performatiivisen potentiaalin toteutumisen prosessina, jolla on erilaisia 
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ulottuvuuksia (ks. taulukko 10) ja jonka lopputulos riippuu useiden eri toimijoiden 
intresseistä, riistiriidoista ja niiden yhteensovittamisen mahdollisuuksista.  Ai-
neistoa analysoidessani pohdin visualisointien roolia toiminnan (kuten suunnit-
teluprosessin) tai jonkin tapahtuman (kuten kokouksen tai haastattelutilanteen) 
kulkuun vaikuttavana tekijänä. Nämä puitteet vaikuttavat osaltaan siihen, miten 
visualisoinnin performatiivinen potentiaali toteutuu tai jää toteutumatta.

Aineistoni analyysi on lähtökohtaisesti perustunut ajatukseen, että suunnit-
telijoiden suhtautuminen tiedon visualisointiin ja visualisointien suunnittelus-
sa saamat rooli ilmentävät tietoisuutta visuaalisen esittämisen vaikutuksista ja 
muutosvoimasta. Visuaalisen esittämisen politiikka ilmenee siten tutkimukses-
sani siinä, minkälaisin ratkaisuin visualisointien potentiaalista muutosvoimaa 
käytetään tai vältetään.

Visuaalisen esittämisen politiikka liittyy myös esittämisen konventioissa pii-
levään, osin tiedostamattomaan poliittisuuteen. Näen Butlerin (2010) tapaan 
performatiivisuuden yhdistelmänä olosuhteita, toimijoita ja toimintaa, johon si-
sältyy erilaisia performatiivisuuden toteutumiseen vaikuttavia myötä- ja vasta-
voimia (counterperformatives). Haastateltavieni tekemien tulkintojen tarkastelu 
suhteessa suunnitteluprosessin olosuhteisiin ja suunnitteluun toimintana antoi 
minulle mahdollisuuden tutkia myös näitä institutionaalisissa rakenteissa ja va-
kiintuneissa käytännöissä ilmeneviä performatiivsia myötä- ja vastavoimia. Täs-
sä alaluvussa kokoan näitä analyysini huomioita ja pyrin samalla syventämään 
performatiivisuuden käsitteen mahdollisuuksia analyyttisenä työkaluna.

4.3.1 Suunnittelun tehtävä ja performatiiviset tilalliset kuvastot

MAL-suunnittelun seudullisen työryhmän ratkaisu pitää sille laaditut alueellisen 
eriytymisen visualisoinnit vain suunnittelukäytössä perustui tietoisuuteen visu-
alisointien performatiivisesta potentiaalista, eli siitä, että visualisointien esittä-
minen laajemmalle yleisölle aiheuttaisi seurauksia. Eksplisiittisesti artikuloitu pe-
ruste ryhmän kollektiiviselle päätökselle välttää visualisointien esittämistä liittyi 
niiden alueita leimaavaan potentiaaliin ja sen seurauksiin. Aineiston analyysissä 
(alaluvussa 4.2.5) keskityin tarkastelemaan haastateltavien puhetta siitä, mitä 
leimautumisesta seuraisi, ymmärtääkseni puheen taustalla vaikuttavia arvoja 
ja asenteita.

Visuaalisen esittämisen ja tilallisten kuvastojen välinen yhteys oli yksi keskei-
siä havaintojani tarkastellessani sitä, miten visuaalisen esittämisen poliittisuus 
tunnistettiin ja miten siihen suhtauduttiin. Haastateltavat tunnistivat eriytymi-
seen liittyvien tilallisten kuvastojen leimaavan potentiaalin ja olivat varsin tie-
toisia siitä, että suunnittelun omat tietokäytännöt saattoivat osallistua näiden 
leimaavien kuvastojen tuottamiseen. Leimaavana pidettyjen visualisointien – 
kuten muunkin leimaavan tai alueiden taantumista korostavan tiedon – esittä-
misen välttäminen näyttäytyi suunnittelijoiden näkökulmasta siis vastuullisena 
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ratkaisuna, jolla pyrittiin siihen, etteivät leimaavat ja vahingolliset tilalliset kuvas-
tot vahvistuisi. Näin suunnittelun visuaalisen esittämisen käytäntöjä perusteltiin 
eettiseen vastuuseen liittyvin näkökulmin. 

Stigmaa ylläpitävät tilalliset kuvastot nähtiin erityisesti median luomina ja 
ylläpitäminä. Varsinkin suunnittelijoiden puheesta erottui diskurssi, joka käsitteli 
median tapaa kirjoittaa alueellisesta eriytymisestä eräänlaisena vastavoimana 
suunnittelun pyrkimyksille kehittää alueita. Tunnistin taustalta myös kaikuja ai-
emmista merkityskamppailuista, joissa julkisuudessa esitettyyn eriytymistietoon 
oli liittynyt noudatettuun politiikkaan kohdistettua kritiikkiä. Suunnittelussa näi-
hin merkityskamppailuihin liittyy myös kamppailu siitä, kenellä on oikeus tehdä 
tulkintoja ja johtopäätöksiä kulloisenkin tiedon pohjalta. 

Tulkitsin mediajulkisuutta käsittelevää haastattelupuhetta suunnitteluproses-
siin liittyvän tietoisen depolitisaatiopyrkimyksen näkökulmasta. Suunnittelun 
tietokäytäntöihin liittyvä depolitisoiminen tarkoittaa tässä yhteydessä tiedon 
esittämisen välttämistä tai tiedon rajaamista jonkin toimijaryhmän käyttöön 
tarkoituksena välttää siihen liittyvä politisoitumisen mahdollisuus. Alueellisen 
eriytymisen visualisointeihin liittyvät depolitisoivat tietokäytännöt nähtiin eri-
tyisesti asukkaiden ja alueiden tulevaisuuden suojelemisena. Suunnittelijat eivät 
haastatteluissa juurikaan kyseenalaistaneet sitä, että depolitisaatiopyrkimykset 
samalla tulivat rajanneeksi alueellisesta eriytymisestä käydyn keskustelun tek-
nisen asiantuntijuuden piiriin, indikaattoritiedon avulla määriteltäväksi ja hal-
littavaksi ongelmaksi. Pikemminkin rajaus nähtiin suotuisana asiana sen vuoksi, 
että asiantuntijoilla ajateltiin osaamisensa perusteella olevan tavallisia kansalaisia 
paremmat valmiudet ymmärtää esimerkiksi visualisoidun tiedon taustoja ja tehdä 
visualisoinneista oikeansuuntaisia johtopäätöksiä. Haastatellut suunnittelijat eivät 
tuoneet esille mahdollisuutta, että eriytymistiedon mediajulkisuudella voisi olla 
myönteisiä vaikutuksia, lukuun ottamatta yhtä suunnittelijaa, joka pohti avoimen 
tiedon ja julkisen keskustelun mahdollisesti helpottavan esimerkiksi myönteisen 
erityiskohtelun tyyppisten poliittisten päätösten tekemistä.

Oikea ja hyväksyttävä tapa visualisoida alueellista eriytymistä liittyi puheessa 
eriytymisen hallinnan pyrkimyksiin, ratkaisujen etsimiseen ja toimenpiteiden vai-
kuttavuuden seurantaan, toisin sanoen visualisointien käyttöön asiantuntijatyön 
työkaluina. Seudulliselle työryhmälle tuotettujen visualisointien kommunikaatio-
rooli ulospäin suuntautuvan viestimisen välineenä oli ikään kuin sammutettu, 
mutta yleisemmin visualisointien mahdolliseen kommunikatiiviseen rooliin liit-
tyviä ajatuksia esitettiin mediavisualisointien yhteydessä. Näistä puheista tulkit-
sin hallinnan pyrkimyksiin liittyvän taustatiedon ja vaikuttavuuden seurantaan 
liittyvän tiedon olevan useimpien haastateltavien mielestä periaatteessa myös 
poliittisille päättäjille kuuluvaa tietoa. Havaitsin kuitenkin haastateltavien pu-
heesta vahvasti kehittämisen, uudistamisen ja vetovoiman sävyihin painottuvan 
diskurssin. Osa suunnittelijoista sanoitti varsin suoraan sen, että eriytyneiden alu-
eiden ”kauhistelun” tai ”voivottelun” sijaan suunnittelun tehtävä oli viestiä julkisen 
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sektorin uskoa alueisiin kertomalla tehdyistä toimenpiteistä ja tulevista panos-
tuksista.  Tulkitsin tämän puheen omaksi tilalliseksi kuvastokseen, jonka vah-
vistaminen nähtiin tärkeänä kehittämishankkeiden toteuttamista edesauttavana 
toimintana. Uudistamisen ja vetovoiman kuvastojen keskeisiksi kohderyhmiksi 
erottuivat alueiden tulevat uudet asukkaat, elinkeinoelämä ja rakennusteollisuus.

Tulkintani mukaan kehittämisen eetos oli läsnä kaikkien haastateltavien pu-
heessa – joillakin korostuneempana, toisilla vähemmän hallitsevana. Tulkitessaan 
eriytymistä havainnollistavia ongelmakeskeisiä ja potentiaalisesti leimaavia vi-
sualisointeja haastateltavat usein aktiivisesti vastustivat kuvista tulkitsemaansa 
negatiivista viestiä, esittäen sille samalla alueiden uudistamiseen ja niiden ”nou-
suun” keskittyvää vastatarinaa. Tämä ilmeni osin siinä, miten visualisointeja moi-
tittiin ajallisen perspektiivin tai taustoituksen puutteellisuudesta (ks. myös ala-
luku 4.2.2), mutta vastatarinaa negatiivisen kehityksen kierteelle kerrottiin myös 
onnistuneiden esimerkkien kautta. Yleisin esimerkki, johon haastateltavat viitta-
sivat, oli Helsingin Myllypuron kaupunginosan kokonaisvaltainen kehittäminen, 
jonka hyvistä tuloksista puhuivat niin suunnittelijat kuin luottamushenkilötkin. 
Myllypuron vanhan ostoskeskuksen purkaminen ja uuden liiketila-asuinraken-
nuskompleksin rakentaminen, liikuntatilojen rakentaminen, Metropolia-ammat-
tikorkeakoulun uuden kampuksen rakentaminen sekä uuden terveys- ja hyvin-
vointikeskuksen rakentaminen mainittiin kerta toisensa jälkeen esimerkkeinä 
mittavista panostuksista. Nämä yhdessä pitkän ajanjakson kuluessa tapahtuneen 
kaupunginosan täydennysrakentamisen kanssa alkoivat lopulta tuottaa myös in-
dikaattorein mitattavia tuloksia sekä väestörakenteen kehityksen että asuntojen 
hintakehityksen suhteen. 

Suunnittelun tietokäytäntöjen kommunikatiivisiin ulottuvuuksiin liittyvät 
tietoiset pyrkimykset tuottaa myönteisiä tilallisia kuvastoja toimivat leimaavia 
performatiivisia prosesseja vastustavina. Mikäli tällainen haastattelutilanteiden 
puhunta kuvitettaisiin materiaalisilla visualisoinneilla, käsillä olisi näkyväksi piir-
retty vetovoiman tilallinen kuvasto, jonka performatiivinen potentiaali toisaalta 
tukisi ja vahvistaisi toimenpidevalikoimaa, mutta jonka tarkoitus olisi samalla 
aktiivisesti kommunikoida alueiden jo tapahtunutta tai tulevaa ”nousua”, niiden 
keskiluokkaistumista. Tästä näkökulmasta merkityksellisiä olisivat sellaiset kuvat 
ja muut viestit, jotka kertovat onnistumisesta ja myönteisestä kehityksestä, tai 
vähintään tekemisestä, tapahtumisesta ja pyrkimyksestä. 

Käsitys suunnittelun tehtävästä taantuneiksi tai huono-osaisiksi miellettyjen 
alueiden ”nousun” mahdollistajana osoittautui performatiiviseksi voimaksi sekä 
käsillä olevien virikemateriaalien tulkinnassa että puheessa sellaisista visualisoin-
neista, jotka parhaiten palvelisivat suunnittelua. Tulkintani mukaan haastateltavat 
näkivät alueiden vetovoiman parantamisen ja uusien keskiluokkaisten asukkai-
den houkuttelemisen eriytymisen hallinnan tärkeimpänä tehtävänä ja pitivät sitä 
yleisen edun mukaisena. Käsitys oli nähdäkseni varsin vahvasti jaettu sekä suun-
nittelijoiden että luottamushenkilöiden keskuudessa, sillä sitä kyseenalaistavia 
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näkökulmia tuli esille äärimmäisen vähän. Esimerkiksi ajatukset täydennys-
rakentamiseen liittyvistä paikallisista ympäristökonflikteista tai asuinalueiden 
luontoarvoihin liittyvistä merkityskamppailuista eivät tulleet näissä haastatte-
luissa esille missään muodossa. Kaikista haastatelluista vain yksi suunnittelija 
pohti ”purkavan” tai ”uudistavan” täydennysrakentamisen seurauksia olemassa 
oleville, edullisille tai ilmaisille palveluille, yhteisöllisille tai kolmannen sektorin 
toimijoiden toteuttamille tuen rihmastoille, jotka voivat pienituloisimmille asuk-
kaille olla tärkeitä kannattelevia rakenteita alueella. 

Tulkitsen tätä havaintoa suhteessa yleisempään näkemykseen siitä, että julki-
shallinnossa vallitseva määrällisen mittaamisen eetos johtaa lopulta siihen, että 
mittarit ohjaavat tavoitteiden määrittelyä (vrt. esim. Hanell 2019). Väestön sosioe-
konomisiin ominaisuuksiin perustuva alueellisen eriytymisen mittaristo merkit-
see sitä, että keskiluokkaistavan täydennysrakentamisen myötä väestörakenne 
tasapainottuu ja ”mittari värähtää” suotuisana pidettyyn suuntaan. Kysymys 
siitä, toteuttaako tällainen kehitys laajempaa yhteiskunnallista yleistä etua, on 
kuitenkin lähtökohtaisesti monitulkintainen, sillä yleinen etu ei ole yksiselittei-
sesti määriteltävissä tai osoitettavissa. Kuten esimerkiksi Campbell ja Marshall 
(2002) korostavat, etu, hyöty tai hyvinvointi ovat asioita, jotka voivat kohdistua 
yksilöön tai ryhmään, mutta joskus myös ympäristöön tai muuhun entiteettiin. 
Toisaalta mikään yleinen etu ei ole niin yleinen, että sen piiriin kuuluisivat ai-
van kaikki. Tällöin yleinen etu määritellään aina jostakin näkökulmasta käsin, 
ja sen määrittely tapahtuu kulttuurisesti ja arvosidonnaisesti (Campbell & Mar-
shall 2002). Yleisen edun lähtökohtaiseen monitulkintaisuuteen ovat kiinnittäneet 
huomiota myös Searle ja Legacy (2021) tarkastellessaan Sydneyn kaupungin lii-
kenneinfrastruktuurihankkeisiin liittyvää retoriikkaa. Suomessa Puustinen ym. 
(2017) ovat tunnistaneet käytännön kaupunkisuunnittelun esimerkkitapauksissa 
useita rinnakkain eläviä, mutta keskenään erilaisia yleisen edun versioita myös 
julkishallinnon sisällä.

4.3.2 Institutionaalisten rakenteiden ohjaama performatiivinen tulkinta

Empiirisen aineistoni perusteella näen, että institutionaaliset rakenteet ja visu-
aalisen esittämisen performatiivisuus kytkeytyvät toisiinsa, ja tämä kytkös tu-
lee erityisen näkyväksi silloin, kun kuvatut ilmiöt ovat luonteeltaan hallinnon 
toimialarajat ylittäviä. Tällaista MAL-suunnittelun prosessin työvaihetta, jossa 
eriytymisen yhdistelmäindikaattori esitettiin taustanaan maankäytön kehittä-
misvyöhykkeet ja liikenteen saavutettavuusvyöhykkeet, kuvasin alaluvussa 4.1.2. 
Työskentelyssä visualisoinnit esittivät näiden asioiden välisen yhteyden eräänlai-
sina visuaalisina argumentteina. Eri toimialojen piirissä tuotettujen paikkatie-
toaineistojen yhdistäminen toimi yhteensovittamisen työkaluna ja toimialojen 
asiantuntijoiden vuorovaikutuksen rajakohteena.
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Haastatellut suunnittelijat pitivät työttömyysasteen ja alhaisen tulotason yh-
distävää yhdistelmäindikaattoria melko toimivana tapana kartoittaa alueellisen 
eriytymisen ongelmallista puolta (tarkemmin alaluvussa 4.1.1). Haastateltavat 
toivat kuitenkin esille myös sen, ettei yhdistelmäindikaattori tunnistanut vai-
keaa huono-osaisuutta. Puheessa mainittiin huono-osaisuuteen ja syrjäytymi-
sen riskiin vaikuttavia indikaattoreita (”koulupudokkuus”, ”nuorison tilanne” 
tai ”huostaanotot ja muut”), joiden alueellisen jakautumisen tarkastelu tuottaisi 
haastateltavien mielestä oikeamman kuvan eriytymiseen liittyvistä hyvinvoinnin 
ongelmista ja niiden paikantumisesta.40 

Tulkitsin keskustelun kuvastavan sitä, että haastateltavien näkemyksen mu-
kaan työryhmän yhdistelmäindikaattori muodosti riittävän tietopohjan seu-
dullisen MAL-suunnittelun tarkoituksiin. Riittävyys määrittyi työssä suhteessa 
MAL-suunnitelman toimenpidevalikoimaan, mutta myös käytettävissä olevien 
aineistojen ja resurssien puitteissa. Suunnittelutilanteen ehdoilla tehty riittävyy-
den ja tarkoituksenmukaisuuden määrittely vastaa hyvin esimerkiksi Foresterin 
(1984, 1989), Flyvbjergin (1998) ja Sagerin (1999) ajatuksia siitä, miten suunnitte-
lulle ominainen rajoittunut rationaalisuus ilmenee käytännön prosesseissa. Tämä 
tietopohjan tarkoituksenmukaisuuden ja riittävyyden neuvottelu kuvastaa mieles-
täni suunnittelun pyrkimystä niin sanottuun objektivistiseen narratiiviin (Beau-
regard 1993, s. 189; Hamnett 2001, s. 168). Tietyt indikaattorit ovat oikeastaan 
jo ennalta vakiintuneet kuvaamaan jotakin ilmiötä, osittain tutkimusperinteen, 
osittain aineistojen saatavuuden ja osittain suunnittelutehtävän ja institutionaa-
listen rakenteiden pohjalta määriteltyinä. Niistä on tullut ilmiötä kuvaavaa fakta-
tietoa (matters of fact), jonka soveltuvuutta ei ole enää syytä vakavasti puntaroida 

40 Hyvinvoinnin vakavimpien haasteiden tiedollinen todentaminen ja niiden paikantaminen tarkoittaisi 
esimerkiksi tietojen poimintaa ja yhdistelemistä useista erillisistä rekistereistä ja tietokannoista ja lo-
pulta niiden tuottamista yhteismitalliseksi paikkatiedoksi. Tällaisen kokonaisaineiston tuottaminen on 
työlästä, eikä se välttämättä sektoritoimijan näkökulmasta palvele ko. hallinnon sektorin ydintehtävää. 
Kokonaiskuvan tuottaminen edellyttääkin ylhäältä johdettua prosessia, kuntaorganisaatiossa esimerkiksi 
valtuustokauden strategiaan liittyen. Tämän tyyppisiä hyvinvoinnin kokonaiskuvan kartoituksia on Hel-
singin seudulla laadittu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, kussakin hieman erityyppisillä painotuksilla 
ja indikaattoreilla. Helsingissä kaupunkistrategiaan 2017–2021 (Helsinki 2017a) kuului eriarvoisuuden 
vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn hanke (Helsinki 2017b) ja sen lisäksi kaupunginval-
tuusto hyväksyi 19.6.2019 Helsingin hyvinvointisuunnitelman vuosille 2019–2021 (Helsinki 2019a). Van-
taan kaupungin valtuustokauden strategiaan (Vantaa 2017) liittyi Vantaan hyvinvointiohjelma vuosille 
2018–2022 (Vantaa 2018a) sekä Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma vuosille 2019–2021 (Van-
taa 2018b) (ks. myös Ala-Mantila 2018). Espoon kaupunkistrategiaan (Espoo 2017a) liittyi Hyvinvoiva 
Espoo -kehitysohjelma vuosille 2018–2021 (Espoo 2017b). Saman tyyppisiä hyvinvoinnin tavoitteita on 
sisältynyt kaikkien Helsingin seudun kuntien strategioihin, mutta mainitsen nämä kolmen suuren kau-
pungin ohjelmaa erikseen kahdesta syystä. Seudun kunnista alueelliseen eriytymiseen liittyvä näkökul-
ma hyvinvointiin painottui aineistoni perusteella erityisesti näihin kolmeen kaupunkiin. Lisäksi kolmella 
suurella kaupungilla on suurimmat resurssit tuottaa kaupunkikohtaista strategian tavoitteisiin liittyvää 
tausta- ja seurantatietoa. MAL-suunnittelun näkökulmasta näin tarkan tason seudullisen kokonaiskuvan 
muodostaminen ei kuitenkaan näyttäytynyt tarkoituksenmukaisena, sillä alueellista eriytymistä ei nähty 
yhteisenä seudullisena ongelmana (ks. alaluku 4.1.3 edellä). MAL-suunnitelman toimenpidevalikoiman 
näkökulmasta tarkempi kartoittaminen ei olisi tuonut lisäarvoa, eikä tarkempaan kartoitukseen olisi ol-
lut resurssejakaan. Alueellinen eriytyminen asukkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin kysymyksenä paikan-
tuikin aineistossani vahvasti kunnallisen tason tehtäväksi.
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(ks. esim. Davoudi 2012, s. 437). Toisaalta, kuten olen kuvannut alaluvussa 4.1 
ja edellä ”todellista” vaikeaa huono-osaisuutta koskevaa puhuntaa tarkastelles-
sani, puntarointia kyllä paikoin tehtiin, mutta sen tulokset kerrostuivat lähinnä 
osapuolten hiljaiseksi tiedoksi, eikä sen pohjalta ainakaan tämän suunnittelu-
prosessin puitteissa ryhdytty kehittämään uusia indikaattoreita tai visuaalisen 
esittämisen tapoja. 

Analysoidessani indikaattorien puntarointiin ja niiden työstämiseen liitty-
vää puhetta jäin myös pohtimaan kolmen suunnittelijan haastattelutilanteeseen 
mukanaan tuomia visuaalisia materiaaleja. Olin haastattelukutsun yhteydessä 
tarjonnut haastateltaville mahdollisuuden tuoda haastatteluun sellaisia alueel-
lista eriytymistä kuvaavia visualisointeja, jotka heidän mielestään olivat hyviä, 
kiinnostavia, tai vaihtoehtoisesti jollain tavalla hankalia tai puutteellisia. Tähän 
mahdollisuuteen tarttuneista kolmesta suunnittelijasta kaksi toi väitöskirjatutkija 
Juho Kiurun laatimia paikkatietotarkasteluja, joissa oli yhdistetty yhdyskuntara-
kenteen kaupunkimaisuutta kuvaavia indikaattoreita väestön sosioekonomista 
rakennetta kuvaaviin indikaattoreihin (Kiuru 2019, ks. myös alaviite 29). Kolmas 
suunnittelija toi itse laatimiaan paikkatietotarkasteluja, jotka kuvasivat väestöra-
kennetta asuntojen hallintamuodon mukaan. Näiden kolmen lisäksi neljäs suun-
nittelija, jota haastattelin hänen omassa työhuoneessaan, sai Tukholman Skillna-
dernas Stockholm -raportin nelikenttäkuvasta kimmokkeen etsiä kirjahyllystään 
selvityksen, joka sisälsi Uudenmaan maakunnan merkittävimpien keskusten kes-
kusprofiilien tarkastelun kuuden laadullisen ja toiminnallisen muuttujan avulla41. 
Näiden haastateltavien kanssa keskustelin mahdollisuuksista kuvata ympäristön 
ja palvelujen ominaisuuksia yhdessä väestörakenteen erilaisten ominaisuuksien 
kanssa.

Keskeinen tietokäytäntöihin liittyvä kysymys liittyy mielestäni ensinnä siihen, 
mitkä ilmiöt kuvataan ylipäänsä, ja toiseksi siihen, minkä asioiden ajatellaan, 
tai visuaalisen esittämisen keinoin argumentoidaan, olevan yhteydessä toisiinsa. 
Tällöin visualisoinnin performatiivisuus ilmenee siinä, että se samalla ehdot-
taa alueellisen eriytymisen hallinnan mahdollisia ratkaisuja. Edellä kuvaama-
ni haastateltavien omat materiaalit liittyivät kaikki jollakin tavalla maankäytön, 
asumisen ja liikenteen toimialoihin. Visualisointien mahdollinen rooli toimiala-
rajat ylittävän strategisen näkemyksen rajakohteina tuli esille silloin, kun kä-
sillä oleviin virikemateriaaleihin sisältyi muita kuin maankäytön, asumisen tai 

41 Löysin selvityksen myöhemmin myös Uudenmaan liiton verkkosivustolta (ks. Uudenmaan liitto 2018). 
Selvityksen keskusprofiilit oli laadittu perustuen kuuteen eri muuttujaan, jotka olivat asuminen (väestön 
tiheys), kaupunkikulttuuri (taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan työ-
paikat, rakennetun kulttuuriympäristön alueiden, eli ns. RKY-alueiden, ala sekä aluetehokkuus), työpai-
kat (työpaikkatiheys rakennetulla keskusalueella), tietotyö (työpaikkatiheys rakennetulla keskusalueella, 
informaatio ja viestintäalan, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toi-
minnan, julkisen hallinnon sekä koulutuksen työpaikat), saavutettavuus (SAVU-aineisto) ja kauppa (vähit-
täiskaupan työpaikkatiheys rakennetulla keskusalueella). 
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liikenteen toimivaltaan liittyviä elementtejä. Näiden visualisointien tulkinnassa 
monien suunnittelijoiden puheesta erottui kuitenkin institutionaalisen todellisuu-
den lukkoja, eräänlaisia ajateltavuuden rajoja (vrt. Bäcklundin 2007 todellisuuden 
lukon käsite). Suunnittelijoille toimivallan ja vastuun rajat muodostivat toiminnan 
institutionaaliset puitteet, joiden olemassaolo määritteli orientaation ja työkalut 
kunkin asian käsittelyyn. Vahvat institutionaaliset todellisuuden lukot voivatkin 
tulkintani mukaan toimia eräänlaisina visuaalisen esityksen performatiivisen 
potentiaalin vastavoimina (counterperformatives, ks. Butler 2010), mikäli visu-
alisoinnin esittämä argumentti jätetään huomiotta todeten sen kuuluvan muiden 
toimialojen vastuulle. 

Alueellisen eriytymisen hallinnan kannalta oleellista on se, miten vakiintuneet 
esittämisen tavat suuntaavat sekä toimenpiteitä että resurssien käyttöä. Asian-
tuntijuuteen liittyy suunnittelijan valta määritellä tarkoituksenmukainen tieto ja 
tehdä tiedon avoimuuteen liittyviä ratkaisuja. Institutionaalisia rakenteita kunni-
oittava ja niiden puitteissa tiedolla johtamiseen parhaiten soveltuva tieto olisi siten 
sellaista, joka vastaa käytettävissä olevia keinoja ja resursseja eikä tarpeettomasti 
haasta institutionaalisia puitteita. Tällaiset teknis-rationaaliseen asiantuntijuu-
teen nojaavat tietokäytännöt osoittautuvatkin lähtökohtaisesti varsin poliittisiksi, 
kun niitä tarkastellaan toimialarajat ylittäen. 

Vakiintuneiden faktojen ja uudenlaisten tarkastelutapojen (matters of fact vs. 
matters of concern) kohtaamista havainnollistaa Hanellin (2018) tutkimus EU:n 
hyvinvoinnin maantieteestä. Vakiintuneiden taloudellista kehitystä mittaavien 
indikaattorien tuottaman kuvan vertaaminen myös subjektiivisia hyvinvoinnin 
osatekijöitä huomioivan elämänlaatuindeksin avulla piirtyvään kuvaan on mie-
lestäni kuvaava esimerkki siitä, miten tietokäytäntöjen avulla voidaan joko vah-
vistaa tai haastaa vakiintuneita tilallisia kuvastoja. Myös kaupunkiseudun ”huo-
no-osaisten” alueiden kuva muuttuisi toisenlaiseksi hyvinvoinnin maantieteen 
kuvaksi, mikäli tarkasteluissa huomioitaisiin pienituloisuuden ja työttömyyden 
ohella myös muita näkökulmia. Näitä voisivat olla edellä mainitut huono-osai-
suutta tai syrjäytymisen riskiä paremmin vastaavat sosiaalisen haavoittuvuuden 
indikaattorit, mutta yhtä lailla olisi mahdollista huomioida koetun hyvinvoinnin 
ja elämänlaadun kysymyksiä. Niiden taustoittaminen ympäristön erilaisilla laa-
tutekijöillä sekä suhteuttaminen resurssien alueelliseen jakautumiseen tuottaisi 
poliittiseen keskusteluun visuaalisia syötteitä, joilla voisi olla muutosvoimaista 
performatiivista potentiaalia sekä noudatetun politiikan että alueita koskevien 
mielikuvien kannalta.

Näen institutionaalisiin rakenteisiin perustuvan tilanteisen ja arvottavan tul-
kinnan seikkana, joilla on oma vaikutuksensa visualisointien performatiivisuu-
den prosessissa. Tilanteinen ja arvottava tulkinta kytkeytyy suunnittelukeskeisen 
rationaliteetin ohella myös julkishallinnon managerialistisiin käytäntöihin (vrt. 
esim. Overeem & Tholen 2011). Tietokäytäntöjä tai tiedon esittämisen ratkaisuja 
voi suunnittelutehtävään liittyvän tarkoituksenmukaisuusarvion tai organisaation 



211

toimivallan rajoitusten lisäksi ohjata myös tietoisuus organisaation taloudellisista 
tai muihin resursseihin liittyvistä realiteeteista. Tästä näkökulmasta jopa yksit-
täinen visualisointi voisi saada poliittisesti latautuneen merkityksen, ja tietoisuus 
tällaisista organisaation sisäisistä herkkyyksistä voi ohjata depolitisoiviin käy-
täntöihin sekä tiedon tuotannon että sen visuaalisen esittämisen ratkaisuissa42. 

Luottamushenkilöiden haastattelut toivat kuitenkin esille erään mielestäni 
merkittävän eron verrattuna suunnittelijoiden haastatteluihin. Tulkintani mu-
kaan luottamushenkilöiden näkökulmasta tietokäytäntöjen depolitisoituminen 
oli ongelmallista, sillä heidän luottamustehtävänsä puitteissa eriytymisestä käyty 
julkinen keskustelu oli lähtökohtaisesti avoimen poliittista. Suunnittelijoille tie-
don rajaaminen vain asiantuntijakäyttöön näyttäytyi keinona välttää haitalliseksi 
koettua asioiden avointa politisoitumista. Sen seurauksena luottamushenkilöt 
kävivät poliittista keskustelua muun saatavilla olevan tiedon varassa, ja monen 
puheesta välittyi huoli siitä, että keskustelu saattoi perustua väärin mielikuviin ja 
”luuloihin”. Liitän nämä näkökulmat Swyngedouwin (2011) esittämään ajatukseen 
siitä, että yhteiskunnallisen kentän depolitisoituminen kytkeytyy myös poliittisen 
populismin nousuun kaventaessaan edustuksellisen demokratian piirissä tapah-
tuvan asioiden politisoitumisen mahdollisuuksia.

Joidenkin luottamushenkilöiden puheessa alueellinen eriytyminen liittyi myös 
poliittiseen eriytymiseen, ja ”asiallisen tiedon” ja ”oikean faktatiedon” tärkeyttä 
korostettiin tärkeänä lisänä mielikuvien pohjalta käytyyn keskusteluun. Liitän 
haastateltavien esille tuoman ”oikean faktatiedon” kaipuun myös keskusteluun 
asiantuntijatiedon neutraaliksi mielletystä luonteesta (vrt. Puustinen 2006, Bäck-
lund 2007). Tulkitsen aineistoni keskustelua siten, että haastattelemani luotta-
mushenkilöt kaipasivat viranhaltijoiden tuottamaa tietoa eräänlaiseksi perustak-
si, joka vallitsevassa suunnittelukulttuurissa on yhteisellä sopimuksella määritelty 
neutraaliksi ja luotettavaksi. Bäcklund (2007, s. 227) on tulkinnut tämäntyyppisen 
keskustelun heijastavan komprehensiivis-rationaalisen suunnittelulogiikan mu-
kaista pyrkimystä tiedollisen epävarmuuden poistamiseen (ks. myös Bäcklund & 
Mäntysalo 2010), ja oma tulkintani on jossain määrin saman suuntainen. Pidän 
mahdollisena sitä, ettei tämän pohjatiedon merkityksestä välttämättä tarvitse 
vallita lähtökohtaisesti jaettua yhteisymmärrystä. Oman tulkintani mukaan haas-
tateltavat kokivat sen tarpeellisena siksi, että muodolliseen päätöksentekoon liit-
tyvä poliittinen keskustelu olisi hallitumpaa, jos se perustuisi joihinkin jaettuihin 
tiedollisiin lähtökohtiin. Näen suunnitteluprosessin tuottaman perustelutiedon 

42 Toisaalta tällaisissa tilanteissa jo se, että politiikkatoimien tarve on organisaation tai sen osan sisällä 
tunnistettu saattaa jollakin aikajänteellä vaikuttaa toiminnan tapaan – esimerkiksi yhteistyösuhteiden 
vahvistamiseen, määrärahojen suuntaamiseen, uudenlaisen osaamisen rekrytoimiseen tai vastaavaan. 
Tällöin prosessi tapahtuu vähitellen ja siihen kenties alun perin osallistuneen visualisoinnin rooli voi 
lopulta jäädä melko näkymättömäksi. Organisaation näkökulmasta omaehtoinen ja vähittäinen toimin-
tatapojen kehittäminen on toisaalta helpompi vaihtoehto, mutta joskus tiedostettujen muutostarpeiden 
tosiasiallinen toteutuminen saattaa edellyttää poliittisen tahdonilmauksen.
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saavan tässä yhteydessä rajakohteen roolin – osapuolten ei tarvitse kaikilta osin 
sitoutua siihen, mutta se on silti pinta, johon vuorovaikutus ja merkityskamp-
pailut voivat kiinnittyä. ”Faktatieto” on siten eräänlainen sopimuksenvaraisen 
mitta-asteikon nollalukema, johon osallistujien omia arvoja ja merkityksiä voi-
daan suhteuttaa. 

4.3.3 Visuaalisen esittämisen performatiiviset ulottuvuudet

Empiirisen aineistoni analyysin tuloksena käsitykseni visualisointien performa-
tiivisuudesta jäsentyi siten, että erotan toisistaan visuaalisen esityksen performa-
tiivisen potentiaalin, performatiivisen prosessin ja performatiivisen vaikutuk-
sen. Aineistoa tulkitessani täsmensin käsitystäni siitä, minkälaiset ominaisuudet 
näyttäytyivät performatiivisen potentiaalin ulottuvuuksina ja minkälaiset seikat 
vaikuttivat potentiaalin toteutumiseen. Samalla palasin jälleen analyyttisen vii-
tekehykseni alkuun, Rosen (2001) jäsennykseen visuaalisen esittämisen konteks-
teista (taulukko 1, luku 2). 

Tulkintani on, että visualisoinnin performatiivinen potentiaali muodostuu 
visualisoinnin ominaisuuksien ja sen esittämisen kontekstin yhteisvaikutukses-
ta (taulukko 8). Visualisoinnin ominaisuudet määritellään sen tuottamisen yh-
teydessä, joten tekijän konteksti (vrt. taulukko 1, luvussa 2) on performatiivisen 
potentiaalin kannalta tärkeä. Tekijän intentio eli se, miten tietoisesti hän visuali-
soinnin performatiivisia ominaisuuksia korostaa, sekä tekijän institutionaalisen 
statuksen vaikutus visualisoinnin muutosvoiman toteutumiseen vaikuttavana 
seikkana ovat tällöin tarkastelussa oleellisia (vrt. Austinin 1962/2016 ajatukset 
lausumien muutosvoiman vahvuudesta). 

Taulukko 8. Visualisoinnin performatiivisen potentiaalin ulottuvuudet.

Performatiivisen 
potentiaalin 
ulottuvuudet

Vaikuttavat tekijät

Visualisoinnin 
tulkintaa 
suuntaavat 
ominaisuudet

Ilmiön kehystäminen taustoittamalla

Politiikkatoimia ehdottavan sisällön tuominen visualisointiin

Huomion suuntaaminen argumentoivilla tekstielementeillä

Visualisoinnin mittakaava – paikallinen/seudullinen

Visualisoinnin 
kontekstin 
ominaisuudet

Visualisoinnin näkyvyys, saavutettavuus, avoimuus

Status – esimerkiksi suunnitelmavisualisoinnilla on 
lähtökohtaisesti vahvempi yhteys politiikkatoimiin, akateemisen 
tutkimuksen tulosten visualisoinnilla puolestaan vahva 
tieteellisen tiedon status.
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Julkaisemiseen, julkaisukanavaan ja julkaisun tekniseen toteutukseen (vrt. tau-
lukko 1) liittyvät seikat vaikuttavat osaltaan siihen, miten performatiivinen poten-
tiaali voi toteutua. Myös tässä kohden tekijän ratkaisut ovat tärkeitä performatiivi-
sen potentiaalin toteutumisen tai toteutumatta jäämisen kannalta. Visualisointien 
kyky irrota alkuperäisestä kontekstistaan ja siirtyä uusin konteksteihin voi johtaa 
tekijän kannalta arvaamattomiinkin performatiivisiin vaikutuksiin. Aineistooni 
sisältyi useita esimerkkejä siitä, että suunnittelijat tunnistivat visualisointien per-
formatiivisen potentiaalin ja ennakoivat siitä mahdollisesti koituvia erilaisia vai-
kutuksia. Mikäli visualisoinnin performatiivisen potentiaalin arvioidaan olevan 
yleisesti vahingollinen (esimerkiksi alueita leimaava) tai ristiriidassa strategisten 
tavoitteiden kanssa (esimerkiksi investointien houkuttelua haittaava), visuali-
soinnin ominaisuuksia voidaan muokata tai visualisoinnin leviämistä saatetaan 
rajoittaa. Toisaalta, mikäli visualisoinnin muutosvoima nähdään myönteisenä, 
sitä on mahdollista tietoisesti hyödyntää. Oman tulkintani mukaan seudullisen 
työryhmän tapa työskennellä visualisointien äärellä on myös yksi tapa hyödyntää 
visualisointien performatiivista potentiaalia vuorovaikutuksen rajakohteena.

Ajatukseni visualisoinneista teonluonteisina lausumina ja argumentteina tar-
koittaa myös sitä, että visualisoinnin tekijä ehdottaa tulkinnan näkökulmaa, joko 
kompositioon liittyvin valinnoin tai verbaalisin nostoin. Tällöin tulkitsija saattaa, 
ainakin aluksi, keskittyä arvioimaan esitetyn argumentin arvoa ja paikkansapitä-
vyyttä. Näin esittämisen valinnoilla oli mielestäni selvästi keskustelua suuntaava 
vaikutus. Esimerkiksi seudullisen työryhmän yhdistelmäindikaattorikartan laa-
timisessa tehty valinta esittää vain alimman tulotason ja suurimman työttömys-
asteen sijainti vaikutti siten, että kartan äärellä keskityttiin huono-osaisuuden 
kasautumiseen. Sen sijaan Vauraus valtaa Vallilaa -lehtiartikkelin kartan tapa 
esittää kaikki alueet paremmuusjärjestyksessä, sijoitukseltaan parasta ja huo-
nointa vielä visuaalisesti korostaen (kuva 5), muutti eriytymisilmiön tulkinnan 
näkökulmaa siten, että huomion kohteeksi tuli köyhyyden ja rikkauden välinen 
etäisyys. Vastaavasti karttavisualisoinnin otsikko ”Levottomuuden tunne keskit-
tyy ratojen varsille” (kuva 2) suuntasi keskustelun vahvasti raideliikenteen ja sen 
asemien turvallisuuteen ja liikkumisen kokemuksiin. 

Tekijän intention ja statuksen sekä visualisoinnin ominaisuuksien lisäksi 
vastaanottajan kontekstiin liittyvillä seikoilla, useiden vastaanottajien välisellä 
vuorovaikutuksella ja muilla olosuhteilla on kaikilla oma osuutensa performa-
tiivisen prosessin muotoutumisessa (vrt. Butler 2010). Analyysissäni lähtökohta 
vastaanottajan kontekstin tarkastelulle oli Rosen (2001) jäsennys (taulukko 1, lu-
vussa 2), mutta täydensin viitekehystäni ajatuksella tulkinnasta vastaanottajan 
ja visualisoinnin vuorovaikutuksena (vrt. Del Casino & Hanna 2006, Kitchin & 
Dodge 2007/2011). Lisäksi sisällytin tarkasteluuni ajatuksen tulkintojen tilantei-
suudesta, joka suunnitteluprosessissa tarkoittaa yksilöllisten tulkintojen artiku-
loimista muille osallistujille ja vuorovaikutuksessa tapahtuvaa pyrkimystä kohti 
(ainakin osittaista) kollektiivista tulkintaa. Oheiseen taulukkoon 9 olen jäsentänyt 
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sitä, minkälaiset tekijät tulkintani mukaan vaikuttivat visualisointien performa-
tiiviseen prosessiin.

Ymmärrän performatiivisen prosessin luonteeltaan kollektiivisena ja jaettuna. 
Tulkinnat voivat tulla jaetuiksi välittyneesti tai vuorovaikutteisesti dialogissa. 
Vuorovaikutteinen tulkinta tapahtuu prosessin tai tilaisuuden osapuolten välil-
lä ja sen toteutumiseen vaikuttavat esimerkiksi tilanteen luonne, osapuolten in-
stitutionaaliset roolit ja dialogin tavoite. Visuaalisen esityksen performatiivinen 
potentiaali toteutuu aina tilannekohtaisesti. Omassa työssäni olen tarkastellut 
performatiivista prosessia suunnittelun näkökulmasta, jolloin prosessi tapahtuu 
pitkän ajan kuluessa yhdistelmänä lukuisia dialogisen tulkinnan tapahtumia sekä 
välittyneitä tulkinnan hetkiä. Pidän tärkeänä myös sitä, miten intertekstuaalisten 
tulkintojen toisteisuus ja kollektiivisten tulkintojen myötä valikoituneet ja voimis-
tuneet diskurssit vaikuttavat performatiiviseen prosessiin. Näin ollen kunkin yk-
sittäisen visualisoinnin performatiivinen potentiaali riippuu mielestäni vahvasti 
myös sitä edeltäneistä visualisoinneista. 

Taulukko 9. Visualisointiin liittyvän performatiivisen prosessin ulottuvuudet.

Performatiivisen 
prosessin 
ulottuvuudet

Vaikuttavat tekijät

Visualisoinnin 
vastaanotto ja 
tulkinta

Tulkinnan tilanteisuus, tulkitsijan tarpeet

Tulkitsijan arvot ja asenteet

Intertekstuaalisuus – tulkitsijan esiymmärrys ja aiemmat 
visualisoinnit

Tulkitsijan paikkasidonnaiset tulkinnan viitepisteet

Tulkitsijan kiinnostus, hajamielisyys, kiireisyys

Tulkintojen 
artikuloiminen ja 
jakaminen

Dialogin tilanteisuus

Osallistumisen oikeus

Myötä- ja 
vastavoimat

Toisteisuus, näkyvyys, avoimuus

Merkityskamppailut

Institutionaaliset/organisatoriset rajat ja lukot

Oma näkökulmani tarkoittaa siten sitä, että erilaiset performatiivista prosessia 
ohjaavat ja säätelevät teot ovat samalla hienovaraista merkityskamppailujen muo-
vaamista, politiikan tekemistä. Esimerkiksi se, kenellä on oikeus tai mahdolli-
suus osallistua dialogiin vaikuttaa lopputuloksena muotoutuvaan kollektiiviseen 
tulkintaan. Kollektiivisesti saavutettu tulkinta on aina uusien tulkintojen myötä 
mahdollista myös haastaa. Merkityskamppailut, politisoituminen ja konfliktit 
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voidaan nähdä performatiivisena vaikutuksena, eräänlaisena lopputuloksena, 
mutta myös keskeisenä osana performatiivista prosessia (vrt. esim. Forester 2006, 
2012; Swyngedouw 2009, 2011). Tästä avautuu tulkintani mukaan näkymä tilan-
teeseen, jossa politisoituminen ja konfliktit voisivat tuottaa uutta ymmärrystä ja 
vaihtoehtoisia toiminnan tapoja myös suljettuun suunnitteluprosessiin. 

Viimeinen vaihe performatiivisen muutosvoiman tarkastelussani liittyy vai-
kutuksen laatuun ja kohdentumiseen (taulukko 10). Performatiivinen vaikutus 
on visuaalisen esittämisen politiikan näkökulmasta tärkeä, sillä vaikutusten 
mahdollisen kohdistumisen ennakointi on osa performatiivista tulkintaa. Visu-
alisointeja käytettäessä niiden performatiivisia vaikutuksia arvioidaan suhtees-
sa käyttäjän tarpeisiin ja arvoihin. Käyttäjän kannalta epäsuotuisaksi arvioitu 
performatiivisen vaikutuksen kohdentuminen voi osoittautua performatiivisen 
potentiaalin toteutumista jarruttavaksi tekijäksi esimerkiksi silloin, kun se johtaa 
visualisoinnin esittämisen rajoittamiseen. Esimerkiksi tapa, jolla seudullinen työ-
ryhmä ennakoi alueellista eriytymistä kuvaavien visualisointien mahdollisia va-
hingollisia seurauksia, ja rajoitti käytännössä samalla niiden performatiivisen po-
tentiaalin toteutumista, edustaa mielestäni tällaista performatiivista vastavoimaa.

Taulukko 10. Visualisoinnin performatiivisen vaikutuksen ulottuvuudet.

Performatiivisen 
vaikutuksen 
ulottuvuudet

Vaikuttavat tekijät

Vaikutuksen laatu Konkreettinen ympäristöä muokkaava vaikutus

Mielikuviin liittyvä kuvattua ilmiötä ylläpitävä tai voimistava 
vaikutus

Mielikuviin liittyvä vakiintuneita tilallisia kuvastoja haastava 
vaikutus

Vaikutuksen 
kohdistuminen 
(suoraan tai 
tapahtumaketjun 
tuloksena)

Yksilö tai ryhmä

Noudatettu politiikka

Suunnitteluprosessi tai institutionaaliset rakenteet

Indikaattorein mitattava ilmiö

Rakennettu ympäristö, luonnonympäristö

4.3.4 Yhteenveto: Performatiivisuus ja visuaalisen esittämisen politiikka

Olen tässä luvussa tarkastellut visuaalisen esittämisen politiikkaa performatiivi-
suuden näkökulmaan kiinnittyvän analyyttisen viitekehykseni avulla. Sen sijaan, 
että olisin ennakolta hyvin tarkasti kiinnittänyt oman performatiivisuuskäsityk-
seni johonkin tiettyyn tarkastelun tapaan, halusin tutkia aineistoani avoimena 
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sille, että performatiivisuus voi ilmetä monin eri tavoin. Tapani jäsentää performa-
tiivisuus potentiaalin, prosessin ja vaikutuksen avulla on ajatuksellisesti saman 
suuntainen Butlerin (2010) näkemyksen kanssa: performatiivisuus on käytäntöjä 
ja toimintaa (agency) pikemminkin kuin yksittäinen teko tai lausuma. Tutkimuk-
sessani performatiivisuus käytäntöinä ja toimintana kiinnittyi tutkimukseni kon-
tekstiin, seudullisen MAL-suunnittelun ja kunnallisen suunnittelun alueellisen 
eriytymisen hallinnan pyrkimyksiin. 

Haastattelemieni henkilöiden tekemät tulkinnat sanallistivat visualisointien 
performatiivista potentiaalia suoranaisina arvioina esimerkiksi leimaavista vai-
kutuksista. Samalla haastattelupuhe kuvasi mahdollisuuksia esittää toivotumpia 
todellisuuksia, viestiä suunnittelun toimeliaisuudesta ja uskosta alueiden tulevai-
suuteen ja kehittämisen mahdollisuuksiin. Tulkitsin tämän suunnittelijapuheen 
eräänlaiseksi aktiivisesti kerrotuksi vastatarinaksi, performatiiviseksi vastavoi-
maksi. Ajattelenkin, että visualisointien tulkinta itsessään osallistuu performa-
tiiviseen prosessiin, visualisointien performatiivisen potentiaalin toteutumiseen 
tai toteutumatta jäämiseen. Kutsun tätä performatiiviseksi tulkinnaksi.

Performatiivisten vaikutusten ennakointi ilmeni myös tietoisena depolitisaa-
tiopyrkimyksenä, eli visualisointien rajaamisena vain tietyn suunnittelijaryhmän 
käyttöön. Tällainen depolitisoiva tietokäytäntö, jolla pyrittiin rajoittamaan eriyty-
misen hallintaan liittyvien kysymysten politisoitumista, edustaa omassa tulkin-
nassani vahvaa performatiivista vastavoimaa. Myös institutionaaliset rakenteet, 
kuten organisaatioiden toimivallan rajat tai käsillä olevan suunnitteluprosessin 
keinovalikoima, osoittautuivat performatiivisen tulkinnan myötä vastavoimaksi, 
erityisesti suunnittelijoiden haastatteluissa. Tietoisuus toiminnan mahdollisuuk-
sia rajoittavista rakenteista suuntasi visualisointien tulkintaa siten, että visuali-
sointeja arvioitiin käsillä olevan suunnittelutehtävän ehdoilla. Tällöin niiden si-
sältämät muut viestit saatettiin joko jättää huomiotta tai todeta niiden kuuluvan 
muiden toimijoiden vastuulle. 

Visualisointien rajakohderooliin liittyvä performatiivisuus tuli esille MAL-
suunnitteluprosessin sisäisessä työskentelyssä. Alueellista eriytymistä kuvaavat 
visualisoinnit toimivat osapuolten vuorovaikutuksen kiinnittymispintana, jonka 
avulla rajattiin varsinainen suunnitteluongelma, muodostettiin käsitys alueel-
lisen eriytymisen seudullisesta kuvasta ja sovittiin soveltuvista toimenpiteistä. 
Oma johtopäätökseni on, että visualisointien rooli tämän vuorovaikutuksen ra-
jakohteena ja mahdollistajana oli prosessissa keskeinen. Visualisointien äärellä 
suunnittelun osapuolet artikuloivat omia näkemyksiään, jotka performatiivisen 
tulkinnan käsitteen avulla voidaan nähdä performatiivisina myötä- ja vastavoi-
mina. Tietoon ja ilmiön kuvaamiseen liittyvät merkityskamppailut tapahtuivat 
kuitenkin vain suunnitteluprosessin sisäisenä neuvotteluna.
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5 Loppupäätelmät ja pohdinta:  
Visuaalisen esittämisen voima

“One of the priviledges of power, and an integral part of its rationality, 
is the freedom to define reality.” (Flyvbjerg 1998, s. 229)

Olen tutkimuksessani tarkastellut tiedon visuaalisen esittämisen rooleja suunnit-
telussa, visualisointien vastaanottoa ja tulkintaa sekä visualisointeihin liittyvän 
poliittisuuden tunnistamista ja käsittelyä. Tarkastelemani visuaalinen esittämi-
nen kiinnittyi alueellisen eriytymisen hallintaan pyrkivään työhön. Alueellisen 
eriytymisen tiedollisessa tarkastelussa visualisoinnit ovat aina olleet avainase-
massa, lähtien 1800-luvun social survey -tyyppisistä kartoituksista ja kehitty-
en nykyaikaisiksi paikkatietopohjaisiksi tarkasteluiksi. Visuaalisen esittämisen 
käytännöt ovat muokanneet käsitystämme ilmiön luonteesta, paikantumisesta ja 
ongelmallisuudesta. Analyyttiseen viitekehykseeni tukeutuen ajattelen visuaali-
sen esittämisen käytäntöjen myös osallistuneen, ja edelleen osallistuvan, ilmiön 
tuottamiseen. Huomion kohdistaminen tietokäytäntöihin on tärkeää myös siksi, 
että ne ovat keskeinen osa paitsi suunnitteluprosessia, myös erilaisten politiik-
katoimien perusteluja. Näenkin tutkimuksessani suunnittelun lähtökohtaisesti 
arvosidonnaisena ja siten poliittisena julkishallinnon toimintana (vrt. esim. Fly-
vbjerg 1998).

Keskittyessäni visuaalisen esittämisen tarkasteluun yhdistin tutkimuksessa-
ni keskustelut maantieteen visuaalisesta kulttuurista (mm. Rose 2001) ja visu-
aalisten tietokäytäntöjen, erityisesti kartografian, performatiivisuudesta (mm. 
Crampton 2009, Butler 2010, Aalbers 2014a, 2014b; Davoudi 2018) näkökulmiin, 
jotka käsittelevät suunnittelun rationaliteettia (mm. Forester 1984, Flyvbjerg 1998) 
ja julkishallinnon tietokäytäntöjen poliittisuutta (mm. Bäcklund 2007, Davoudi 
2015, Rydin 2020). Tällainen asemointi useiden tutkimusalojen risteyskohtaan 
oli tietoinen valinta, sillä tutkimusasetelmani lähtökohdat olivat omassa pitkässä 
työkokemuksessani tutkimukseni kentällä. Autoetnografista tutkimusta tekevä-
nä toimija-tutkijana tarvitsin analyyttisiä ja käsitteellisiä työkaluja, joiden avul-
la pystyin tarkastelemaan tutkimusongelmaani mielekkäästi näitä käytännöstä 
nousevia lähtökohtia kunnioittaen.

Oma osallisuuteni tutkimassani institutionaalisessa muodostelmassa (esim. 
Smith 2005, 2006a) edellytti menetelmällisiä valintoja, joiden avulla saatoin tar-
kastella tämän muodostelman toimintaa, asettuen samalla itsekin tutkimukseni 
kohteeksi. Toimija-tutkijan positiostani käsin olen pyrkinyt ymmärtämään haasta-
teltavieni kertomuksista avautuvia subjektiivisia kokemuksia ja kuvaamaan niiden 
avulla suunnittelua kulttuurina, vuorovaikutuksessa tapahtuvana kollektiivisena 
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toimintana. Olen tulkinnut aineistoani analyyttiseen viitekehykseeni tukeutuen. 
Tällä tavoin rakentamassani kokonaiskuvassa oman huomionsa saivat sellaiset 
käytänteissä, konventioissa ja rakenteissa piilevät toimintaa ohjaavat seikat, joista 
niiden puitteissa toimivat yksilöt eivät välttämättä aina ole tietoisia. 

Tässä luvussa esitän tutkimukseni johtopäätökset. Aloitan vastaamalla tutk-
muskysymyksiini alaluvussa 5.1. Alaluvussa 5.2 pohdin visualisoidun tiedon 
merkitystä alueellisen eriytymisen hallinnassa käytännön suunnittelun näkö-
kulmasta. Tuon esille visuaalisen esittämisen tietokäytäntöihin liittyviä uusia 
mahdollisuuksia, joihin huomioni kiinnittyi haastatteluissa käytyjä keskusteluja 
analysoidessani.

5.1 Suunnittelun tietokäytännöt ja visuaalinen esittäminen 

Tässä alaluvussa kiteytän tärkeimmät tutkimuskysymysteni pohjalta tekemäni 
johtopäätökset. Aloitan kahdesta alakysymyksestäni, jotka käsittelevät visuali-
sointien suunnitteluprosessissa saamia rooleja sekä suunnittelun viitekehyksen 
vaikutusta visualisointien saamiin tulkintoihin. Alakysymysten pohjalta vastaan 
lopuksi pääkysymykseeni, joka käsittelee visuaalisen esittämisen poliittisuuden 
tunnistamista ja siihen suhtautumista.

Visuaalisen esittämisen rooli suunnitteluprosessissa kiinnittyi 
vuorovaikutukseen 

Empiirisen osuuteni ensimmäisessä osassa, alaluvussa 4.1, tarkastelin visuaalisen 
esittämisen saamaa roolia seudullisessa MAL-suunnittelussa ja erityisesti seudul-
lisen työryhmän työskentelyssä. Olin analyyttistä viitekehystäni muodostaessani 
tunnistanut mahdollisina rooleina tiedonmuodostukseen liittyvän työkaluroolin, 
vuorovaikutukseen liittyvän rajakohderoolin sekä ulospäin suuntautuvan kom-
munikaation roolin. Näistä rooleista empiriassani ilmenivät visualisointien työ-
kalurooli sekä niiden rooli vuorovaikutuksen rajakohteina. Kommunikaatiorooli 
ulospäin suuntautuvan viestinnän välineenä oli tarkastelemassani suunnittelu-
prosessissa ikään kuin sammutettu.

Visualisointien työkaluroolilla tarkoitan visualisointien aktiivisessa tiedon-
muodostuksessa saamaa roolia, josta esimerkiksi Davoudi (2015) ja Drucker 
(2017) ovat kirjoittaneet. Työryhmän toiminnassa visualisointien työkalurooli 
näyttäytyi erityisesti siinä, miten työryhmä tietoaineistoja visuaalisesti työstäen 
ja työryhmän kesken analysoiden määritteli ja rajasi ratkaistavaa ongelmaa. Sa-
malla työryhmä arvioi käytettävissä olevien paikkatietoaineistojen soveltuvuutta 
alueellisen eriytymisen seudulliseen kuvaamiseen. Työskentelyn myötä työryh-
mälle kiteytyi näkemys eriytymisestä nimenomaan taloudellisen hyvinvoinnin 
ongelmana. Ongelma paikannettiin pienituloisuutta ja työttömyysastetta kuvaa-
van yhdistelmäindikaattorin avulla, punniten kuitenkin indikaattorin osoittamien 



219

alueiden ongelmallisuutta paikallisen tiedon ja näkemyksellisen osaamisen avulla. 
Tässä työstämisessä visualisoinnit toimivat työkaluina, jotka kehittyivät prosessin 
myötä kuvaamaan juuri sitä eriytymisen tulkintaa, joka työryhmän yhdessä neu-
votellun merkityksenannon mukaan vastasi suunnittelutehtävää. Omassa tulkin-
nassani näin tämän työstämisen myös ongelman kehystämisenä käytössä olevaa 
keinovalikoimaa vastaavaksi (vrt. Faludi 1996). Vaikka haastateltavani toivat esille 
sen, että yhdistelmäindikaattori ei tunnistanut vakavimpia hyvinvoinnin ongel-
mia, sen katsottiin silti muodostavan riittävän tietopohjan maankäytön, asumisen 
ja liikenteen seudullista yhteissuunnittelua varten. Seudullinen MAL-näkökulma 
rajasi muut hyvinvoinnin ulottuvuudet tämän alueellisen eriytymisen keskuste-
lun ulkopuolelle.

Visualisointien rajakohderooli ilmeni jossain määrin myös edellä kuvatus-
sa ongelman määrittelyssä, mutta erityisen selkeänä se näkyi MAL-suunnitte-
lun eri toimialojen tavoitteita yhteensovittavassa työskentelyssä sekä seudulli-
sen työryhmän tavassa muodostaa yhteistä käsitystä alueellisesta eriytymisestä 
kaupunkiseudun mittakaavassa. Yhdistelmäindikaattoriin perustuvaa alueellisen 
eriytymisen kuvaa tarkasteltiin yhdistämällä se maankäytön kehittämisen ja lii-
kenteellisen saavutettavuuden vyöhykkeisiin. Tällainen periaatteessa yksinkertai-
nen ”tekninen” erillisten paikkatietoaineistojen yhdistäminen sai tulkinnassani 
uudenlaisen merkityssisällön, kun tarkastelin sitä maankäytön, asumisen ja lii-
kenteen toimialojen keskeisten tavoitteiden yhteensovittamisen näkökulmasta. 
Rajakohteena toimivien visualisointien avulla osapuolet tunnistivat toimialojen 
yhteisiä lähtökohtia ja muotoilivat tavoitteita kaikkien kannalta hyväksyttävään 
muotoon. Samalla visualisoinnit toimivat eräänlaisina merkitysten käännök-
sinä (translations) toimialalta toiselle, mikä Starin ja Griesemerin (1989) mu-
kaan on myös yksi rajakohteen mahdollisia tehtäviä. Uuden tiedon esittäminen 
oman toimialan kannalta merkityksellisen tiedon yhteydessä avasi ilmiöiden vä-
lisiä yhteyksiä siten, että uuden tiedon merkitys ymmärrettiin oman toimialan 
näkökulmasta. Tämä ajatus visualisoinneista käännöksinä täydentää Latouriin 
(1990/2011) tukeutuvaa tulkintaani, jonka mukaan esittämällä sinänsä erilliset 
asiat samassa kuvassa muodostettiin visuaalinen argumentti niiden välillä vallit-
sevasta yhteydestä. Seudulliselle MAL-suunnitelmalle keskeiset täydennysraken-
tamisen ja raideliikenteeseen perustuvan kehittämisen tavoitteet saivat samalla 
tukea visualisointien perustellessa niiden tarvetta myös eriytymisen hallinnan 
näkökulmasta. Näin tietämisen ja esittämisen käytännöt kietoutuivat tulkintani 
mukaan tiiviisti suunnittelutehtävän ja työn organisoinnin rationaliteetteihin. 
Rajakohderooli mahdollisti myös alueellisen eriytymisen ongelman tarkastelun 
seudullisena kysymyksenä, visualisoinnin tarjotessa kiinnittymispinnan kun-
tanäkökulmien ja seudullisen näkökulman väliselle neuvottelulle. Nämä raja-
kohderoolin ilmenemismuodot vertautuvat esimerkiksi Kannisen (2017) tapaan 
tarkastella kaupunkiseututasoista yhteistyötä rajakohteen käsitettä hyödyntäen. 
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Omassa tarkastelussani rajakohteen analyyttinen käsite oli mielestäni luonteva 
myös visualisointien materiaalisen esineluonteen vuoksi.

Visualisointien ulkoisen kommunikaatioroolin sammuttaminen liittyi tul-
kintani mukaan erityisesti siihen, että eriytymisen ongelman esittäminen seu-
dullisessa mittakaavassa toi esille kuntien välisessä vertailussa piilevän asioiden 
politisoitumisen mahdollisuuden. Seudullisten karttaesitysten visuaalisissa va-
linnoissa suosittiin jo luonnosvaiheessa depolitisoivia ratkaisuja, joiden avulla 
pyrittiin häivyttämään kuvatun ilmiön yhteyttä poliittis-hallinnollisiin toimival-
tarajoihin. Tämä ratkaisu oli samantyyppinen kuin esimerkiksi Allmendingerin ja 
Haughtonin (2009) sekä Olesenin ja Richardsonin (2011) tarkastelemat esimerkit 
depolitisoivien karttavisualisointien käyttämisestä strategisessa spatiaalisessa 
suunnittelussa. Depolitisoivista esittämisen ratkaisuista huolimatta seudullisen 
työryhmän suunnittelijat pitivät alueellista eriytymistä kuvaavien visualisointien 
performatiivista potentiaalia liian vahvana ja päätyivät rajaamaan visualisoinnit 
vain suunnittelukäyttöön. Kiinnitin tulkinnassani huomiota siihen, että alueelli-
sen eriytymisen esittäminen seudullisessa mittakaavassa haastoi sekä suunnitte-
lijat että luottamushenkilöt arvioimaan oman kuntansa suhteellista asemaa seu-
dulla. Seudulliseen esittämiseen sisältyvä mittakaavan politiikka (vrt. Davoudi 
2009, Davoudi & Brooks 2021) kulminoituikin tulkintani mukaan kuntien välisen 
vertailun mahdollisuuteen.

Suunnittelun viitekehyksessä tulkinnat olivat suuntautuneita,  
tilanteisia ja arvottavia

Tutkimusasetelmani perustui ajatukseen, että voin tutkia visualisointien rooleja 
ja merkityksiä suunnittelun tietokäytännöissä tarkastelemalla visuaalisista esityk-
sistä tehtyjä tulkintoja. Empiirisessä osuudessani alaluvussa 4.2 tarkastelin sitä, 
miten suunnittelun viitekehys ilmeni visuaalisten virikemateriaalien tulkinnassa. 
Tässä tarkastelussa hyödynsin kuvia ja visuaalista kulttuuria tutkivien tieteiden 
tapaa jäsentää visuaalinen analyysi tekijän, teoksen ja yleisön konteksteihin (Rose 
2001; ks. taulukko 1, luku 2). Näistä konteksteista keskityin erityisesti visualisoin-
nin vastaanottoon ja tulkintaan, eli vastaanottajan ja teoksen kontekstien väli-
seen vuorovaikutukseen (vrt. myös Del Casino & Hanna 2006, Kitchin & Dodge 
2007/2011).

Suunnitteluorientaatio ja haastateltavan institutionaalinen asema ilmenivät 
virikkeiden tulkinnassa monin tavoin. Haastateltavieni tulkinnat kuvastivat sa-
malla sitä, miten eri tavoin suunnittelu voidaan ymmärtää, ja kuinka useat eri lä-
hestymistavat voivat näkyä tulkinnoissa samanaikaisesti. Suunnittelu voidaan 
nähdä eräänlaisena yleisenä orientaationa tai se voidaan nähdä ammattina tai 
luottamustehtävänä. Se voidaan mieltää jonkin tietyn hallintaa edellyttävän on-
gelman ratkaisuna tai institutionaalisten rakenteiden kautta määrittyvänä. Olen 
jäsentänyt näitä erilaisia lähestymistapoja suunnittelun viitekehykseen taulukos-
sa 11.
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Taulukko 11. Suunnittelun viitekehyksen ilmeneminen visuaalisen esityksen tulkinnoissa. Vasemman-
puoleisessa sarakkeessa esitettyä lähestymistapaa vastaa oikeanpuoleisessa sarakkeessa esitetty 
tulkintaa suuntaava näkökulma.  

Lähestymistapa 
suunnittelun 
viitekehykseen

Tulkintaa suuntaava näkökulma

Suunnittelu yleisenä 
orientaationa

Tulkinta suhteessa suunnittelun tavoitteisiin

Suunnitteluun liittyvä esiymmärrys tulkintaa suuntaavana 
tekijänä

Tietokäytäntöjen ja tiedon esittämisen konventiot 
visualisointien arvottamisen lähtökohtina

Suunnittelu ammattina tai 
luottamustehtävänä

Tulkitsijan koulutustaustan ja ammattikulttuurin vaikutus 
tulkintaan

Tieto ammattiryhmän pääomana, tieto osaamisena ja 
kokemuksena, näkemyksellinen osaaminen

Tulkitsijan kuuluminen johonkin ryhmään tulkintaa 
suuntavana tekijänä

Tieto suhteessa poliittisiin tavoitteisiin

Suunnittelu 
ongelmanratkaisuna

Visualisoinnin tulkinta hallintaa edellyttävän ongelman 
määrittelynä, rajauksena, toimenpiteiden valinnan tai 
kohdistamisen perusteluna

Ongelman ja siihen vaikuttavien tekijöiden välisten 
yhteyksien visuaalinen kuvaaminen

Suunnittelu 
institutionaalisena 
tai organisatorisena 
rakenteena

Toimivallan rajat, valta ja vastuu sekä edustuksellisen 
päätöksenteon rakenteet tulkintaa suuntaavina tekijöinä

Julkishallinnon taloudellinen tehokkuus, managerialistiset 
ja depolitisoivat käytännöt tulkintoja selittävinä 
lähtökohtina

Alueiden jatkuvan muutoksen ja aktiivisen kehittämisen näkökulma ja suunnit-
telulle tyypillinen tulevaisuusorientaatio tulivat esille sekä suunnittelijoiden että 
luottamushenkilöiden tavoissa tulkita visualisointeja. Ajallinen perspektiivi ja 
muutos olivat läsnä visualisointien tulkinnassa silloinkin, kun itse visualisointi 
ei niitä kuvannut. Muutoksen pohdinnassa haastateltavat selittivät visualisointeja 
pitemmän ajan yhteiskunnallisen muutoksen ja tehtyjen toimenpiteiden avulla, 
ammentaen myös omasta henkilöhistoriastaan. Tulevaisuus oli tulkinnoissa läs-
nä esimerkiksi arvioissa vireillä olevien suunnitelmien tulevista vaikutuksista. 
Haastatteluaineistoa analysoidessani tulkitsin, että haastateltavat ikään kuin nä-
kivät esillä olevien visualisointien päällä toisia tasoja, joilla asiat olivat jatkuvasti 
kehkeytymässä. 

Haastateltavani arvioivat visualisointien esittämää tietoa tukeutuen omasta 
taustastaan kumpuavaan esiymmärrykseensä. Tämä esiymmärrys rakentui sekä 
aiemmasta tiedollisesta ymmärryksestä ja uran aikana kertyneestä kokemuksesta 
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että eräänlaisina kaikuina aiemmista keskusteluista, jaetuista mielikuvista ja kol-
lektiivisesti syntyneistä tulkinnoista. Osa näistä liittyi laajasti jaettuihin tilallisiin 
kuvastoihin mm. Watkinsin (2015) tarkoittamassa merkityksessä, osa puolestaan 
esimerkiksi aiempiin, muissa yhteyksissä käytyihin keskusteluihin. Kiinnitin huo-
miota siihen, että ammatillisen tai luottamushenkilöaseman lisäksi haastateltavi-
en tulkintoja ohjasivat myös heidän henkilöhistoriaansa tai elämäntilanteeseensa 
liittyvät tekijät. Visualisointeja tarkasteltiin yhtä aikaa useista rooleista käsin – 
haastateltavien henkilökohtaiset kokemukset yhdistyivät heidän ammatilliseen tai 
luottamushenkilörooliinsa. Tässä suhteessa tulokseni olivat varsin samansuun-
taisia mm. Bäcklundin (2007) sekä Bäcklundin, Kuusisto-Arposen ja Luukkosen 
(2017) esittämien ajatusten kanssa: suunnittelijat ja luottamushenkilöt ovat sub-
jekteja, joilla on oma henkilökohtainen ja kokemuksellinen todellisuutensa, eikä 
ammatillisen ja henkilökohtaisen välille voi vetää selvää rajaa. 

Panin merkille sen, miten visualisointien tulkinta kiinnittyi usein haastatelta-
ville tuttuihin viitepisteisiin, joista käsin visualisoinnin sisältöä tulkittiin. Tällai-
sina viitepisteinä toimivat esimerkiksi omat tai läheisten asuinpaikat tai jollakin 
muulla tavalla merkitykselliset paikat. Myös kaupunginosiin liittyvät mielikuvat 
tai tieto jonkin kehittämishankkeen sijoittumisesta toimivat tulkinnan viitepistei-
nä. Haastateltavat myös aktiivisesti hyödynsivät omaa kokemuksellista tietoaan 
tulkitessaan asukaskokemusta visualisoivia karttaesityksiä. Nämä huomiot tuo-
vat mielestäni uudenlaista näkökulmaa keskusteluun, joka korostaa kartografi-
sen esittämisen kvantitatiivista, etäännyttävää ja ”epäinhimillistävää” luonnetta 
(mm. Crampton & Elden 2006, Kitchin ym. 2011, Davoudi 2012). Haastateltavani 
tulkitsivat erilaisia visualisointeja suhteessa omaan tiedollis-kokemukselliseen 
mielikuvakarttaansa, joka rakentui tilastollisen indikaattoritiedon ohella myös 
inhimillisistä aineksista. 

Visualisointien tulkintaan vaikuttivat myös muut, aiemmin nähdyt visuali-
soinnit (vrt. Seppä 2012), mikä ilmeni omassa tutkimuksessani haastattelupuheen 
intertekstuaalisina viittauksina. Haastateltavat mainitsivat aiemmin näkemiään 
visualisointeja eräänlaisina lähtökohtina, joiden varaan uudet tulkinnat raken-
tuivat. Oma tulkintani onkin, että kunkin yksittäisen visualisoinnin performa-
tiivinen potentiaali riippuu myös sitä edeltäneistä visualisoinneista siten, että 
yksittäistä visualisointia tulkitaan suhteessa aiempien visualisointien myötä va-
kiintuneeseen kuvastoon (vrt. Linkola 2013, Watkins 2015). Yllättäviin ja vakiin-
tunutta kuvastoa haastaviin seikkoihin kiinnitettiin tulkinnassa huomiota, mutta 
tällaisiin tilanteisiin yhdistyi usein myös epäilyksiä visualisoinnin taustadatan 
laadusta tai esittämisen tavan soveltuvuudesta. Johtopäätökseni onkin, että vah-
va kollektiivinen tilallinen kuvasto toimii ikään kuin kaikupohjana. Se vahvistaa 
käsillä olevan visualisoinnin tulkinnassa niiden asioiden huomioarvoa, jotka ovat 
vallitsevan kuvaston ja vakiintuneiden tulkintojen mukaisia. 

Visualisointien arvottava tulkinta (vrt. esim. Overeem & Tholen 2011) ilme-
ni siinä, miten haastateltavat arvioivat visualisointien tietoperustan laatua ja 
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luotettavuutta. Arvioinnissa korostui teknis-rationaaliselle tietokäsitykselle omi-
nainen ajatus tilastollisen tiedon paremmuudesta verrattuna esimerkiksi asukkai-
den kokemustietoon (vrt. Bäcklund 2007, Davoudi 2012). Tulkinnan tilanteisuus 
puolestaan ilmeni siten, että visualisointien hyödyllisyyttä arvioitiin suhteessa 
käsillä olevaan suunnittelutehtävään ja käytettävissä olevaan politiikkatoimien 
valikoimaan (vrt. esim. Forester 1984, Jones 1999, 2002). Omassa tulkinnassani 
kiinnitin huomiota siihen, miten institutionaalisten rakenteiden sanelemat toi-
mivallan ja vastuun rajat suuntasivat haastateltavien visualisoinneista tekemiä 
tulkintoja. Kutsun tätä performatiiviseksi tulkinnaksi, jolla tarkoitan sitä, että 
tulkitsijan käsitys visualisoinnin hyödyllisyydestä vaikuttaa visualisoinnin per-
formatiivisen potentiaalin toteutumisen mahdollisuuksiin – toisin sanoen siihen, 
tuleeko visualisoinnin viesti ylipäätään kuulluksi. 

MAL-suunnittelun vakiintunutta indikaattorivalikoimaa täydentävät visuali-
soinnit herättelivät haastateltavani pohtimaan eriytymisen hallintaa toimialara-
jat ylittävänä kysymyksenä. Tällaiset totutuista poikkeavat tiedolliset virikkeet 
kehystivät ongelman uudella tavalla ja näyttäytyivät tulkintani mukaan myös 
mahdollisuutena suhteuttaa toimialojen strategisia tavoitteita toisiinsa. Haastat-
telemani suunnittelijat toivat visualisointeja tulkitessaan esille toimialojen välisen 
työnjaon kysymyksiä tavoilla, joiden tulkitsin kuvastavan suunnittelututkimuksen 
piirissä käytyä keskustelua suunnittelun patologioista (ks. Mäntysalo 2000) ja 
toimijoiden todellisuuden lukoista (ks. Bäcklund 2007). Näillä käsitteillä viita-
taan tilanteisiin, joissa julkishallinnon käytännöt ovat ristiriidassa keskenään, ja 
yksittäiset työntekijät joko toimivat patologioiden puitteissa niitä tiedostamatta, 
tai tiedostavat ne kyllä, mutta joutuvat silti lukitsemaan oman toimintansa ra-
kenteiden mukaiseksi. Tulkitsin analyysissäni tällaisen institutionaalisia raken-
teita myötäilevän tilanteisen ja arvottavan tulkinnan itsessään performatiiviseksi 
vastavoimaksi.

Visuaalisen esittämisen poliittisuus on osin tunnistettua ja osin piilevää

Tutkimuksessani tarkastelin poliittisuutta sanan avarassa merkityksessä, jossa 
mitä hyvänsä ilmiötä tai toimintaa voidaan lähestyä politiikan näkökulmasta, 
kysyen miten sen poliittisuus ilmenee (Arendt 1958/2017, Palonen 1988). Tar-
kasteluni kohdistui visuaalisen esittämisen merkityksiin, määrittelyvaltaan ja 
merkityskamppailujen mahdollisuuksiin. Visuaalisen esittämisen poliittisuutta 
tarkastellessani käytin käsitteellisenä näkökulmana Austinin (1962/2017) ja But-
lerin (2010) töistä oman luentani myötä muotoutunutta ajatustani visualisointien 
performatiivisesta potentiaalista. Tutkin sitä, miten haastateltavani tunnistivat 
tämän potentiaalin, miten he arvioivat siitä koituvia seurauksia ja minkälaisin 
ratkaisuin näitä seurauksia yritettiin hallita. Kiinnitin analyysissäni huomiota 
myös esittämisen konventioissa piilevään poliittisuuteen, jonka tulkitsin olevan 
pääosin tiedostamatonta, ammatillisen kulttuurin muovaamaa ja asiantuntijuu-
den instituution legitimoimaa. Visuaalisen esittämisen politiikka ilmeni sekä 
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esittämisen että esittämättä jättämisen valinnoissa. Yksi keskeisistä johtopää-
töksistäni onkin, että erilaiset visuaaliseen esittämiseen liittyvät depolitisoivat 
käytännöt (taulukko 12) ovat oleellinen osa visuaalisen esittämisen politiikkaa. 
Niiden avulla ei-toivottavaksi tunnistettua performatiivista potentiaalia voidaan 
yrittää häivyttää tai välttää, jolloin ne muodostavat vastavoiman tällaisen per-
formatiivisen potentiaalin toteutumiselle (vrt. Butler 2010).

Esitän aineistoni pohjalta tekemäni tulkinnan haastateltavieni tunnistamista 
visuaalisen esittämisen performatiivisista potentiaaleista ja niihin liittyvistä 
depolitisoivista toimintatavoista taulukossa 12. Taulukossa esitettyjen tunnistet-
tuun performatiiviseen potentiaaliin liittyvien seikkojen lisäksi haastateltavieni 
näkemykset siitä, että suunnittelun tehtävä on parantaa eriytyneiden alueiden ve-
tovoimaa, näyttäytyivät omassa tulkinnassani itsessään performatiivisena voima-
na. Osa suunnittelijoista sanoitti varsin suoraan sen, että heidän mielestään alu-
eita leimaavan, stigmaa ja taantuvaa kierrettä voimistavan kuvaston esittäminen 
oli ristiriidassa suunnittelun varsinaisen tehtävän kanssa. Suunnittelun tehtäväksi 
nähtiin alueiden kehittäminen, joka erityisesti MAL-suunnittelun kontekstissa 
tarkoitti täydentävää rakentamista ja investointeja. Tulkitsin tämän kehittämistä 
korostavan puheen omaksi tilalliseksi kuvastokseen (vrt. Davoudi 2018, Davoudi 
& Brooks 2021), jonka performatiivinen tehtävä oli toimia vastakuvastona stigma-
tisoivalle eriytymiskuvastolle (vrt. Slater & Anderson 2011, Wacquant ym. 2014).

Eriytymiskehityksen seuraaminen indikaattoritiedon avulla ja sen paikantu-
misen visualisoiminen kartoilla nähtiin silti suunnittelijoiden oman työn kannalta 
tarpeellisena. Suunnittelun tapa määritellä eriytymisen ongelma käsillä olevan 
suunnittelutehtävän keinovalikoiman mukaiseksi kehystettynä näyttäytyi omas-
sa tulkinnassani performatiivisena ja itsessään depolitisoivana käytäntönä myös 
siksi, että se sulki pois ongelman määrittelyyn ja keinojen soveltuvuuteen liitty-
vien merkityskamppailujen mahdollisuuden. Esittämisen konventioissa piilevä 
performatiivisuus ilmenee siinä, miten tiettyjen indikaattorien vakiintuminen 
”faktatiedoksi”, jonka merkitystä ei enää ole tarpeen puntaroida, suuntaa toimen-
piteitä ja resurssien käyttöä. Samalla mittaamisen käytännöt suosivat tiettyjä 
toimenpiteitä, tunnistamatta muita, kenties yhtä tärkeitä toimenpiteitä. Tämä 
tulkintani on varsin samansuuntainen mm. Davoudin (2012) ja Hanellin (2018, 
2019) indikaattorivalikoiman vakiintumista problematisoivien ajatusten kanssa. 

Visuaalisten tietokäytäntöjen kehittämisestä puhuessaan haastattelemani 
suunnittelijat painottivat asiantuntijatyötä palvelevia ratkaisuja, eivät niinkään 
eriytymisen hallintaan liittyvän tietoperustan avaamista poliittisille päättäjille 
tai julkisuuteen. Alueellisesta eriytymisestä tuotettu tieto näyttäytyi tämän tut-
kimuksen aineistossa vahvasti asiantuntijatietona, jonka suhteen oleellisuuden 
ja oikeiden tulkintojen määrittelyvalta oli asiantuntijoilla (vrt. Puustinen 2006, 
Bäcklund 2007, Rydin 2007, 2020; Davoudi 2015). Tulkintani mukaan tällainen 
korostuneen depolitisoitunut kulttuuri, jossa tieto on rajattu teknis-hallinnolli-
seen käyttöön, on muotoutunut osin reaktiona sille, että eriytymiseen liittyvät 
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aiheet ovat julkisuudessa herkästi kääntyneet noudatetun politiikan kritiikik-
si. Tiedon avoimuuteen ja julkisuuteen liittyvä puhe varsinkin suunnittelijoiden 
haastatteluissa saikin melko mustavalkoisen median ja julkishallinnon välisen 
vastakkainasettelun sävyn. Median tapaa kirjoittaa alueellisesta eriytymisestä 
pidettiin alueita leimaavana ja suunnittelun kehittämispyrkimyksiä haittaavana, 
eikä mediajulkisuuden mahdollisia myönteisiä vaikutuksia juurikaan tuotu esiin.

Perustellessaan suunnittelun tietokäytäntöjen varovaisuutta jotkut haastatte-
lemani suunnittelijat toivat esille myös sen, että heidän organisaatioidensa tut-
kimus- ja tilastoyksiköt tuottivat avointa tietoa väestöstä ja alueellisesta eriyty-
misestä. Erillisestä selvitystiedosta puuttuu kuitenkin sen kytkös suunnittelun 
tavoitteiden ja toimenpiteiden puntarointiin. Tässä piilee mielestäni suunnittelun 
tietokäytäntöjen depolitisoimisen suurin ongelma: sen myötä käy mahdottomak-
si arvioida tiedon pätevyyttä suhteessa edotettuihin politiikkatoimiin. Tietokäy-
täntöjen depolitisoiminen verhoaa myös julkishallinnon managerialistisia piirteitä 
(vrt. esim. Overeem & Tholen 2011) sekä toiminnan patologioita (vrt. Mäntysalo 
2000), ja sulkee pois niihin liittyvien merkityskamppailujen mahdollisuuden. 

Visuaalisen esittämisen tarkastelu seudullisen, sopimusperustaisen suun-
nittelun tilanteessa toi esille mittakaavan politiikkaan, kuntien väliseen ver-
tailuun ja kilpailuun liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttivat visuaalisen esittämisen 
ja lopulta myös esittämättä jättämisen valintoihin. Tarkasteluni toi myös esiin 

Taulukko 12. Haastateltavien tunnistamat visuaalisen esittämisen performatiiviset vaikutukset. 
Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa esitettyä mahdollista vaikutusta vastaa oikeanpuoleisessa sarakkeessa 
esitetty toimintatapa, jolla tulkintani mukaan pyrittiin ohjaamaan performatiivisuuden toteutumista.

Haastateltavien tunnistama 
potentiaalinen performatiivinen vaikutus

Potentiaalia voimistava tai heikentävä 
toimintatapa

Indikaattoritiedon oikea tulkinta 
edellyttää asiantuntijuutta. Ilman oikeaa 
osaamista ja esiymmärrystä vaarana 
ovat virhetulkinnat ja liian yksioikoiset 
johtopäätökset.

Rajataan tieto asiantuntijakäyttöön ja 
vältetään sen esittämistä.

Alueellisen eriytymisen visuaalinen 
esittäminen, varsinkin kartalla, leimaa 
alueita ja vahvistaa niiden stigmaa. 
Vaarana on taantuvan kierteen 
voimistuminen.

Rajataan tieto asiantuntijakäyttöön ja 
vältetään sen esittämistä.

Valitaan tietoisesti myönteistä kuvastoa 
luova kommunikaatiotapa.

Alueellisen eriytymisen visuaalinen 
esittäminen kaupunkiseudun 
mittakaavassa vahingoittaa kuntien 
julkisuuskuvaa. Sillä voi olla kielteisiä 
seurauksia kunnan vetovoimalle 
ja taloudelle. Lisäksi vaarana on 
noudatettuun politiikkaan kohdistuva 
politisoituminen.

Rajataan tieto asiantuntijakäyttöön ja 
vältetään sen esittämistä.

Valitaan tietoisesti etäännyttävä, poliittis-
hallinnollisista toimivallan rajoista irrotettu 
esittämisen tapa.

Vältetään paikantavien elementtien 
esittämistä.
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MAL-suunnittelun luonteen sopimuksenvaraisena ja neuvotteluun perustuvana 
instrumenttina, jonka tietokäytännöt ovat jatkuvasti kehittyvä yhdistelmä eri toi-
mialojen ja lukuisten eri organisaatioiden käytänteitä (vrt. Granqvist ym. 2021, 
Purkarthofer 2021). Tulkintani mukaan seudullinen työryhmä arvioi MAL-suun-
nitelman toimenpiteiden, erityisesti täydennysrakentamisen ja raiteisiin tukeutu-
van joukkoliikenteen kehittämisen, vastaavan hyvin eriytymisen hallinnan pyr-
kimyksiin. Toisaalta nämä toimenpiteet olivat perusteltavissa myös monin muin 
tavoin, esimerkiksi yhdyskuntarakenteen eheyttämisen ja ilmastotavoitteiden 
kautta, joten eriytymisen hallintaan liittyvien perustelujen korostaminen ei ol-
lut välttämätöntä. Niinpä työryhmän oli mahdollista rajata alueellista eriytymistä 
kuvaavat visualisoinnit vain asiantuntijakäyttöön. Niissä kunnallisen päätöksen-
teon tilanteissa, joissa joillekin alueille oli määrä suunnata lisäresursseja eriy-
tymisen hallinnan toimiin, muodollinen päätöksenteko edellytti kohdealueiden 
nimeämistä ja niiden esittämistä yleispiirteisillä kartoilla. Myös näitä tilanteita 
koskevassa puhunnassa ilmeni selvästi päätöksiin liittynyt ristiriita avoimuuden 
vaatimuksen ja varovaisuuden kulttuurin välillä. 

Olen Austinin puheaktiteoriaan (Austin 1962/2017) nojaten tarkastellut tiedon 
visualisointeja teonluonteisina lausumina, joihin sisältyy pontentiaalista muu-
tostoimaa. Tutkimuksessani olen tarkastellut näiden visuaalisten lausumien ole-
musta niiden eri rooleissa. Ajattelen, että työkaluroolissaan nämä visualisoinnit 
ovat eräänlaista ääneen ajattelua, rajakohteen roolissa niiden luonne on puoles-
taan keskusteleva. Ulospäin suuntautuvan kommunikaation välineinä ne voivat 
olla väitteitä, ehdotuksia tai vetoomuksia, joskus jopa vaatimuksia. Tutkimus-
asetelmani on mahdollistanut visuaaliseen esittämiseen liittyvän performatii-
visen prosessin tarkastelun sisältä käsin, osallistujien oman merkityksenannon 
näkökulmasta. Tällä tavoin muodostamani käsitys performatiivisesta prosessista 
ja performatiivisen potentiaalin toteutumiseen vaikuttavista myötä- ja vastavoi-
mista syventää Butlerin (2010) alkuperäistä käsitettä (counterperformatives). 

5.2 Visualisoidun tiedon merkitys alueellisen eriytymisen 
hallinnassa – uusia mahdollisuuksia

Alueellisesta eriytymisestä tuotetun tiedon visualisointi on 2000-luvulla vakiin-
nuttanut paikkansa suunnittelun tietokäytäntönä. Eriytymisen kuvaaminen pe-
rustuu pitkälti tiettyihin vakiintuneisiin indikaattoreihin – yleensä ainakin työlli-
syyteen, toimeentuloon ja koulutukseen – ja niiden erilaisiin yhdistelmiin. Tämä 
indikaattorien valikoima on vakiintunut sekä tutkimusperinteen että tilasto- ja 
paikkatietoaineistojen saatavuuden pohjalta. Mittaamisen käytäntöjen vakiintu-
essa ne alkavat myös vaikuttaa toimenpiteiden valintaan ja resurssien suuntaa-
miseen, kun suunnittelussa painotetaan niitä toimenpiteitä, joilla vaikutetaan 
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mitattaviin indikaattoreihin. Keskeinen johtopäätökseni liittyykin siihen, miten 
tietyn esittämisen tavan vakiintuminen ja siihen liittyvien diskurssien toistuvuus 
samalla vakiinnuttavat hallinnan vaihtoehtoja (vrt. Butler 2010, Davoudi 2012, 
Hanell 2018). 

Alueellisen eriytymisen visuaalinen esittäminen tekee konkreettisesti näky-
viksi väestön yleisiä tulojen ja työllisyyden eroja. Tutkimukseni perusteella näiden 
erojen paikallistumisen avointa esittämistä pidettiin suunnittelun tavoitteen 
vastaisena, leimaavana, asukkaiden näkökulmasta ikävänä, mutta myös alueiden 
tulevan kehittämisen mahdollisuuksia heikentävänä. Näiden eksplisiittisesti ar-
tikuloitujen perustelujen lisäksi nostin tulkinnassani esille sen, että avoimen 
esittämisen performatiivinen vaikutus saattaisi ilmetä myös noudatetun po-
litiikan kyseenalaistamisena, jolloin vakiintuneet toiminnan tavat saattaisivat 
politisoitua. Tulkintani mukaan haastateltavani tiedostivat myös tämän näkökul-
man, mutta siitä puhuttiin hieman kierrellen, korostaen mieluummin näkyväksi 
tekemisestä koituvaa alueiden leimautumista.

Olemassa olevat stigman kuvastot näyttivät jossain määrin suuntaavan sekä 
suunnittelijoiden että luottamushenkilöiden tulkintoja visualisointien äärellä. 
Suunnitteluratkaisuja perusteltiin näiden kuvastojen avulla ja tiedon kommuni-
koinnin ratkaisuissa haluttiin välttää leimaavia, stigmaa vahvistavia käytäntöjä. 
Jäänkin pohtimaan alueellisesta eriytymisestä tuotetun tiedon esittämiseen liit-
tyvää vaikeutta palaten jälleen kriittisen kartografian ajatuksiin vallasta ja po-
litiikasta. J. B. Harleyn (1988) ansiosta kartografian tutkimus alkoi kiinnittää 
huomiota karttojen hiljaisuuksiin, eli niihin asioihin, jotka jätettiin kartalla esit-
tämättä. Vaietut asiat olivat karttojen tuottajien näkökulmasta kenties epäoleel-
lisia, mutta usein myös toimintaa hankaloittavia tai kiusallisia. Kolonialistien ja 
uudisraivaajien kartat vaikenivat alkuperäisväestön asumuksista tai nimistöstä 
(Harley 2001, Kostelnick 2004, Rautio-Helander 2014) ja hallittua ja suunniteltua 
kaupunkikehitystä viestivät kartat vaikenevat köyhälistön informaalisti rakentu-
neista alueista (mm. Novaes 2014). Alueellista eriytymistä mittaavien indikaatto-
rien kuvaaminen paikkatiedon avulla periaatteessa rikkoo tällaisen hiljaisuuden. 
Visualisoinnit eivät enää suoranaisesti vaikene, mutta depolitisoivat tietokäytön-
nöt vaientavat niiden viestin kuiskaukseksi suljettujen ovien takana. Tämä nä-
kökulma kiinnittää huomion siihen, että visuaalisen esittämisen stigmatisoivan 
vaikutuksen ohessa on tärkeää huomata esittämättä jättämisen marginalisoiva 
vaikutus. Visuaalisen esittämisen politiikan sijaan kyse onkin lopulta visuaalisen 
vaikenemisen politiikasta, jonka tulkitsen merkkinä vaikeudesta kohdata yhteis-
kuntamme eriarvoisuutta. Myös keskiluokkaisen omistusasumisen korostuminen 
eriytymisen hallinnan toimenpiteenä kielii mielestäni tästä vaikeudesta. Tällä en 
halua väittää, että asuntokannan monipuolistaminen olisi moitittava tavoite. Se 
ei kuitenkaan muuta tuloeroja, työllistä pitkäaikaistyöttömiä tai korjaa rakenteel-
lista syrjintää työmarkkinoilla. 
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Alueellisen eriytymisen visuaalisessa esittämisessä on mahdollista pitäytyä 
väestörakenteen kuvaamisessa, tai yhdistää samaan kuvaan muita elementtejä. 
Jokaisella valinnalla on tulkintaa suuntaava ja potentiaalisesti performatiivinen 
vaikutus. Slater ja Andersson (2011), Wacquant ym. (2014) sekä Junnilainen (2019) 
ovat argumentoineet, että keskittymällä vain väestön sosioekonomisiin piirtei-
siin vahvistetaan käsitystä siitä, että ongelma piilee ihmisissä. Itse ajattelen, että 
yhdistämällä visuaaliseen esitykseen erilaisia taustoittavia elementtejä voidaan 
kohdistaa huomio ihmisistä myös itse alueisiin (esimerkiksi asuntokannan omi-
naisuudet, ympäristön laatu tai paikalliset palvelut), toiminnallisiin seikkoihin 
(liikenneyhteyksien ja joukkoliikennesaavutettavuuden luoma suhteellinen sijain-
ti tai asuntomarkkinoihin liittyvät tarkastelut) tai konkreettisiin poliittisiin pää-
töksiin (esimerkiksi kaupungin talousarviossa osoitettujen resurssien alueellisen 
jakautumisen tasa-arvoisuus tai palvelujen tarpeen ja tarjonnan väliset tarkas-
telut). Alueelliseen eriytymiseen liittyvien yhteiskunnallisten ja kaupunkiraken-
teellisten taustojen visuaalinen kuvaaminen eri näkökulmista mahdollistaa myös 
toimialarajat ylittävien strategisten tavoitteiden tarkastelun suhteessa toisiinsa.

On varsin mahdollista, että näiden taustoittavien elementtien esittäminen 
samassa kuvassa eriytymisen indikaattorien kanssa sementoi ne toistensa selit-
täjiksi visuaalisen esityksen tulkinnoissa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa eriyty-
miskehitys selitetään asuntokannan ominaisuuksilla, tiedollisen käytännön per-
formatiivisuus ilmenee siinä, että hallinnan pääasialliseksi keinoksi tarjoutuu 
asuntokannan muuttaminen. Saavutettavuuden korostaminen yhdistää liiken-
neinfrastruktuurin sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, vaikka sen ratkaisuvoi-
ma kohdistuukin vain osaan eriytymiseen liitetyistä ongelmista. Yksipuolisten tai 
liian suoraviivaisten tulkintojen välttämiseksi paras keino olisi mielestäni jatku-
vasti haastaa vakiintuneita tilallisia kuvastoja uudenlaisilla tiedollisilla syötteillä 
(vrt. myös Crampton & Elden 2006). 

Tutkimukseni perusteella visualisointien tulkinta tapahtui pitkälti tulkitsijalle 
tuttujen viitepisteiden, hänen henkilökohtaisen ja ammatillisen esiymmärryksen-
sä kautta. Osa tätä esiymmärrystä oli muodostunut heidän aiemmin näkemistään 
visualisoinneista ja niitä selittävistä diskursseista. Tiettyjen indikaattorien ja esit-
tämisen tapojen toisteisuus muodostaa siten oman performatiivisen kuvastonsa. 
Ajattelenkin, että esitetyn tiedon avoin puntarointi ja erilaisten tulkintojen arti-
kulointi ovat keino välttää yksipuolisten tulkintojen vakiintumista tiedolliseksi 
infrastruktuuriksi. Haastatteluissani vakiintuneesta kuvastosta poikkeavat esi-
tystavat, esimerkiksi työttömien lukumäärän kuvaaminen tutumman suhteelli-
sen osuuden sijaan tai asukkaiden itsensä raportoiman kokemustiedon paikal-
listaminen kartalle, synnyttivät haastateltavissa oivalluksia ja pohdintoja tiedon 
soveltamismahdollisuuksista. Oleellinen johtopäätökseni onkin se, että tilallisten 
kuvastojen monipuolisuus ja moniarvoisuus ovat tarpeen, jotta tuotettu tieto ei 
latistuisi ”faktoiksi” vaan säilyttäisi puntarointia vaativan poliittisen luonteensa.
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Visuaalisen esittämisen voima piilee sen kyvyssä suunnata katse tiettyihin 
yhteiskunnallisiin asioihin. Sillä on myös kyky haastaa vakiintuneita diskursseja 
ja toimia alustana uusille merkityksenannoille. Visuaaliseen rajakohteeseen kiin-
nittyvä keskustelu voi olla vuorovaikutteista dialogia, yhteistä ongelmanratkaisua, 
tai osapuolten lähtökohtien ristiriitoja avaavaa keskustelua, jossa artikuloidaan 
perusteluja omille intresseille. Visualisointiin kiinnittyvä työskentely voi toimia 
dialogia synnyttävänä varsinkin epämuodollisissa tilanteissa, johon ei liity väli-
töntä päätöksentekoa. Näin ajatellen visualisointien monitulkintaisuus ei ole vain 
”virhetulkintojen” lähde, vaan tärkeä osa niiden voimaa. 
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Lopuksi

Monet maantieteilijäystäväni ovat tunnustuksellisia karttaentusiasteja, mutta itse 
en ole koskaan varsinaisesti kuulunut siihen joukkoon. Aloin kuitenkin kunni-
oittaa karttoja aivan uudella tavalla huomatessani niissä piilevän voiman varsin 
konkreettisesti työssäni seudullisen tiedon tuottajana. Esitellessäni laatimiamme 
tiedon visualisointeja erilaisissa tilanteissa huomasin, että ne todellakin toimivat 
keskustelun agendoina, usein odottamattomillakin tavoilla. Samalla aloin vaka-
vasti pohtia sitä, miten visuaaliset esitykset muokkaavat mielikuvia. Maantieteen 
koulutustaustani ansiosta nämä ajatukset olivat minulle tuttuja, mutta oma ko-
kemukseni dialogisista tulkinnan tilanteista sai minut pohtimaan visualisointien 
valtaa uusista näkökulmista. Halusin ymmärtää paremmin visuaalisen esittämi-
sen yhteyttä maantieteelliseen mielikuvitukseen.

Asiantuntijatyössä asetamme usein itsellemme tiukkoja puitteita sen suhteen, 
minkälaisia väestörakenteeseen liittyviä asioita voimme visualisoinneissa esittää. 
Samaan aikaan alueellinen eriytyminen on usein lehtien otsikoissa. Viimeistel-
lessäni tutkimustani esitarkastukseen keväällä 2021 kunnallisvaalien vaalikam-
panjat kävivät kiivaina. Niiden monet teemat liittyvät alueiden tasavertaisuuteen, 
alueelliseen eriytymiseen, koulusegregaatioon, lähipalveluihin ja lähiluontoon. 
Muulloinkin lehtikirjoitusten yhteydessä julkaistaan usein erilaisia alueiden vä-
lisiä eroja kuvaavia karttavisualisointeja ja lukijoita houkutellaan erillisiin kartta-
palveluihin (”Katso oman alueesi tilanne!”). Alueellisesta eriytymisestä puhutaan 
leikkipuistoissa ja lenkkisaunoissa, kahvipöydissä ja asuntokaupoilla, mutta me 
julkishallinnon asiantuntijat emmimme siitä tuotetun tiedon esittämistä. 

Tutkimusta aloittaessani halusin selvittää, mikä olisi hyvä tapa kuvata alueel-
lisen eriytymisen kaltaista aihetta – aihetta, jota pidettiin lähtökohtaisesti herk-
känä asiana, mutta joka tuntui kiinnostavan kaikkia. Tutkimukseni edetessä aloin 
kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, mitä suhtautuminen visualisointei-
hin kertoi suunnittelun ammatillisesta kulttuurista. Analyyttisen viitekehykseni 
ohjaamana huomioni kohdistui asiantuntijuuden, määrittelyvallan, avoimuuden 
ja demokratian kysymyksiin. Huomasin pohtivani uudesta näkökulmasta monia 
hiljaiseen tietoon perustuvia tekemisen tapoja. 

Nyt väitöstilaisuuden lähestyessä olen jo palannut tiedon tuottajan työhöni ja 
kohdannut tutkimukseni aiheen jälleen institutionaalisen muodostelman puit-
teissa toimivana asiantuntijana. Toimija-tutkijan kaksoisroolini toimija-minälle 
kysymykset hyvästä tavasta kuvata alueellisen eriytymisen aihetta ovat nyt en-
tistäkin ajankohtaisempia. Tutkimuksen tekeminen kuitenkin muuttaa tutkijan 
suhdetta tutkimuksensa kohteeseen, joten näkökulmani on nyt toisenlainen kuin 
ennen tutkimusta. Pidän edelleen tärkeänä indikaattoritiedon ja sen visualisoi-
misen jatkuvaa kehittämistä. Samalla pidän entistä aiheelliseempana kysymystä 
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siitä, miten hyvin indikaattorien avulla voidaan kuvata materiaalista maailmaa 
ja sen monia koettuja todellisuuksia. Kenties ymmärryksemme indikaattoritie-
dosta syvenisikin parhaiten siten, että täydentäisimme sitä myös toisenlaisista 
lähtökohdista syntyvällä tietämisellä. 
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Alueellinen eriytyminen on aihe, josta tuotettua 
tietoa pidetään suunnittelussa tärkeänä, mutta 
jonka visuaaliseen esittämiseen liittyy arvo
ristiriitoja ja politisoitumisen mahdollisuuksia. 
Visualisointien strategisessa suunnittelussa 
saamat roolit ja visualisoinneista tehdyt tulkinnat 
kertovat siitä, miten noudatetut tietokäytännöt 
vaikuttavat käsityksiimme tarkastelun kohteena 
olevasta ilmiöstä. Samalla ne kertovat 
suunnittelun ammatillisesta kulttuurista. Työni 
on suunnittelukulttuuriin sijoittuva etnografinen 
tutkimus, jonka aineisto on tuotettu visuaalisin 
virikehaastatteluin ja autoetnografisin 
menetelmin. Tutkimukseni kenttä on Helsingin 
seudun strategisen suunnittelun maailma ja 
oma kenttätyöni työurani mittainen kertymä 
kokemuksia tästä maailmasta.
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