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1. Johdanto  

Populaarissa mielikuvituksessa politiikkaan liitetään hyvin usein erilaisia negatiivisia 

mielleyhtymiä. Päivänpolitiikkaa seuraavat ovat varmasti törmänneet lukuisiin lausuntoi-

hin, puheisiin ja kommentteihin, jossa näitä konnotaatioita edistetään. Tietynlaisesta po-

liittisuudesta pyritään eroon. Korostetun poliittinen esiintyminen saattaa asettaa poliitti-

sen toimijan motiivit kyseenalaisiksi. On siis hyödyllistä pyrkiä irrottautumaan näistä ne-

gatiivista yhteyksistä. Tutuksi ovat käyneet lausunnot siitä, kuinka poliitikkojen tulisi 

keskittyä ajamaan kaikkien yhteistä etua puoluepolitikoinnin sijaan. Kuinka politiikka on 

rikki, koska yhteistä visiota ei ole. Kuinka tiettyjä kysymyksiä politisoidaan sen sijaan, 

että niitä käsiteltäisiin yhteisen asianhoidon ongelmina. Erityisesti politiikan käsitteestä 

johdettu termi politikointi herättää monessa vastahakoisen reaktion. Politikointi saatetaan 

rinnastaa usein erilaisiin äänestäjien ja kansalaisten sumuttamisen taktiikoihin tai muun-

nellun totuuden puhumiseen. Ajan henkeä seuraten, rationaalista laskelmaa tekevä poliit-

tinen toimija pyrkii puhdistamaan julkisuuskuvansa liiallisesta poliittisuudesta ja politi-

koinneista. Parhaiten tämä onnistuu irrottamalla itsensä politiikan tekemisen sfääristä. 

Asettumalla ulkopuoliseksi, joka neutralisoi oman asemansa politiikan tekemisessä. 

Politiikan negatiivisten mielleyhtymien kautta ajateltuna ei ole niin yllättävää, että 

erityinen epäpoliittinen mielikuvitus nostaa päätään. Tämän politiikan luonteen tulkinnan 

looginen lopputulos on epäpolitiikkaa. Toisin sanoen politiikan poistaminen politiikasta. 

Epäpolitiikka on pyrkimys neutralisoida poliittisen vallankäytön rooli ja purkaa politiikan 

ytimessä oleva taipumus konfliktiin. Poliittinen konflikti pyritään siirtämään tai sivuutta-

maan epäpolitiikan avulla. On olemassa yksi linja, joka hyödyttää kaikkien yhteistä etua 

tai kansalaisten enemmistön etua ja politiikan tehtävä on edistää tätä linjaa virkamiesmäi-

sen neutraalilla tavalla, ideologisista jakolinjoista välittämättä. Tämä linja on ikään kuin 

laskettavissa poliittisten intressien sekamelskasta teknokraattisin menetelmin. Tähän loo-

giseen lopputulemaan harvoin päädytään täydellisesti, mutta esillä on selkeä epäpolitii-

kan tekemisen tendenssi, jonka avulla erilaiset poliittiset toimijat pyrkivät asemoimaan 

toimintaansa.  
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Epäpolitiikka on silti politiikkaa. Se on politiikkaa negaation hunnussa. Esimerkiksi 

poliittisen toimijan siirto, jossa tämä asettuu yleisen edun puolueettomaksi edustajaksi, 

on itsessään mitä poliittisin siirto. Kysymys yleisestä edusta, ja siitä kuka sitä saa määri-

tellä, on itsessään poliittinen. Epäpolitiikka on aina näennäinen pyrkimys irtautua politii-

kan tekemistä ohjaavista intresseistä ja tätä kautta koko epäpolitiikan ilmiöön tulisi suh-

tautua kriittisesti. Epäpolitiikan ilmiön kautta käsitys politiikan todellisesta toimintata-

vasta hämärtyy. Demokratian kannalta on järkevämpää pyrkiä ymmärtämään politiikka 

erilaisten materiaalisten intressien ja vallankäytön kautta, jolloin myös politiikan kamp-

pailullista luonnetta voidaan käsitellä mielekkäällä tavalla. Esiin nousee myös toinen kes-

keinen ongelma. Epäpolitiikka esittää politiikan toimintakentän rajoittuneempana kuin se 

todellisuudessa on. Usein sen avulla pyritään rajamaan poliittisia toimia eräänlaisen prag-

maattisen konsensuksen alueelle. Esittämään politiikan toimintakentän vaihtoehdotto-

mana tilana, jossa esiin nousevat vain muutamat ”arkijärjen” sanelemat hegemoniset 

vaihtoehdot.  

Yhteiskunnallisen keskustelun kannalta vaihtoehdottoman politiikan edistämisellä 

on usein negatiivisia vaikutuksia. Keskustelun rajaaminen niin, että tietyt poliittiset peri-

aatteet otetaan sen vastaansanomattomiksi lähtökohdiksi, köyhdyttää yhteiskunnallisen 

keskustelun alueelle, jossa vaihtoehdottomuus näyttäytyy todellisena. Esimerkiksi teesit 

”globaalista kilpailukyvystä” tai ”joustavoittamisen poliittisesta välttämättömyydestä” 

siirtävät taka-alalle näiden käsitteiden kriittisen tarkastelun ja sen mitä politiikkavaihto-

ehtoja niiden nojalla pyritään edistämään.  

Yhtenä esimerkkinä epäpoliittisesta retoriikasta voidaan pitää esimerkiksi päämi-

nisteri Juha Sipilän lausuntoa siitä, kuinka Suomen valtiolla on ”uudistamattomuusvel-

kaa” (Sipilä 2016; Salokorpi 2016; ks. myös Teivainen 2016). Kontekstina lausunnolle 

toimi julkisesti esitetty kritiikki lainvalmistelun heikosta tasosta, joka oli johtanut siihen, 

että valmistellut lakiuudistukset eivät olleet linjassa perustuslain kanssa. Mielenkiinnon 

kohde tässä ei kuitenkaan ole lainvalmistelu, vaan retorinen siirto, joka uudistamatto-

muusvelan käsitteellä pyritään tekemään. Velan käsite pelaa tässä negatiivisilla mielleyh-

tymillä siitä, kuinka jotain on jätetty tekemättä tai jokin velvollisuus täyttämättä. Velka 

myös tuottaa kiireellisyyden asian hoitamisella. Velan maksua ei voida siirtää loputto-

miin. On siis kriittisen tärkeää, jopa välttämätöntä, viedä käsillä olevat uudistukset läpi, 
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eikä lykätä uudistamattomuusvelan maksua. Uudistamattomuusvelan linssin läpi katsot-

tuna politiikan tärkeimmäksi tehtäväksi ja välttämättömäksi lähtökohdaksi asemoidaan 

uudistusten nopeus. Valtion on oltava joustavasti muutosvalmis ja sen tulee uudistua. Ei 

minkään ulkoisen tarpeen sanelemana, vaan uudistumisen itsensä takia.  

Toisaalta uudistamattomuusvelan kautta voidaan korostaa vielä kriisin merkitystä 

poliittisen toiminnan kannalta. Kriisipuhe ja kiireellisyys ovat varsin laajasti käytettyjä 

yhteiskunnallisen keskustelun keinoja, joiden avulla usein pyritään supistamaan politii-

kan tekemisen aikajännettä. Kriisin avulla voidaan luoda pakottava tarve uudistuksen lä-

piviennille, jolloin julkisen sfäärin poliittinen keskustelu jää toissijaiseen asemaan. Krii-

sitilan nojalla voidaan myös pahimmassa tapauksessa pidättää demokraattisten mekanis-

mien toiminta kokonaisuudessaan (Agamben 2005). Erilaiset poliittiset retoriikat siis lin-

kittyvät myös poliittisen hallinnan eri muotoihin.  

Tässä lyhyesti esitelty epäpolitiikka ei liity pelkästään ammattipoliitikkojen harjoit-

tamaan retoriikkaan ja puheeseen, vaan se on huomattavasti laajempi ilmiö, joka linkittyy 

erilaisiin yhteiskunnallisten rakenteiden ja poliittisen hallinnan muutoksiin. Tätä proses-

sia on tutkittu erityisesti depolitisaation käsitteen kautta 1990–luvulta lähtien (Bates ym. 

2014; Burnham 2001, 2014; Flinders & Buller 2006; Foster ym. 2014; Jenkins 2011; Jes-

sop 2014; Luukkonen & Sirviö 2017; Wood & Flinders 2014). Toisaalta samaa depoliti-

saation ilmiötä on käsitteellistetty useammalla tavalla, erilaisin teoreettisin painotuksin. 

Yleisesti käsitteinä on käytetty esimerkiksi post-politiikkaa (Davidson & Iveson 2015; 

Mouffe 1993; Rancière 1999; Swyngedouw 2007, 2009; Žižek 1999), anti-politiikkaa 

(Wood 2016) tai post-demokratiaa (MacLeod 2011).  

Sovellan työssäni depolitisaation käsitettä, sillä käsitteenä se tuo esiin parhaiten il-

miön jatkuvan prosessimaisen luonteen. Depolitisaatio voidaan siis määritellä poliittisen 

hallinnan muodoksi, jonka pyrkimyksenä on rajoittaa politiikan muutosvoimaa erilaisilla 

toimilla. Esimerkiksi edistämällä vaihtoehdottomia poliittisia tulkintakehyksiä tai siirtä-

mällä poliittisen hallinnan mekanismeja konkreettisesti demokraattisen tilivelvollisuuden 

ulottumattomiin. Tarkastelen depolitisaation käsitteen erilaisia ulottuvuuksia tarkemmin 

teoreettisessa viitekehyksessä, joten tuon esille nyt vain lyhyemmän määritelmän. Depo-

litisaatio on noussut keskeiseksi poliittiseksi strategiaksi erityisesti uusliberaalissa kon-
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tekstissa. Depolitisaatio liittyy poliittisen hallinnan ja markkinamekanismien sekoittumi-

seen, jota kautta siitä muotoutuu taloudellisen toiminnan ja taloudellisen vallan turvaa-

misen mekanismi. Myös tämä yhteys tarkentuu teoreettisessa viitekehyksessä.  

Depolitisaatio näyttäytyy myös erilaisissa poliittisissa konteksteissa kuten esimer-

kiksi kaupunki- ja aluepolitiikassa. Tutkimukseni kiinnittyy kaupunkipolitiikan konteks-

tiin valitun tapaustutkimuksen kautta, jossa tarkastelen Oulun keskustavisio 2040 -pro-

jektia. Kaupunkipolitiikassa ja kaupunkisuunnittelussa depolitisaatio näyttäytyy erityi-

sesti tilapolitiikan ja kaupunkitilan käsitteeseen liittyvien diskurssien kautta. Tutkimus-

kysymykseni voidaan siis asettaa seuraavaan muotoon: Miten depolitisaatio ilmenee ja 

miten se rakentuu Oulun keskustavisio 2040 -projektissa?  

Miksi tapaustutkimus juuri Oulun keskustavisio -projektista on merkityksellinen? 

Keskeisenä mielenkiinnon kohteena tutkimuksessa on visionäärisen politiikan ja depoli-

tisaation suhde. Erilaiset pitkän aikavälin strategiat ja visiot ovat kasvattaneet merkitys-

tään poliittisen hallinnan muotoina. Erityisesti uusliberaalissa poliittisessa kontekstissa 

erilaiset visiot muotoutuvat tulevaisuudenhallinnan menetelmiksi, joiden avulla turvataan 

toimintaympäristön jatkuvuus ja taloudellisten intressien valta politiikan tekemisessä. Vi-

sionäärisyyden ja depolitisaation suhteen tarkastelu on tieteellisesti merkittävää sikäli, 

että näiden kahden käsitteen välisiä yhteyksiä ei ole tarkasteltu kovinkaan laajamittaisesti. 

Toisaalta tutkimuksella on myös yhteiskunnallisen keskustelun kannalta merkittävä ulot-

tuvuus. Tämä ulottuvuus liittyy kysymykseen siitä, millaista poliittista mielikuvitusta vi-

sionäärisen ajattelun kautta edistetään. Strategiat ja visiot ovat itsessään politiikan teke-

misen välineitä ja niiden sisällön kriittinen tarkastelu on demokraattisen politiikan kan-

nalta keskeistä. Visioiden esittämien tulevaisuudenkuvien tarkastelu depolitisaation kä-

sitteen kautta tuo tähän mielenkiintoisen lisän. Sen avulla voidaan eritellä hegemonista 

poliittista ajattelumallia ja pyrkiä tarkastelemaan sitä, minkälaiset kysymyksenasettelut 

ja ratkaisumallit nousevat itsestään selviksi politiikan tekemisen lähtökohdiksi.   

Lähden tarkastelemaan keskustavisio-projektia erityisesti siihen liittyvän dokumen-

taation kautta. Aineiston keskeisinä osina toimivat erilaiset visioprojektin analyysivai-

heen selvitykset, toteutettujen kyselyiden ja työpajojen dokumentaatio sekä Oulun kes-

kustavisio 2040 -strategia itsessään. Aineiston kautta pyrin tarkastelemaan sitä, miten eri-

laiset poliittiset merkitykset ja tulkintakehykset rakentuvat visioprojektin dokumentaati-

ossa ja miten ne löytävät tiensä varsinaiseen keskustavisioon. Tutkimuksen kautta käy 
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hyvin ilmi se, että usein poliittisesti neutraaleina esitetyt selvitykset ja analyysit rakenta-

vat tietyn tyyppistä politiikkakäsitystä. Tiedontuotannolla on poliittinen ulottuvuus eli 

tietyt poliittiset merkitykset nousevat esiin myös erilaisissa selvityksissä ja analyyseissa.  

Käsittelen aineistoa diskurssianalyysin kautta ja liitän diskurssianalyysin Bob Jes-

sopin (2004) esittämään kulttuurisen poliittisen talouden tutkimusagendaan. Kulttuurinen 

poliittinen talous voidaan tulkita laajemmaksi teoreettis-metodologiseksi lähestymista-

vaksi, jonka sisällä voidaan soveltaa diskurssianalyysin lisäksi myös muita menetelmiä. 

Jessopin lähestymistavassa korostuu poliittisten merkityksenantojen kielellinen puoli 

sekä poliittisen talouden materiaaliset prosessit, jotka vaikuttavat myös kielellisiin mer-

kityksenantoihin. Perustelen laajemmin tätä menetelmällistä lähestymistapaa luvussa 3. 

Tutkimusasetelma on teorialähtöinen sikäli, että nostan teoreettisesta viitekehyk-

sestä esiin kaksi ydinkäsitettä, jotka ohjaavat empiirisen tutkimuksen vaihetta. Teoreetti-

sen viitekehyksen kautta teknisismin ja konsensuksen käsitteet nousevat suuntaa anta-

viksi käsitteiksi empiiristä tarkastelua varten. Osoitan empiirisessä osuudessa sen, kuinka 

keskustavisiossa esiintyvät diskurssit sitoutuvat näihin kahteen käsitteeseen teoreettisella 

tasolla. Diskurssianalyysin kautta visiossa ilmenevät joustavuuden, hyödyntämättömyy-

den ja tehokkuuden diskurssit sitoutuvat teknisismin käsitteeseen. Vastaavasti yhteisölli-

syyden, osallisuuden ja sosiaalisen eheyden diskurssit sitoutuvat konsensuksen käsittee-

seen.  

Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen depolitisaation käsitteellistä puolta ja py-

rin kontekstualisoimaan sitä erilaisten yhteiskunnallisten muutosprosessien kautta. Avaan 

depolitisaatiota luvussa 2.1, tarkastelemalla Carl Schmittin ja Max Weberin tapoja käsit-

teellistää politiikkaa. Schmittin kautta voidaan nostaa esiin teknisismin keskeisyys poliit-

tisen neutralisoinnin mekanismina ja toisaalta tietynlainen poliittisen konfliktin elementti. 

Weberin tuotannon kautta voidaan korostaa puolestaan politiikan toimintaperspektiiviä ja 

politiikan sitoutumista erilaisiin tilannesidonnaisiin ajallisuuksiin.  

Luvussa 2.3 pyrin kontekstualisoimaan käsitteellistä keskustelua tuomalla depoliti-

saation uusliberaalin poliittisen hallinnan kontekstiin. Uusliberaalissa poliittisessa kon-

tekstissa depolitisaatio näyttäytyy erityisesti kriisinhallinnan mekanismina, jonka tarkoi-

tuksena on turvata taloudellisten intressien toiminta eristämällä politiikan ja talouden osa-

alueet toisistaan. Tätä kautta politiikan tekemisessä korostuu teknisistinen ideologia, joka 
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ohjaa politiikkaa negatiiviseen sfääriin. Sfääriin, jossa politiikan tekeminen pyritään ra-

jaamaan markkinoiden hienosäädön ja teknisten ratkaisujen alueelle. Teknisistisellä ideo-

logialla on myös depolitisoiva ulottuvuus sikäli, kun sen avulla pyritään kääntämään po-

liittiset kysymykset epäpoliittisiksi.  

Depolitisaatiolla on myös diskursiivinen ulottuvuus. Siihen liittyvät esimerkiksi po-

liittisen puheen erilaiset puheaktit, retoriikat ja argumentoinnit, joiden avulla pyritään 

edistämään vaihtoehdottomuutta ja hallitsemaan muutoksen mahdollisuuksia. Depoliti-

soivan retoriikan avulla voidaan rakentaa tulkintakehyksiä, jossa tietyt politiikkavaihto-

ehdot näyttävät ”ainoilta oikeilta ratkaisuilta”. Tähän retoriikkaan voidaan esimerkiksi 

liittää erilaiset kriisitilaan liittyvät puheet, yleiseen etuun vetoaminen, poliittisen toimijan 

poliittisuuden kieltäminen tai niin sanotun yksiulotteisen kielen eri ulottuvuudet. Tietyt 

depolitisoivat tulkintakehykset voivat muotoutua hegemonisiksi ajattelumalleiksi, jotka 

nähdään välttämättöminä politiikan tekemisen lähtökohtina. Luvussa 2.4 tuon esille ly-

hyesti kaupunkitilan käsitteen ja sen kuinka kaupunkitila on perustavanlaatuisesti poliit-

tinen käsite. Se miten kaupunkitila tulkitaan ja käsitellään objektina, nousee esiin diskurs-

sianalyysin kautta. Tulkinta kaupunkitilasta liittyy siis keskeisesti keskustavision poliit-

tiseen tulkintakehykseen.  

Luvussa 3. perustelen valitsemaani kulttuurisen poliittisen talouden menetelmäl-

listä lähestymistapaa, kuten jo aiemmin viittasin. Luvussa 4. käyn läpi tarkemmin kes-

kustavisioprojektin etenemistä ja siihen liittyvää dokumentaatiota sekä visioon kiinnitty-

viä poliittisia toimijoita.  Esittelen diskurssianalyysin luvussa 5. ja tarkastelen keskusta-

vision liittyvää merkitysjärjestelmää luvussa 6. Näiden tarkastelujen pohjalta voidaan 

nostaa esiin kaksi keskeistä tulosta. Depolitisaatio rakentuu keskustavisioprojektissa pää-

asiassa diskursiivisella tasolla, jossa tulkinta kaupunkitilasta rajautuu vahvasti teknis-ta-

loudelliselle alueelle. Tämän rajauksen taustalla voidaan tulkita olevan pyrkimys poliit-

tisten jännitteiden purkamiseen, siirtämällä poliittiset kysymykset neutraaliin sfääriin. 

Toisena keskeisenä huomiona on visionäärisyyden ja depolitisaation suhde. Tutkimuksen 

kautta nähdään, että visionäärisyys nousee yhdeksi keinoksi ylittää ”riitainen intressipo-

litiikka”. Visionäärisyyden avulla venytetään politiikan tekemisen aikajännettä ja sitou-

tetaan toimijoita pitkän aikavälin kehityskulkuihin. Tätä kautta visionäärisyydelle muo-

toutuu depolitisoiva ulottuvuus sikäli, kun tietyt poliittiset tulkintakehykset hegemonisoi-

tuvat pitkän aikavälin politiikan tekemisen lähtökohdiksi.  
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Depolitisaation käsitettä tarkasteltaessa ja sovellettaessa on hyvä nostaa esiin yh-

teiskunnallisen kritiikin ulottuvuus. Sen lisäksi, että depolitisaatiota tutkimalla voidaan 

pyrkiä selittämään ja kuvaamaan poliittista toimintaa ja poliittisen hallinnan ulottuvuuk-

sia, sen avulla voidaan avata ja purkaa välttämättöminä esitettyjä tulkintakehyksiä. Tie-

teellisen selittämisen ja kuvaamisen lisäksi depolitisaation käsitteen kautta voidaan avata 

toisinajattelemisen mahdollisuus: käsitys politiikasta, jota ei hallitse mitäänsanomaton 

vaihtoehdottomuus. Depolitisaation käsitteen kautta tapahtuvan tieteellisen tarkastelun 

voidaan sanoa olevan samalla myös tietyn tyyppinen politisoinnin akti (Jenkins 2011), 

joka nojaa vahvasti kriittisen yhteiskuntatieteen perinteeseen.  
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2. Depolitisaation viitekehys 

2.1 Politiikan ja poliittisen käsitteistä  

Ennen depolitisaatioon pureutumista, tarkastelen ’politiikan’ ja ’poliittisen’ käsitteiden 

historiallisia yhteyksiä ja eroja, sillä molemmat käsitteet ovat keskeisessä osassa myö-

hemmässä käsitteellisen viitekehyksen rakentamisessa. Tämä jakolinja näyttäytyy erilai-

sina lähestymistapoina myös depolitisaation käsitteen osalta. Poliittisen käsite on keski-

össä jälkifoundationalistisessa poliittisessa teoriassa, jossa muun muassa Chantal Mouffe 

(1993), Jacques Rancière (1999) ja Slavoj Žižek (1999) ovat soveltaneet tätä käsitettä niin 

sanotun post-poliittisen aikakauden analysoinnissa. Toisaalta esimerkiksi politiikan tut-

kimuksen depolitisaation käsitteen käyttäminen muistuttaa hieman enemmän Max We-

beristä lähtevää perinnettä, jossa painotetaan politiikan toimintaperspektiiviä.  

Politiikan ja poliittisen käsitteiden välinen erottelu juontaa juurensa Max Weberin 

ja Carl Schmittin tuotannoista. Kari Palosen (2007: 69) mukaan, käsitteiden ero syntyy 

seuraavanlaisesta kysymyksenasettelusta: Onko politiikan käytäntöjen takana autenttista 

poliittisen sfääriä vai pitäisikö meidän keskittyä tarkastelemaan politiikkaa kontingent-

tina toimintana? Schmittiläinen vastaus tähän kysymykseen lähtee tarkastelemaan poliit-

tista politiikan takana ja pyrkii täten löytämään politiikan takaa dynamiikan, joka ohjaa 

sitä. Weberiläinen vastaus puolestaan keskittyy politiikkaan toimintana, eikä pyri löytä-

mään autenttisesti poliittista politiikan käytäntöjen takaa. Weberille politiikka on erityi-

sesti vallanjakoon liittyvää toimintaa, jossa poliittiset toimijat pyrkivät uudelleenjaka-

maan ja käyttämään hyväksi valtaosuuksiaan. Valtaosuuksiin liittyy myös erilaisten ohi-

menevien tilaisuuksien hyödyntäminen.  

Schmittin pyrkimyksenä on luoda poliittisen käsitteestä ontologinen perusta, johon 

käytännön politiikka ankkuroituu. Poliittinen on siis autenttinen perusta, jonka ilmenty-

mää käytännön politiikka on. Weber puolestaan toimintaan painottuvalla politiikkakäsi-

tyksellä pyrkii tuomaan ilmi politiikan kontingenssin. Eli sen kuinka käytäntö ja mahdol-

lisuudet muokkaavat politiikkaa (Palonen 2007: 73). Max Weberin vaikutus 1900-luvun 

politiikan tutkimukseen on ollut huomattavasti suurempi kuin Carl Schmittin. Schmitti-

läinen ajattelutapa on kuitenkin kokenut jonkinlaista uudelleensyntymistä jälkistruktura-

listien käsissä 1990–luvulta lähtien. Schmittin antisemitismi ja tiiviit yhteydet Saksan 
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kansallissosialisteihin johtivat myös hänen poliittisten teoretisointien kyseenalaistami-

seen toisen maailmansodan jälkeen (Koonz 2005, Flinders & Wood 2014: 138). Schmit-

tiläinen poliittisen ontologisen perustan etsiminen kuitenkin säilyi weberiläisen ”poli-

tiikka toimintana” -käsityksen rinnalla. Nykyinen ’poliittisen’ -käsitteen tutkiminen kum-

puaa perusajatukseltaan erityisesti Schmittin ”Poliittisen käsite” (Der Begriff des Politi-

schen) ja ”Poliittinen teologia” (Politische Theologie) -teoksista, joissa hän pureutuu su-

vereniteetin, poikkeustilan ja poliittisen vastakkainasettelun teemoihin. Nämä teemat toi-

mivat myös ontologisena perustana hänen poliittisen käsitteelle (Schmitt 1997, 2015).  

Jälkistrukturalisteista Giorgio Agamben (2005) on tuonut poikkeustilan käsitteen 

omaan tuotantoonsa ja Chantal Mouffe (1993: 2) on tarkastellut poliittista vastakkainaset-

telua schmittiläisen käsitteistön kautta tarkoituksenaan ”ajatella Schmittin käsittein 

Schmittiä vastaan”. Nykyinen poliittisen käsitettä tutkiva kirjallisuus siis viittaa ainakin 

välillisesti Schmittin tuotantoon, vaikka se ei aina suoraan ammenna inspiraatiota siitä 

(Palonen 2007: 70). 

 

2.1.1 Poliittisen kriteeri 

Carl Schmittin poliittisen käsitteen ytimessä on ajatus vastakkainasettelun vääjäämättö-

myydestä, konfliktista ja erilaisten intressiryhmien etujen sovittamattomuudesta. Poli-

tiikka on viime kädessä kamppailua näiden eturistiriitojen välillä, jotka kumpuavat poliit-

tista määrittävästä ystävän ja vihollisen -jaottelusta (Schmitt 2007: 26). Konflikti tai ris-

tiriita näyttäytyy siis poliittisen välttämättömänä, mutta ei tyhjentävänä kriteerinä, joka 

määrittää sitä, milloin voidaan puhua todella poliittisesta. Ilman vastustusta ja vastustajaa 

ei ole olemassa politiikkaa tai poliittista toimintaa, vaan pelkästään konsensuksen teknistä 

hallintaa. Siinä idealisoitu yhteisen edun käsite siirtyy politiikan tilalle ja korvaa poliitti-

set kysymykset.  

Poliittinen näyttäytyy siis Schmittille metaforisena inkluusion ja ekskluusion tilana, 

jossa ystävän ja vihollisen rajaus ilmentää politiikan vaarallisuutta (Palonen 2007: 71). 

Vihollinen näyttäytyy politiikassa konkreettisena toisena ja vieraana, joka uhkaa ”ystä-

vän” ja ”meidän” elämäntapoja ja autonomiaa, lopulta jopa olemassaoloa (Luukkonen & 

Sirviö 2017: 121). Tämä tekee politiikasta vaarallisen toiminnan muodon, sillä ero hyvän 
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vihollisen (vihollinen, joka oikeuttaa ”meidän” olemassaolon) ja pahan vihollisen (vihol-

linen, joka täytyy tuhota) on lopulta varsin häilyvä (Ojakangas 2004: 64). Schmittin huo-

mio ystävän ja vihollisen – meidän ja toisen – välisestä erottelusta on tärkeä, sillä sen 

voidaan nähdä olevan poliittisen subjektivaation edellytys. Poliittisen subjektin syntymi-

seen vaaditaan identiteetti ja poissulkevuus, joka määrittää subjektin rajat: Minkälaisia 

”me” olemme? Minkälaisia ovat ”toiset”, joita me emme ole? 

Poliittinen on Schmittille (2007: xiv) auktoriteetin areena. Tämä käy hyvin ilmi hä-

nen oikeusfilosofiansa suvereniteetin ja poikkeustilan käsitteistä, joiden avulla hän esittää 

kritiikkiä oman aikansa perustuslakiajattelua kohtaan. Liberaali konstitutionalismi ei tun-

nusta suvereenin auktoriteetin olemassaoloa, vaan sitoo myös suvereenin toimet perus-

tuslain viitekehykseen. Schmitt (2005: 5–35) kuitenkin näkee, että mitään toimivaa lail-

lista järjestystä ei voi olla ilman suvereenia auktoriteettia, joka viime kädessä päättää 

poikkeustilasta. Eli siitä milloin laillinen järjestys voidaan jäädyttää poikkeuksellisissa 

olosuhteissa. Samalla suvereeni auktoriteetti päättää siitä, kenellä on oikeus tulkita lain 

yleistä muotoa yksittäisiin oikeustapauksiin. Poikkeuksellisten olosuhteiden konteksti 

löytyy Weimarin tasavallasta, jonka poliittinen epävakaus 1920–luvulla toimi yhteiskun-

nallisena taustana Schmittin teoretisoinneille.  

Schmittin oikeusfilosofian ja poliittisen käsitteen välillä on siis tietty yhteys. Yh-

teys löytyy poikkeustilasta, jonka aikana suvereenin auktoriteetin vallassa pysymisen eh-

tona on vetoaminen ystävän ja vihollisen väliseen erotteluun. Valtio on viime kädessä se 

poliittinen entiteetti ja suvereeni, joka määrittelee tämän erottelun pitävyyden (Luukko-

nen & Sirviö 2017: 121). Tämä näkyy erityisesti sotilaallisissa kriiseissä, jolloin ulkoinen 

uhka konkretisoidaan olemassaolon uhaksi, poikkeustilan ylläpitämiseksi. Poliittinen yh-

teisö muotoutuu Schmittille (2007: 45) perustavanlaatuisesti ystävän ja vihollisen väli-

sestä erottelusta.  

Schmittin käsitys politiikasta ja poliittisen ontologisesta perustasta asettuu selkeästi 

realistisen politiikkakäsityksen perinteeseen ja muistuttaa jossain määrin machiavelli-

laista realpolitik -ajatusta tai hobbesilaista valtioteoriaa (Flinders & Wood 2014: 140). 

Valtiojärjestyksen ulkopuolella ilmenee vain anarkia ja ”kaikkien sota kaikkia vastaan”, 

jota vastaan tarvitaan voimapolitiikkaa ja auktoriteettia vakauden säilyttämiseksi. 

Schmittin realistista lähestymistapaa politiikkaan voidaan hyvin kuvata konfliktin ja ih-
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misten vastakkainasettelun värittämäksi (Luukkonen & Sirviö 2017: 120). Tämä konflik-

tiperspektiivi avaa mielenkiintoisia analyysin väyliä politisaation ja depolitisaation väli-

sen dynamiikan tutkimiseen ja täten selittää osin viimeaikaista paluuta Schmittin tuotan-

toon Mouffesta (1993) lähtien.  

Depolitisaation kannalta Schmittin tärkein panos on kuitenkin liberaalin demokra-

tian kritiikki, jonka hän rakentaa edellä käsiteltyjen teemojen päälle. Tämän kritiikin yti-

messä on ajatus siitä, kuinka liberaali demokratia ei kykene tarvittavalla tasolla käsittele-

mään välttämättä syntyviä konflikteja ja eturistiriitoja, vaan se pyrkii purkamaan ne de-

politisaation avulla sekä piilottamaan jännitteet sääntöjen ja proseduurien alle (Flinders 

& Wood 2014: 139–140). Schmittin (2007: 80–96) mukaan näillä depolitisoinneilla ja 

neutralisoinneilla on aina poliittinen merkitys, joka kumpuaa siitä, mitkä asiat pyritään 

näyttämään neutraaleina ja mitkä eivät. Tätä kautta liberalismi suhtautuu poliittisena 

ideologiana itse politiikkaan epäilevästi ja politiikasta kokonaisuudessaan syntyy pahek-

suttava sfääri, jonka toimintoja tulee siirtää esimerkiksi neutralisoidun teknis-rationaali-

sen taloustieteen alle (Luukkonen & Sirviö 2017: 122). Käsitys poliittisesta subjektista 

muotoutuu omaa hyötyä maksimoivaksi yksityiseksi henkilöksi, jonka poliittinen ilmaisu 

rajoittuu edustuksellisen demokratian vaaliuurnalle. Liberaalista poliittisesta subjektista 

muotoutuu ikään kuin ”kuluttajasubjekti”, joka muodostaa vain väliaikaisia poliittisia si-

donnaisuuksia. Tämä subjekti rajoittuu atomisoituun ”minään”. Poliittinen subjekti toisin 

sanoen kadottaa tietynlaisen poliittisuuden.  

Minkä tyyppistä depolitisaatio sitten on Schmittin kritisoimissa liberaaleissa demo-

kratioissa? Schmitt (2007: 85–86) tunnistaa eurooppalaisessa historiassa viisi niin sanot-

tua keskusaluetta (Zentralgebiet), joiden kaikkien päämääränä on ollut etabloida neutraali 

ajattelun malli, jota kautta ongelmia voidaan ratkoa. Kun tietty ratkaisumalli muotoutuu 

keskeiseksi, ajatellaan, että ratkaisumalliin sopimattomat sekundaariset ongelmat ratkea-

vat sitä mukaa kun keskeiset ongelmat ratkaistaan (Schmitt 2007: 86). Ratkaisumallista 

muotoutuu ikään kuin paradigma. Hallitseva paradigmaattinen ratkaisumalli siis tuottaa 

logiikan, jota pyritään soveltamaan kaikilla osa-alueilla riippumatta sen sopivuudesta. 

1500–luvulla tämä paradigma oli Schmittin mukaan teologia, jonka korvasi 1600–luvulla 

metafysiikka ja tieteen kehittyminen. 1700–luvulla keskiöön nousi eettinen humanismi ja 

1800–luvulla taloustiede. 1900–luvulla keskeiseksi paradigmaksi nousi teknisismi, joka 
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tuotti oman tyyppisensä depolitisaation muodon (Flinders & Wood 2014: 141–142). Esi-

merkiksi 1800–luvulla keskiöön noussut taloustiede näyttäytyi Schmittille (2007: 86) rat-

kaisumallina, jossa yhteiskunnallinen kehitys ilmeni ensisijaisesti taloudellisena kehityk-

senä ja kaikki muu kehitys puolestaan taloudellisen kehityksen sivutuotteena. Taloustie-

teellinen ratkaisumalli siis asettaa talouden ongelmat keskeisiksi ja muut ongelmat se-

kundaarisiksi ongelmiksi, jotka ratkeavat talouden kautta.  

Tärkein Schmittin huomio on kuitenkin 1900–luvun teknisismi, joka tunnistetaan 

depolitisaation tutkimuksen piirissä edelleen yhdeksi tärkeimmäksi uusliberaalin poliitti-

sen hallinnan työkaluksi, vaikka teknisismillä ei usein suoraan viitatakaan Schmittiin 

(esim. Allmendinger & Haughton 2012; MacLeod 2011; Swyngedouw 2011a; 

Swyngedouw & Wilson 2014). Teknisismin suuri lupaus on sen neutraalius. Teknisismi 

on usko uusien teknologioiden kykyyn lievittää poliittisia ja sosiaalisia ongelmia. Jokai-

nen poliittinen tai sosiaalinen ongelma voidaan viime kädessä ratkaista uuden teknologian 

avulla ja samalla voidaan paeta näiltä kiusallisilta ongelmilta tekniikan poliittisesti neut-

raaliin piiriin, jossa on tarjolla helppoja ratkaisuja käsillä oleviin ongelmiin. Teknisismin 

neutraalius on kuitenkin pitkälti näennäistä, sillä uudet teknologiat ovat aina instrument-

teja ihmisten käsissä. Schmitt (2007: 92) nimittää teknologiaa ”kulttuurisesti sokeaksi”. 

Se ei voi yksinään toimia poliittisten ongelmien ratkaisijana tai neutraalina arvoista ja 

vallasta vapaana toiminnan kenttänä.  

Uuteen teknologiaan on aina sisäänrakennettuna väärinkäytön ja onnettomuuden 

mahdollisuus. Samalla kun uudet innovaatiot saattavat ratkaista aikaisempia ongelmia, 

tuottavat ne mahdollisuuden uusille ongelmille. Paul Virilion (2007) sisäänrakennetun 

onnettomuuden käsite kuvaa hyvin teknologian kaksiteräistä suhdetta sosiaalisiin ja po-

liittisiin ongelmiin. Kun auto keksittiin, luotiin samalla mahdollisuus autokolareille. Kun 

ydinvoimala keksittiin, synnytettiin ydinvoimalaonnettomuus. Listaa voitaisiin jatkaa, 

mutta ydinajatus on selkeä. Ei voida olettaa, että uudet teknologiat automaattisesti lievit-

täisivät poliittisia ongelmia, sillä ne myös aktiivisesti luovat uusia. Uudet innovaatiot, 

ratkaistessaan vanhoja ongelmia, tuottavat samalla uusia ongelmia joskus yllättävälläkin 

tavalla.  
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Schmittin huomio liberalismin, teknisismin ja depolitisaation välisestä yhteydestä 

on keskeinen. Liberalismin politiikkaan epäilevästi suhtautuva ajattelumalli ja teknisis-

min oletettu neutraalius tuottavat yhdistelmän, jossa teknisismiin nojaava depolitisaatio 

nousee yhdeksi poliittisen hallinnan keinoksi.  

Palataan lyhyesti poikkeustilan käsitteeseen, joka nousee omalta osaltaan myös de-

politisaation yhdeksi ulottuvuudeksi. Schmittille (2005: 5–52) poikkeustila liittyy hänen 

oikeusfilosofiaansa sekä suvereenin valtaan ja kykyyn päättää poikkeustilasta. Schmitt 

kannatti suvereenin kykyä julistaa poikkeustila, sillä hänelle yleinen laillisen järjestyksen 

mahdollisuus liittyi suvereenin kykyyn päättää laillisen järjestyksen pidättämisestä (Flin-

ders & Wood 2014: 143). Laillinen järjestys ja poikkeustila ovat ikään kuin toistensa 

mahdollistavat vastakohdat. Giorgio Agamben (2005) on laajentanut Schmittin poikkeus-

tilan käsitettä viittaamaan myös hallinnan tekniikkaan, jossa poikkeustilan varjolla sulje-

taan tiettyjä poliittisia kysymyksiä ja mahdollisuuksia sekä kavennetaan poliittisen toi-

minnan sfääriä. Agamben (2005: 3) suhtautuu poikkeustilaan huomattavan kriittisemmin 

kuin Schmitt. Hän näkee sen yhtenä modernin valtion hallinnan tekniikkana, jolla usein 

rajoitetaan kansalaisten demokraattisia pyrkimyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia. Poik-

keustilan tai kriisin aikana depolitisoitu kurin logiikka ajaa politisoidun demokratian lo-

giikan edelle ja synnyttää kahtiajaon, jossa poikkeavuudet kuripolitiikasta näyttäytyvät 

naivina ja vastuuttomana haihatteluna, joka vähentää poliittisen toiminnan yhtenäisyyttä 

(Flinders & Wood 2014: 144). Samalla syntyy oikeutus pidättää demokraattiset mekanis-

mit kriisin nojalla ja jättää ne kriisin jälkeisiin ”parempiin aikoihin”. Kriisin ja poikkeus-

tilan hyväksi käyttäminen ei liity pelkästään valtion turvallisuuteen, vaan yhtä useasti 

esimerkiksi taloudelliset kriisit saattavat nousta poikkeustilan tasolle, jota kautta voidaan 

pyrkiä oikeuttamaan demokratian pidättäminen.  

Konkreettista poikkeustilaa tai kriisiä useammin tätä edellä mainittua taktiikkaa 

käytetään kuitenkin retorisena keinona. Juho Luukkonen ja Heikki Sirviö (2017) analy-

soivat artikkelissaan Helsingin kaupungin pormestariehdokkaiden medialausuntoja val-

tion alue- ja kaupunkipolitiikasta niin sanotun talousmaantieteellisen imaginaarin ja de-

politisaation kautta. He käyttävät keskeisenä käsitteenä analyysissaan kriisitilaa, joka 

näyttäytyy pormestariehdokkaiden lausunnoissa erityisesti retorisena keinona. Sen avulla 

rajataan vastustajan poliittista pelitilaa ja asemoidaan oma kanta ainoaksi rationaaliseksi 
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vastaukseksi käsillä olevaan kriisiin (Luukkonen & Sirviö 2017: 125–127). Kriisi kyt-

keytyy samalla depolitisaation ajalliseen ulottuvuuteen, sillä sen avulla kavennetaan toi-

minnan aikajännettä. Kriisiin on vastattava mahdollisimman nopeasti ja hitaaseen poliit-

tiseen keskusteluun ei ole tilanteessa aikaa. Kriisi muotoutuu poliittisessa toiminnassa 

näin varsin keskeiseksi elementiksi ja sen avulla voidaan tehokkaasti pyrkiä depolitisoi-

maan tiettyjä kysymyksiä ja ongelmia.  

Depolitisaation käsitteen tarkastelu Carl Schmittin tuotannon kautta on tuonut tär-

keitä elementtejä ja rakennuspalikoita teoreettiseen viitekehykseen. Toisaalta Schmittin 

käsitys depolitisaatiosta on osittain kiistanalainen ja normatiivisesti sekava. Colin Hay 

(2014: 294–298) tuo esille schmittiläisen politiikkakäsityksen ongelmakohtia. Schmittille 

koko liberaalin demokratian järjestelmä on itsessään depolitisoiva fiktio, joka tuottaa var-

sin totalisoivan ja ylimääräytyneen käsityksen depolitisaatiosta. Minkä tahansa tyyppinen 

demokraattinen konsensus on lopulta mystifioiva voima, joka peittää vallan todellisen 

toiminnan sekä ystävän ja vihollisen välisen erottelun (Hay 2014: 296). Schmittin poli-

tiikkaan kuuluu lopullisuus ja auktoriteetti, jossa poliittinen intressiryhmä voi tarvittaessa 

pakottaa muita ryhmiä tahtoonsa.  

Schmittin linkki ystävä-vihollinen jaottelun ja (de)politisaation välillä osoittautuu 

myös ongelmalliseksi, sillä tietyt hallinnan tekniikat, jotka yleensä nähdään selkeästi de-

politisoivina, muuntautuvat politisoiviksi ja päinvastoin. Otetaan esimerkiksi epäsuosit-

tua talouskuripolitiikkaa ajava hallinto, joka taloudellisen kriisin nojalla siirtää päätök-

sentekovaltaa pois demokraattisten mekanismien alta. Schmittin käsitteistön mukaan 

tässä on kyseessä ystävä-vihollinen vastakkainasettelun kasvattaminen ja sen perusteella 

tapahtuva politisaatio. Tietty eturyhmä ilmaisee kriisin avulla auktoriteettinsa toisen ryh-

män yli ja samalla pidättää liberaalin demokratian depolitisoituneen konsensusmyytin 

(Hay 2014: 297–298). Nykyajasta katsottuna Schmittin käsitteistö avaa siis outoja tulkin-

nan väyliä, jossa demokraattiset mekanismit voivat olla itse asiassa depolitisoivia ja au-

toritaariset puolestaan politisoivia. 

Tämän luvun puitteissa olen käynyt varsin perusteellisesti läpi depolitisaatiota Carl 

Schmittin kautta sekä esittänyt tiettyjä kriittisiä huomioita häntä vastaan. Huomataan, että 

Schmittin lähestymistapa sellaisenaan jättää jälkeensä kriittisiä kysymyksiä ja tiettyjä kä-

sitteitä on kehitettävä jatkossa. Nostan kuitenkin esille teknisismin yleisen teeman, joka 

on hyvä pitää mielessä tästä luvusta edettäessä. 
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2.1.2 Politiikan toimintaperspektiivi 

Max Weberin toimintaan painottuva käsitys politiikasta näyttää aluksi erottuvan selkeästi 

schmittiläisestä ajattelutavasta. Tiettyjä samankaltaisuuksia on kuitenkin löydettävissä, 

sillä esimerkiksi Wolfgang Mommsen esitti 1950–luvun lopulla Schmittin liberaalin par-

lamentarismin kritiikin olevan yhteyksissä Weberin politiikkakäsitykseen (Magalhaes 

2016). Väite on varsin spesifi, mutta yleisempi temaattinen yhteys löytyy politiikan vaa-

rallisuudesta ja konfliktiperspektiivistä. Weberille (1994) poliittisen toiminnan yksi ulot-

tuvuus on valta ja valtaosuudet sekä politiikan erilaiset toiminnalliset ulottuvuudet, jotka 

ilmenevät kamppailtaessa vallasta. 

Weberin politiikan toimintaperspektiivin tarkoituksena on käsitteellistää politiikan 

kontekstisidonnaisuutta ja tilanteiden muuttuvuutta. Toimintaperspektiivin kautta voi-

daan pyrkiä myös ymmärtämään poliittisten toimijoiden käyttäytymistä erilaisissa tilan-

teissa. Vaikka tiettyjä temaattisia yhteyksiä voidaan löytää, on Schmittin poliittisen kri-

teeri huomattavan erityyppinen lähestymistapa, jonka tarkoituksena on ankkuroida poli-

tiikka ontologisella tavalla johonkin sitä määrittävään pysyvään kriteeriin (Palonen 2007: 

73). 

Politiikka ilmenee valtion, vallan ja väkivallan yhteyden kautta. Valtio on Webe-

rille (1994: 310–311) ”ihmisyhteisö, jolla on oikeutettu väkivaltamonopoli tietyllä raja-

tulla alueella” ja politiikka on puolestaan pyrkimys vaikuttaa vallanjakoon valtion sisällä 

tai valtioiden välillä. Politiikkaan toimintana liittyy siis kamppailun ja konfliktin ele-

mentti. Mikä tekee toiminnasta juuri poliittista toimintaa, on pyrkimys jakaa, säilyttää tai 

siirtää valtaosuuksia ja tätä kautta vaikuttaa valtion toimintaan. Poliittinen järjestys muo-

toutuu näiden valtaosuuksien kautta, jossa tietyillä poliittisilla toimijoilla on etulyönti-

asema muihin toimijoihin nähden (Magalhaes 2016: 288). Tämä poliittinen järjestys on 

kuitenkin jatkuvan muutoksen ja haastamisen kohteena. Valtaosuuksista kiinnipitäminen 

muotoutuu kamppailun ja ponnistelun tilaksi, jossa tarvitaan aktiivisuutta asemansa säi-

lyttämiseksi.  

Politiikka on avoin tila, jossa toimijoilla ei ole takuuta onnistumisesta tai pysyvyy-

destä. Weberille tätä politiikan kontingenssia ilmentää sattuman tai mahdollisuuden 

(Chance) käsite (Palonen 2007: 73). Valtaosuudet eivät ole pysyviä rakenteita, sillä mikä 
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tahansa asia voidaan tarvittaessa muokata käsillä olevassa tilanteessa poliittiseksi valta-

osuudeksi. Valtaosuuksia voidaan siis synnyttää, jakaa uudelleen tai hajottaa (Palonen 

2007: 73). Valtaosuuden käyttämiseen liittyy poliittisen tilanteen luoma ohimenevä sat-

tuma tai mahdollisuus, joka ohjaa toimijan onnistumista tai epäonnistumista. Sattuma 

avaa tilanteessa toiminnan horisontin ja paljastaa kyseiseen tilanteeseen sidottuja poliit-

tisen toiminnan ohimeneviä mahdollisuuksia (Palonen 2003: 173). Se ei kuitenkaan mää-

rittele kuinka tilanteessa pitäisi toimia.  

Politiikka on tila, jossa valta ja auktoriteetti ilmaistaan toiminnan kautta. Kamppai-

lemalla valtaosuuksista ja ennen kaikkea politikoimalla. Weberille pyrkimys vaikuttaa 

valtaosuuksiin ja vallasta kamppailu on poliittisen toiminnan välttämätön edellytys. Valta 

on ainoa väline tai keino, jonka kautta voidaan toimia juuri poliittisesti (Palonen 2003: 

172). Weberin nominalistinen käsitys valtaosuuksista ja niiden jakautumisesta kuitenkin 

antaa kaikille poliittisille toimijoille jonkinlaisen mahdollisuuden valtaosuuteen, jonka 

kautta he voivat toimia (Palonen 2003: 173). Kukaan, joka kamppailee valtaosuuksista, 

ei ole täysin ilman valtaa. Toisaalta kukaan, joka pitää omista valtaosuuksistaan kiinni, ei 

pysty puolustamaan niitä loputtomiin.  

Politiikkaan toimintana liittyy siis vahva ajallinen ulottuvuus, jossa politiikka näyt-

täytyy aikaa kuluttuvana ja ajalla pelaavana toimintana (Palonen 2003: 172). Politiikan 

tilanteet, sattumat tai mahdollisuudet ovat väliaikaisia tapahtumia, jota kautta ajan kulu-

minen tai ajalla pelaaminen voidaan muuntaa itsessään valtaosuudeksi. Esimerkiksi ins-

titutionalisoidut poliittiset virat ovat usein määräaikaisia ja virkakausien määrä on rajoi-

tettu, jolloin viran tuoma valtaosuus on rajoitettu tiettyyn ajanjaksoon. Tällä viran tuo-

malla määräaikaisella valtaosuudella voidaan myös pelata aikaa, esimerkiksi viivyttä-

mällä tai nopeuttamalla tiettyjä poliittisia päätöksiä, poliittisen vastustamisen kitke-

miseksi. Toisaalta nykyaikaisessa politiikan tekemisessä korostuu myös median tuottama 

ajallisesti rajoittunut julkisuuteen nosto ja päivänpoliittinen puheenaihe. Kuuma puheen-

aihe tuottaa ajallisesti rajatun tilaisuuden politisoida tiettyjä kysymyksenasetteluja ja tart-

tua vastustajien sanomisiin, kunnes mediahuomio aiheen ympärillä taas laantuu.  

Palonen (2003) yhdistää Weberin politiikan toimintaperspektiivin ja tämän ajallisen 

ulottuvuuden hänen omaan nelijaoteltuun politiikan käsitteeseen: Linjapolitiikka (policy), 

politiikan tila (polity), politikointi (politicking) ja politisointi (politicization). Linjapoli-



17 

 

 

tiikka viittaa rajattuun poliittisten toimien sääntelyyn ja koordinointiin jonkin suunnitel-

man tai ohjelman sisällä niin, että saavutetaan haluttu lopputulema käytettävissä olevien 

keinojen avulla. Politiikan tila tai piiri on metaforinen tila, joka sisältää yleisemmin po-

liittisen toiminnan mahdollisuudet ja rajat (rajatun linjapolitiikan ulkopuolella). Sen pii-

rissä toimijat voivat valtaosuuksiensa avulla toteuttaa kilpailevaa politiikkaa. Politiikan 

tila viittaa tässä tapauksessa institutionaalisen politiikan sfääriin. Politikointi on verbi, 

joka viittaa politiikan performatiiviseen aspektiin. Politikoimalla poliittiset toimijat pyr-

kivät kamppailemaan jo olemassa olevista valtaosuuksista ja niiden jakaantumisesta. Po-

litisointi viittaa puolestaan jonkun uuden asian tai kysymyksen avaamiseen poliittiseksi. 

Politisoinnilla pyritään löytämään avaus, joka voidaan muotoilla käytettäväksi uudeksi 

valtaosuudeksi ja samalla näin laajennetaan politiikan metaforisen tilan rajoja avaamalla 

uusia mahdollisuuksia. Keskitytään seuraavassa politisoinnin ja sen vastinparin depoliti-

soinnin tarkempaan käsittelyyn tämän näkökulman kautta. 

Kun politisoimalla avataan jokin uusi asia tai kysymys poliittiseksi, toteutetaan sa-

malla nimeämisen akti ja uuden valtaosuuden metaforinen tilallis-ajallinen rajaaminen. 

Ilman politisointia ei politiikkaa ole olemassa missään loogisessa, ajallisessa tai tilalli-

sessa mielessä tämän tietyn kysymyksen ympärillä (Palonen 2003: 182). Politisoimalla 

kysymys se pyritään tuomaan tunnustetun julkisen kiistanalaisuuden piiriin, jossa sitä 

voidaan käyttää yhtenä valtaosuutena politiikan tekemisessä. Politisoinnilla on myös ajal-

linen rajaus, sillä se on väliaikainen tapahtuma, jonka aikana kamppaillaan kysymyksen 

pääsystä valtaosuuksien piiriin. Tietyt poliittiset toimijat pyrkivät vastustamaan tätä uu-

den valtaosuuden mahdollistamista ja toiset politisoimalla pyrkivät ottamaan sen käyt-

töön. Tämän kamppailun lopputulemana uusi kysymys joko vakiintuu institutionaalisen 

politiikan aihealueeksi tai se torjutaan. Politisoinnin momentti ei ole siis ajallisesti pysyvä 

tapahtuma vaan rajattu ajanjakso, jonka puitteissa määritetään se, vakiintuuko kysymys 

poliittisen toiminnan kohteeksi. Kyseessä on siis metaforinen politiikan tilan kautta ta-

pahtuva tilallinen rajaaminen ja toisaalta politisoinnin momentin väliaikaisuuden kautta 

tapahtuva ajallinen rajaaminen, joiden rajojen määrittelystä poliittiset toimijat kamppai-

levat.  

Politisaatio on samalla sekä uutta luovaa että vanhaa hajottavaa (Palonen 2003: 

183). Yleensä politisaatioon liittyy uuden näkökulman tuominen vakiintuneeseen politii-

kan tilaan. Politisaation avulla pyritään haastamaan sen hetkinen käsitys politiikan tilan 
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rajoista ja vallanjaollisesta ulottuvuudesta. Tämä uusi näkökulma pyrkii muuttamaan pe-

rinteistä tulkintakehystä ja muuntautumaan käytettävissä olevaksi valtaosuudeksi. Mikäli 

tämä uusi valtaosuus saadaan vakiinnutettua, muuttaa se mahdollisesti vanhojen valta-

osuuksien suhteita toisiinsa, jolloin politisaatio on myös vanhaa hajottavaa toimintaa. Po-

litisaatio, muuttaessaan politiikan tilan rajoja, samalla muovaa ja tuottaa uusia historial-

lisia kerroksia (Kuva 1.). 

Tämän käsitteellisen avauksen jälkeen voidaan politisaatio kääntää päälaelleen ja 

pyrkiä muotoilemaan depolitisaation käsitettä weberiläisestä toimintaperspektiivistä. De-

politisaation voidaan ajatella viittavan pyrkimykseen vastustaa politiikan tilan rajojen ja 

valtaosuuksien muuttamista sekä uusien valtaosuuksien käyttöönottamista ja vakiinnut-

tamista. Depolitisaatio linkittyy politiikan toimintaan juuri rajankäynnin (mikä on poliit-

tista ja mikä ei) sekä valtaosuuksista pelaamisen kautta (Jessop 2014: 212). Mitkä kysy-

myksenasettelut nähdään ylipäänsä kiistanalaisina ja poliittisina kysymyksinä? Depoliti-

saatiota voidaan käyttää politiikan tekemisen strategisena resurssina, sillä sen avulla voi-

daan pyrkiä rajoittamaan politiikan kontingenssia ja samalla hallitsemaan tulevaisuutta 

(Luukkonen & Sirviö 2017: 129). Uusien politisoituneiden valtaosuuksien päästäminen 

vakiintuneeseen politiikan tilaan aiheuttaa epävarmuutta myös vanhojen valtaosuuksien 

jakaantumisessa, jolloin näistä valtaosuuksista kiinnipitävien toimijoiden asema muuttuu 

epävarmemmaksi.  

 

  

Kuva 1. Politisaation tuottamat muutokset politiikan tilassa ja historiallisissa kerroksissa 
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Poliittisista valtaosuuksista puhuttaessa on hyvä pitää mielessä laaja-alainen tul-

kinta. Valtaosuuksia ei tulisi mieltää reifioituina konkreettisina objekteina, joita poliitti-

nen toimija voi kirjaimellisesti omistaa tai käyttää. Valtaosuudet ovat enemmän abstrak-

tioita, joiden kautta poliittista toimintaa ilmaistaan. Valtaosuudet eivät ole niin tarkkaan 

rajattuja kuin kuvan 1. yksinkertaistava esitys ilmaisee, vaan huomattavan joustavampia 

ja epätarkempia.  

 Weberiläisen toimintaperspektiivin kautta voimme yhdistää depolitisaation poliit-

tisten toimijoiden aktiiviseen kamppailuun valtaosuuksista. Poliittisen kriteeriä seuraavat 

lähestymistavat (esim. Swyngedouw & Wilson 2014; Rancière 1999) esittävät depoliti-

saation usein totalisoivana ’jälkipoliittisena’ (post-politics) asiantilana. Siinä institutio-

naalinen politiikka on suljettu kokonaan poliittisen muutoksen mahdollisuudelta ja poli-

tisaatio on varattu politiikan ulkopuolelta tuleville uusille subjekteille (Beveridge & Koch 

2017a). Tämä edellä mainittu ei ole analyysina väärä. Se ei kuitenkaan ota tarpeeksi hyvin 

huomioon sitä, kuinka politisaation ja depolitisaation välinen dynamiikka läpäisee myös 

institutionalisoituneen politiikan sisältä päin, valtaosuuksista kamppailun kautta. Tässä 

tapauksessa weberiläisen toimintaperspektiivin liittäminen depolitisaation analysointiin 

on perusteltua, sillä sen avulla voidaan tarkemmin erotella erilaisten poliittisten toimijoi-

den motiiveja muuttuvissa konteksteissa.  

Jos depolitisaation tavoitteena on vakiinnuttaa ja muuttaa valtaosuuksia tai pelata 

politiikan ”tilan” rajoilla, on sen keinovalikoima varsin monipuolinen. Keinoihin voi kuu-

lua esimerkiksi poliittisen päätöksenteon siirtäminen demokraattisen tilivelvollisuuden 

ulkopuolelle, depolitisoiva retoriikka ”välttämättömän” politiikan tekemisestä tai kansal-

lisen turvallisuuden nimissä tehtävä kansalaisoikeuksien pidättäminen. Matthew Wood ja 

Matthew Flinders (2014) ovat jaotelleet näitä keinoja ja tyyppejä kolmijaollisen mallin 

avulla hallinnolliseen, yhteiskunnalliseen ja diskursiiviseen depolitisaatioon. He kritisoi-

vat tämän jaon kautta aiemman tutkimuksen liiallista keskittymistä hallinnolliseen puo-

leen ja nostavat esille yhteiskunnallisen ja diskursiivisen depolitisaation tärkeyttä. Hal-

linnollinen depolitisaatio viittaa tässä päätöksenteon siirtämiseen poliitikkojen suorasta 

kontrollista esimerkiksi yksityisille markkinoille. Yhteiskunnallinen depolitisaatio viittaa 

julkisen keskustelun heikkenemiseen tietyn kysymyksen ympärillä ja diskursiivinen de-

politisaatio puolestaan poliittisten puheaktien yksipuoliseen vaihtoehdottomuuteen 
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(Wood & Flinders 2014: 156–164). Raja yhteiskunnallisen ja diskursiivisen depolitisaa-

tion välillä on kuitenkin häilyvä, kuten Wood ja Flinders (2014: 152) myös itse myöntä-

vät.  

Depolitisaatio voidaan siis jakaa karkeasti kahteen yleiseen kategoriaan, jotka eivät 

ole toisensa poissulkevia, vaan yhteen kietoutuneita ja yhdessä esiintyviä. Hallinnollinen 

depolitisaatio näyttäytyy valtion hallintaan liittyvänä toimena. Sen tarkoituksena on siir-

tää aiemmin demokraattisen tilivelvollisuuden alla olleita mekanismeja teknokraattisen 

hallinnan piiriin (markkinat, kasvukoalitiot, asiantuntijavalta), jossa poliittisia kysymyk-

siä käsitellään byrokraattisina tai teknisinä kysymyksinä (Jessop 2014: 215). Diskursiivi-

nen depolitisaatio puolestaan rakentuu kielen, ideoiden ja julkisen keskustelun kautta. Sen 

avulla rakennetaan, rajataan ja pidetään yllä tulkintakehyksiä, joiden kautta tietyt poliit-

tiset toimet muotoutuvat näennäisen välttämättömiksi ja hegemonisiksi. Tämä voi tapah-

tua esimerkiksi erilaisten konsensuksen rakentamisen tekniikoiden kautta, joiden tarkoi-

tuksena ei ole läpinäkyvästi argumentoida poliittisia kantoja, vaan saada muut hyväksy-

mään annetut lähtökohdat ja johtopäätökset. Näiden tulkintakehysten rakentamisessa tie-

tyt pohjaolettamukset toimivat kyseenalaistamattomina periaatteina, jotka tuottavat hyvin 

kapean tai lähes vaihtoehdottoman toiminnan kentän, jossa tietyt politiikkavaihtoehdot 

nousevat ”common sense” -tasolle (Jessop 2014; Fawcett & Marsh 2014: 173). Nämä 

kaksi depolitisaation tyyppiä ilmenevät usein yhdessä sikäli, kun hallinnollisen depoliti-

saation ympärille rakennetaan diskursiivinen tulkintakehys, joka oikeuttaa esimerkiksi 

tiettyjen toimintojen yksityistämisen taloudellisen tehokkuuden nimissä.  

Tarkasteltaessa depolitisaatiota politiikan toimintaperspektiivin kautta, huomataan, 

että poliittisen kriteerin muutamia ongelmakohtia on saatu ratkaistua. Toimintaperspek-

tiivin avulla saadaan kontekstualisoitua depolitisaation ilmiötä paremmin, liitettäessä se 

poliittisten toimijoiden aktiiviseen kamppailuun valtaosuuksista. Samalla vältetään 

schmittiläinen ylimääräytynyt ja totalisoiva käsitys depolitisaatiosta. 
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2.2 Politiikan ja poliittisen näkökulmien peilaaminen 

Luvussa 2.1 käsittelin kahta erilaista näkökulmaa politiikkaan. Weberiläistä politiikan 

toimintaperspektiiviä ja schmittiläistä poliittisen kriteeriä. Molemmat lähestymistavat 

ovat hyödyllisiä, sillä toimintaperspektiivin kautta pystytään analysoimaan tarkasti ole-

massa olevan politiikan toimintaa, tapahtumia ja motiiveja ja poliittisen kriteeri mahdol-

listaa politiikan yhteiskunnallisen kritiikin ja normatiivisen arvioinnin (Luukkonen & Sir-

viö 2017: 130). Näiden kahden näkökulman, poliittisen ontologian ja politiikan toiminta-

perspektiivin, synteesi toimivaksi loogiseksi kokonaisuudeksi on kuitenkin osoittautunut 

varsin hankalaksi (Palonen 2007: 76). Sen sijaan, että pyrkisin systemaattiseen yhdistä-

miseen, on hyvä painottaa sitä, kuinka molemmat näkökulmat huomioon ottamalla voi-

daan saavuttaa hieman laajempi katsanto valittuun analyysin kohteeseen. Näkökulmien 

välisestä teoreettisesta kitkasta huolimatta molemmat kuitenkin täydentävät toisiaan siinä 

määrin, että on perusteltua pyrkiä tarkastelemaan depolitisaatiota niistä molemmista kä-

sin.  

Poliittisen kriteerin kautta tapahtuva politiikan ontologinen ankkurointi auttaa tun-

nistamaan politiikan autonomisen alueen, jota ei voida redusoida tai siirtää esimerkiksi 

talouden ja tekniikan piiriin. ’Poliittinen’ on yritys löytää legitiimi paikka politiikalle yh-

teiskuntajärjestyksessä (Palonen 2007: 76). Sen avulla voidaan puhua kriittisesti poliitti-

sen autonomiasta suhteessa muihin yhteiskunnan sfääreihin ja tätä kautta esimerkiksi kri-

tisoida politiikan ekonomisoitumista. Liberalismin politiikkaan epäilevästi suhtautuva 

ideologia, teknis-taloudellisen neutralisoinnin ja depolitisaation varustamana, menettää 

jotain keskeistä poliittiseen toimintaan liittyvää. Neutraalin sfäärin etsinnässään se kieltää 

’poliittisen’ olemassaolon toissijaisena. Taloudellisesta, teknisestä, sosiaalisesta ja mo-

raalisesta jäljelle jääneenä residuaalina. Politiikkaan liittyy kuitenkin keskeisesti valta ja 

kamppailu vallasta yhteiskuntaluokkien tai eturyhmien välillä, jota on pystyttävä käsitte-

lemään myös normatiivisella tavalla. Minkälainen on oikeudenmukainen vallanjako ja 

kuka on oikeutettu käyttämään valtaa?  

Politiikan toimintaperspektiivin etuja on tarkasteltu varsin systemaattisesti edelli-

sessä luvussa, kontingenssin ja valtaosuuksien kautta. Toimintaperspektiivi tarjoaa myös 

historiallisesti mielenkiintoisen depolitisaation analysoinnin mallin. Depolitisaatioon liit-
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tyvää kirjallisuutta on oikeutetusti kritisoitu siitä, että se on nähnyt depolitisaation jon-

kinlaisena täysin uutena kehityssuuntana, joka on noussut esille vasta viime vuosikym-

meninä (Fawcett & Marsh 2014: 174–175; McCarthy 2013). Vaikka depolitisaatio käsit-

teenä itsessään on vakiintunut vasta 1990–luvun aikana tutkimuskirjallisuuteen, voidaan 

sen kuvaaman ilmiön ajatella olevan lähes yhtä vanha kuin politiikka itsekin. Paul Faw-

cett ja David Marsh (2014: 174–175) nostavat esille esimerkiksi 1800–luvun brittiläiset 

Royal Commission -toimikunnat, jotka toteuttivat asiantuntijoiden avulla valtionhallintoa 

virallisen politiikan ulkopuolella esimerkiksi köyhäinlakeihin liittyen. Toisaalta voidaan 

ajatella, että esimerkiksi Euroopan absoluuttisen monarkian aikakaudella pyrittiin luo-

maan poliittiset intressiriidat ylittävä depolitisoitunut hallinto. Siinä kuningas suvereenin 

vallankäytön avulla pystyisi rajoittamaan riitaisten yhteiskuntaryhmien välisiä konflik-

teja. Jos depolitisaation käsite sidotaan pelkästään uusliberaalille aikakaudelle erityiseksi 

poliittisen toiminnan muodoksi, saatetaan menettää merkityksellinen näkökulma siitä, 

miten depolitisaatio muotoutuu erilaisissa historiallisissa ja yhteiskunnallisissa konteks-

teissa. Tämä ei kuitenkaan estä tunnistamasta esimerkiksi tiettyjä uusliberaalin depoliti-

saation erityispiirteitä kuten teknisististä ideologiaa, talouden autonomista suhdetta poli-

tiikkaan ja politiikan kontingenssin rajoittamista talouden toiminnan turvaamiseksi.  

Uusliberalismin poliittiseen kontekstiin rajoittuneet selitysmallit herättävät kysy-

myksiä siitä, kuinka pitkälle kontekstin sovellettavuuden rajoja voidaan venyttää histori-

allisesti ja maantieteellisesti? Voidaanko selitysmallin avulla tutkia depolitisaatiota 

1930–luvulla, jolloin ideologinen kenttä ei ollut uusliberalistinen? Tai päteekö selitys-

malli vain globaalin pohjoisen jälkiteollisiin yhteiskuntiin?  

Toimintaperspektiivin avulla voidaan luoda pohja depolitisaatiolle, joka pätee eri-

laisissa historiallisissa ja poliittisissa konteksteissa. Depolitisaatio on kontekstista riippu-

matta keskeinen strateginen resurssi, jonka avulla rajataan poliittisten vastustajien peliti-

laa ja pidetään kiinni olemassa olevista valtaosuuksista. Tämä ajatus heijastelee siis jos-

sain määrin Jacques Rancièren (2006: 19) toteamusta siitä, että depolitisaatio on politii-

kan tekemisen vanhin tehtävä.  
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2.3 Depolitisaatio poliittisen hallinnan strategiana 

Carl Schmittin ja Max Weberin kautta olen pyrkinyt luomaan kontekstien rajat ylittävää 

käsitteellistä pohjaa depolitisaatiolle. Kun tämä perusta on asetettu, voidaan siirtyä ylei-

sestä erityiseen ja aloittaa tarkastelemaan sitä, miksi depolitisaatio on noussut uusliberaa-

lilla aikakaudella niin keskeiseksi poliittisen hallinnan strategiaksi (Foster ym. 2014; 

Burnham 2014). Tunnistan syyn depolitisaation nousuun liittyvän, Luukkosta ja Sirviötä 

(2017: 129) seuraten, demokraattisen politiikan kontingenssin rajoittamiseen taloudelli-

sen vallan ja talouden ennustettavuuden turvaamiseksi.  Uusliberaalissa kontekstissa de-

politisaatio muotoutuu yhdeksi kapitalistisen tulevaisuudenhallinnan tekniikaksi, jonka 

tarkoituksena on ylläpitää kasvuregiimiä (ks. kasvuregiimeistä esim. Jessop 1996). Tähän 

prosessiin liittyy valtionhallinnon toimintojen siirtäminen demokraattisen tilivelvollisuu-

den ulkopuolelle yksityistämällä tai siirtämällä hallintovastuuta suoran tilivelvollisuuden 

ulottumattomiin (Burnham 2001). Sekä toisaalta diskursiivisten tulkintakehyksien raken-

taminen, joiden avulla oikeutetaan ja perustellaan vaihtoehdotonta politiikan toiminnan 

kenttää ja muotoillaan tiettyjä vaihtoehtoja välttämättömäksi politiikaksi (Jenkins 2011). 

Depolitisaatiolla on siis kaksi yhteen kietoutunutta, mutta kategorisesti erilaista 

ulottuvuutta: hallinnollinen ja diskursiivinen ulottuvuus. Tutkimuskirjallisuudessa on 

keskusteltu laajasti siitä, kumpi näistä lähestymistavoista olisi mielekkäämpi depolitisaa-

tion tutkimisessa (Wood 2015; Burnham 2014). Hallinnollista depolitisaatiota painottavat 

tutkijat ovat keskittyneet depolitisaatioon valtiomanagerismin (statecraft) yhtenä muo-

tona, jonka tarkoituksena on institutionaalisesti muotoilla hallintastrategia, joka turvaa 

kasvuregiimiä ja suojaa hallintoa politiikan epäonnistumisilta (Kettell 2008). Diskursii-

vista depolitisaatiota painottaneet tutkijat ovat vastaavasti kritisoineet hallinnollisen lä-

hestymistavan liian kapeaa politiikkakäsitystä ja he ovat pyrkineet tuomaan laajemman 

määritelmän, jossa depolitisaatiota voidaan tutkia retorisena strategiana, jota käyttävät 

myös valtionhallinnon ulkopuoliset poliittiset toimijat (Wood 2016: 525). Hallinnollisen 

depolitisaation lähestymistavan edustajat ovat kiinnittyneet usein marxilaiseen poliitti-

sesta taloustieteeseen ja niin sanottuun regulaatio -koulukuntaan, kun taas diskursiivisen 

lähestymistavan edustajat painottavat konstruktivistista ja jälkistrukturalistista teoriaa 

(Wood 2016: 526).   
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Näiden kahden lähestymistavan eroista ja niiden välisestä kitkasta huolimatta esi-

merkiksi Matthew Wood (2016) on yrittänyt yhdistää lähestymistavat yhden tutkimus-

agendan alle. Siinä depolitisaatiota käsitellään moniulotteisena käsitteenä, joka kattaa 

sekä ”kapean” valtiomanageristisen että ”laajan” diskursiivisten tulkintakehysten raken-

tamisen ulottuvuuden. Pyrin seuraamaan tätä Woodin esittämää lähestymistapaa. Käsit-

telen depolitisaation hallinnollista ja valtiomanageristista puolta talouden kriisinhallin-

nan, poliittisen hallinnan sekä erityisesti teknisistisen ideologian kautta. Diskursiivista 

depolitisaatiota käsittelen konsensuksen ja tulkintakehysten rakentamisen kautta ja pidän 

tällä osa-alueella vahvana jälkifoundationalistisen teorian ”post-poliittisen kaupungin” -

teesin (esim. Swyngedouw 2007, 2009) ympärillä käytävää keskustelua. 

 

2.3.1 Poliittinen talous ja uusliberalismi  

Hallinnollisen depolitisaation lähestymistavassa usein käytettyinä lähtökohtina ovat ol-

leet Peter Burnhamin (2001) brittiläisen Labour -puolueen niin sanottua New Labour -

aikakautta käsittelevä artikkeli ja Matthew Flindersin ja Jim Bullerin (2006) depolitisaa-

tion käsitettä, työkaluja ja taktiikoita käsittelevä artikkeli. Flinders ja Buller (2006: 295) 

pyrkivät muotoilemaan tiettyjä yhteisiä teemoja, jota siihen mennessä depolitisaatiota kä-

sitelleessä kirjallisuudessa on tarkasteltu, kuten esimerkiksi: Hallitsevien poliittisten rati-

onaliteettien roolien tarkastelu, politiikan syrjäyttäminen epäpoliittisilla rationaliteeteilla, 

muutokset poliittisessa järkeilyssä ja valtionhallinnon mekanismien siirtäminen politii-

kasta itsenäisille asiantuntijapaneeleille tai erinäisille ulkopuolisille organisaatioille. He 

päätyvät määrittelemään depolitisaation työkaluiksi, mekanismeiksi ja instituutioiksi, jota 

kautta poliitikot voivat pyrkiä siirtymään epäsuoraan poliittiseen hallintasuhteeseen ja/tai 

vakuuttamaan kansalaiset siitä, että heitä ei voida pitää enää vastuussa tietystä poliittisesta 

päätöksestä, kysymyksestä tai politiikan osa-alueesta (Flinders & Buller 2006: 295–296). 

Ongelmallisen tästä määrittelystä tekee se, että depolitisaatio varataan hyvin tiukasti niin 

sanotuille ammattipoliitikoille ja samalla sivuutetaan muut poliittiset toimijat, jotka käyt-

tävät sitä hyväkseen. Toisaalta depolitisaation soveltamisen syy näyttäytyy varsin kape-

asti ammattipoliitikkojen oman edun suojaamiselta (Fawcett & Marsh 2014: 178). Tätä 

kautta depolitisaation laajempi yhteiskunnallinen konteksti jää hieman kyseenalaiseksi. 
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Pyrin tuomaan tätä laajempaa kontekstia esille talouden, poliittisen hallinnan ja depoliti-

saation välisestä yhteydestä. 

Regulaatio -koulukunnan teoretisointeja seuraten Burnham (2001, 2014) on tutki-

nut depolitisaatiota poliittisen hallinnan strategiana, joka linkittyy valtion ja talouden krii-

sinhallintaan kriisiherkässä kapitalistisessa talousjärjestelmässä. Burnham (2014: 190-

191) lähtee liikkeelle feodalismin ja kapitalismin välisestä historiallisesta muutoksesta 

Karl Marxin tuotannon kautta. Samalla kun kapitalistisen tuotantotavan nousu loi moder-

nin valtiomuodon, muutti se myös perustavanlaatuisesti poliittista järjestäytymistä erot-

telemalla itsenäisiksi politiikan ja talouden sfäärit. Moderni valtio irrottautui näennäisesti 

taloudellisen tuotannon yhteiskunnallisista suhteista ja jätti ne vapaan markkinatalouden 

harteille. Taloudellisen tuotannon yhteiskunnalliset suhteet eivät uudessa nousevassa por-

varillisessa järjestyksessä enää näyttäytyneet ’poliittisina’ samalla tavalla kuin feodalis-

missa. Feodaalisessa tuotantotavassa vasallin ja talonpojan suhde oli suorasti sekä talou-

dellinen että poliittinen suhde. Uuden tuotantotavan myötä valtio ja politiikka nähtiin 

markkinoista ja taloudesta erillisenä alueena, joka johti talouden depolitisoitumiseen 

(Burnham 2014: 191). Kapitalistisen tuotantotavan kehittyessä, yhteiskunnallinen tuo-

tanto muotoutui poliittisesta suhteesta puhtaan taloudelliseksi suhteeksi, joka oikeutettiin 

vapaan vaihdannan ja vapaiden markkinoiden avulla. Taloudellisen tuotannon instituuti-

oiden viitekehys oli siis ensisijaisesti taloudellinen ja vasta toissijaisesti poliittinen (Ha-

bermas 1971: 97).  

Tärkeä Marxin huomio on kuitenkin tämän erottelun näennäisyys. Samalla tavalla 

kuin vasallin ja talonpojan suhde oli poliittinen, on myös työläisen ja kapitalistin välinen 

suhde poliittinen. Työläisen ja kapitalistin välinen poliittinen suhde liittyy materiaalisesti 

yhteiskunnan uusintamiseen ja määrittelyyn siitä, kenellä on valtaa yhteiskunnassa. Ka-

pitalismin todellinen kehitys on erottautunut vapaiden markkinoiden ideaalista, jossa po-

liittinen valta olisi neutralisoitu (Habermas 1971: 101). Vapaata markkinataloutta ei ole 

olemassa ilman valtiota, joka takaa tuotantovälineiden omistusoikeuden ja tätä kautta pi-

tää yllä työläisen ja kapitalistin välistä poliittista suhdetta. Marxin analyysi kapitalismin 

kehittymisestä liittyy siis keskeisesti talouden ja politiikan näennäiseen erottautumiseen 

sfääreinä. Burnhamin (2014: 191) mukaan tämä liittyy myös nykyiseen depolitisaatiosta 

käytävään keskusteluun. Marxin historiallinen analyysi tarjoaa taustaa ajatukselle talou-
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dellisen ja poliittisen erottautumisesta, joka pätee edelleen. Kapitalistisen ideologian yti-

messä on ajatus taloudellisen autonomiasta suhteessa poliittiseen, ei-poliittisesta sopi-

musoikeudesta työläisen ja kapitalistin välillä. Työläinen vuokraa työvoimaansa palkkaa 

vasten ”laissez-faire” -periaatteen mukaisesti eli ilman valtion ja politiikan puuttumista 

tähän suhteeseen. Tästä perusajatuksesta kumpuaa pitkälti laajempi rakennelma valtion 

sääntelyn minimoinnista talouden sfäärissä ja samalla ”politiikan” minimoinnista. Todet-

takoon, että laissez-faire on kuitenkin itsessään poliittinen periaate.  

Karl Polanyi tunnistaa Marxia seuraten markkinayhteiskunnan nousussa ideologi-

sen talouden ja poliittisen ehdottoman erottelun ja toisaalta kapitalismin reaalisen kehi-

tyksen, jossa vapaan markkinatalouden ylilyöntejä on hillittävä erilaisilla puolustusme-

kanismeilla (Heiskala 2009). Polanyille tässä erossa piilee rajoittamattoman markkinayh-

teiskunnan oma mahdottomuus. Luopuminen markkinamekanismin poliittisesta ohjauk-

sesta tuottaa ”saatanallisen myllyn”, joka jauhaa hajalle sen yhteiskunnallisen perustan, 

joka tämän markkinamekanismin nousun on mahdollistanut (Heiskala 2009: 16). Työn, 

maan ja rahan alistaminen rajoittamattomille markkinoille tuotti samalla tarpeen näiden 

alojen poliittiselle sääntelylle, suojausmekanismina ylilyöntejä vastaan. Talouden ja po-

litiikan ehdottomaan erottamiseen perustuva yhteiskunnallinen tuotanto siis muodosti sa-

malla vastavuoroisen prosessin, joka purki tätä erottelua (Heiskala 2009: 19). 

 Kun kapitalismin historialliseen kehitykseen liitetään Jürgen Habermasin (1971) 

ajatus valtion roolista kehittyneissä kapitalistissa maissa 1800–luvun loppupuolelta 

eteenpäin, selvennetään sitä, kuinka depolitisaatio ilmenee kriisinhallinnan keinona. Ha-

bermas näkee, että modernissa kapitalismissa valtio on tullut keskeiseksi osaksi taloudel-

listen prosessien sääntelyä. Se on muotoutunut puolustusmekanismiksi vapaan markki-

natalouden tuottamia häiriöitä ja kriisejä vastaan (Burnham 2014: 192). Valtio turvaa ta-

louden toimintaa poliittisilla väliintuloilla. Näissä olosuhteissa politiikka muotoutuu ne-

gatiiviseksi, sillä sen avulla ei pyritä enää realisoimaan haluttuja ideologisia lopputulemia 

vaan välttämään riskejä ja talouden häiriöitä erilaisilla teknisillä ratkaisuilla (Habermas 

1971: 102–103; ks. Tosa 2009). Politiikka ekonomisoituu ja menettää perinteisen poliit-

tisen merkityksensä. Talouden tekninen hallinta ei ole enää riippuvainen julkisesta kes-

kustelusta ja demokraattisesta päätöksenteosta, vaan se voidaan varata talouden asiantun-

tijoille. Politiikan alaa valtaa teknisistinen ajattelutapa, jossa poliittinen hallinta tukeutuu 
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yhä enemmän tieteen ja teknologian varaan, demokratian sijaan. Tätä kautta demokraat-

tisen päätöksenteon kontingenssi ja muutoksen mahdollisuus voidaan nähdä itse asiassa 

aiheuttavan riskejä taloudellisen toiminnan vakaudelle.  

Moderni valtio on siis integraali osa kapitalistisen talouden pääomankasaantumis-

prosessia ja kasvuregiimiä. Toisin kuin yksinkertaistetut ja populaarit analyysit valtion 

katoamisesta uusliberaalilla ajalla julistavat, valtio toimii jatkuvana markkinoiden uudel-

leenstrukturoijana, jota kautta se pyrkii tukemaan pääomankasaantumisprosessia (Burn-

ham 2014: 194). Uudelleenstrukturointi liittyy työvoiman ja pääoman välisten suhteiden 

sääntelyyn vakaan talouden saavuttamiseksi ja käsitteenä se sisältää myös poliittisen ja 

ideologisen ulottuvuuden (Burnham 2014: 194). Valtion tuottama uudelleenstrukturointi 

on osa talouden kriisinhallintaa ja sen tarkoituksena on muovata kriisiherkkiä markkinoita 

aina uudelleen ja uudelleen kohti koherenttia kasvuregiimiä. Laillisen sääntelyn lisäksi 

tämä tarkoittaa myös ideologista ja poliittista sääntelyä siinä mielessä, että pääomanka-

saantumisprosessia ja kasvuregiimiä jollain tavalla uhkaavat politiikkavaihtoehdot pois-

tuvat keinovalikoimasta. Ne eivät koskaan näyttäydy varteenotettavina vaihtoehtoina, 

vaan ideologinen kenttä rajoittuu siihen, mitä hienosäätöä esimerkiksi finanssi- tai työ-

markkinapolitiikka kussakin tilanteessa tarvitsee. Uudelleenstrukturointi tuottaa depoliti-

soituneen politiikan kentän, joka latistuu vaihtoehdottomuuden hallinnaksi, sitä mukaa 

kun uudelleenstrukturoinnilla pyritään turvaamaan vakaata pääomankasaantumisproses-

sia. 

Depolitisaatio on yksi keino laajassa valtion hallintastrategioiden kirjossa ja poliit-

tisen talouden näkökulmasta sen tarkoituksena on suojata tiettyjä politiikan osia demo-

kraattiselta kontingenssilta taloudellisen vallan toiminnan turvaamiseksi. Siirtämällä esi-

merkiksi tiettyjä talouspoliittisia mekanismeja näennäisesti poliittisen hallinnan ulottu-

mattomiin saavutetaan tämä tavoite. Burnham (2001: 128) määrittelee depolitisaation 

”prosessiksi, joka erottaa ja siirtää päätöksenteon poliittisen luonteen”. Keskeisenä aja-

tuksena päätöksenteon ’poliittisuudessa’ on muutoksen mahdollisuus eli se, että päätök-

sentekoprosessin lopputulos on jollain tavalla avoin ja altis muutokselle. Lopputuloksen 

avoimuus taas tuottaa usein epävarmuutta valtaapitävissä instituutioissa. Demokraattinen 

päätöksenteko ja yhteiskunnallinen tai taloudellinen vakaus saattavat joissain tilanteissa 

näyttäytyä toistensa vastakohtina. Tähän määritelmään on hyvä lisätä muutama tärkeä 

huomio. Ensiksi, vaikka päätöksenteon poliittinen luonne on erotettu ja siirretty, tämä ei 
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tarkoita sitä, että depolitisaatio todella hävittää päätöksenteon poliittisuuden (Burnham 

2014: 195). Depolitisaatio on itsessään poliittista toimintaa ja poliittisen hallinnan strate-

gia, joten sen avulla ei voida tehdä kysymyksiä ei-poliittisiksi. Toiseksi, kun depolitisaa-

tio ymmärretään hallintastrategiana, se ei tarkoita poliittisen kontrollin vähenemistä, ku-

ten usein oletetaan, vaan poliittisen kontrollin mahdollista lisääntymistä (Burnham 2014: 

195).  

Politiikan depolitisoiminen vakaan talouskasvun turvaamiseksi ei kuitenkaan poista 

talouden kriisiherkkyyttä, eikä sen avulla pystytä välttämään poliittista kuohuntaa kriisi-

tilanteissa kuin väliaikaisesti (Burnham 2014: 202). Talouden kriisiherkkyys kumpuaa 

yhteiskunnallisten tuotantosuhteiden ja kapitalismin lainalaisuuksien ristiriidoista itses-

tään, ei niinkään poliittisen järjestelmän tuottamasta demokraattisen muutoksen mahdol-

lisuudesta (Harvey 2007, 2014). Vaikka talouspolitiikan mekanismeja depolitisoitaisiin 

siirtämällä niitä poliitikkojen ”käden ulottumattomiin”, saattaa taloudellinen kriisi silti 

läpäistä myös politiikan järjestelmän ja muuntautua laajemmaksi valtiota ja politiikan 

luonnetta koskevaksi kriisiksi (Burnham 2014: 202–203). 

Foster ym. (2014) tarkastelevat depolitisaatiota foucault’laisen hallintamentalitee-

tin näkökulmasta ja tulevat samaan johtopäätökseen, kuin Burnham edellä, depolitisaa-

tion poliittista kontrollia lisäävästä elementistä. Sen sijaan, että valtio vetäytyisi poliitti-

sesta hallinnasta, se itse asiassa levittäytyy ja sekoittuu yhä enemmän markkinoiden toi-

minnan kanssa sekä lisää poliittista kontrolliaan. Depolitisaatio on hallintastrategiana kes-

keisessä osassa valtion vallan levittäytymisessä sekä toisaalta myös uusliberalismin val-

litsevan poliittisen rationaliteetin legitimoinnissa (Foster ym. 2014).  

Julkisessa keskustelussa uusliberalismi liitetään usein yleiseen valtion yksityistä-

misprosessiin ja yksityisten markkinoiden laajenemiseen entisten valtion tehtävien alu-

eelle. Tämän pohjalta on helppo tehdä yksinkertaistava johtopäätös valtion katoamisesta 

ja sen vallan vähenemisestä. Populaari määritelmä eroaa kuitenkin uusliberalismin aka-

teemisista määrittelyistä. Uusliberalismi ”… ei ole pelkästään taloudellinen teoria tai po-

liittinen ideologia, jonka tarkoituksena olisi johtaa valtion katoamiseen. Se on kokonais-

valtainen poliittinen projekti, joka näkee markkinat mallina sekä valtion toiminnalle että 

koko muun yhteiskunnan organisoinnille” (Oksala 2011: 40). Valtio ja uusliberalistiset 

markkinat eivät ole toisilleen vastakkaisia asioita, vaan valtio muotoutuu mekanismiksi, 
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jota kautta markkinarationaliteetti syötetään uudelleen yhteiskunnan eri osa-alueille (Fos-

ter ym. 2014: 231; Hamann 2009: 42). Valtio ja yksityiset markkinat enemmänkin sekoit-

tuvat toisiinsa, sen sijaan, että toinen katoaisi ja toinen laajenisi. Markkinarationaliteetista 

tulee samalla hallitseva logiikka, jonka avulla kontrolloidaan instituutioiden lisäksi myös 

yksilöiden elämää (Foster ym. 2014: 233).  

 

2.3.2 Teknisismi ideologiana 

Teknisismi muuntaa politiikan tekniseksi hallinnaksi neutralisoimalla politiikan sisällön 

(Habermas 1971: 107). Teknisismi on siis tärkeässä osassa depolitisaation tutkimisessa 

juuri tämän neutralisointivaikutuksen kautta, jonka avulla pyritään esittämään tietyt poli-

tiikkavaihtoehdot epäpoliittisina ja tieteellis-teknisinä totuuksina. Carl Schmittin ajatusta 

teknisismistä keskeisenä ajattelun paradigmana käsittelin aiemmin ja sen eri ulottuvuuk-

sia voidaan kehittää ja tarkentaa Jürgen Habermasin teoretisointien kautta. Habermas 

(1971: 81–122) käsittelee aihetta Science and technology as ideology -esseessä, jossa hän 

lähtee liikkeelle Max Weberin modernin yhteiskunnan rationaalistumisprosessista ja liit-

tää sen tieteellisen ja teknisen kehityksen institutionalisoitumiseen yhteiskunnassa. We-

ber pyrki rationaalistumisprosessin avulla selittämään modernisoituvien yhteiskuntien 

instituutioiden muuttumista ja sitä, mitä vaikutuksia tieteellis-teknisellä kehityksellä on 

tähän (Habermas 1971: 90). Modernilla aikakaudella tiede ja tekniikka läpäisevät yhä 

tehokkaammin sosiaalisia suhteita ja muuntavat niitä, jolloin vanhat legitimiteetin lähteet 

menettävät merkitystään ja tiede sekä tekniikka asettuvat niiden tilalle (Habermas 1971: 

81). Tiede ja tekniikka kasvattivat merkitystään modernissa yhteiskunnassa laskettavan 

ja ennustettavan taloudellisen aktiviteetin, kehittyvän oikeusjärjestelmän sekä tehokkaa-

seen poliittiseen hallintaan liittyvän byrokratisoitumisen kautta. Rationaalistumisproses-

sin myötä yhä laajeneva osa yhteiskuntaa on rationaalisen päätöksenteon kriteereiden pii-

rissä ja tätä osaa määrittävät päämäärärationaalisen ja instrumentaalisen toiminnan muo-

dot. Tässä vaiheessa on hyvä huomauttaa myös, että teknisismi ei viittaa kapeasti pelkäs-

tään luonnontieteisiin ja insinööritieteisiin, vaan se sisältää laajasti elementtejä myös yh-

teiskunta- ja taloustieteistä.   

Habermas (1971: 82) viittaa Herbert Marcuseen ja nostaa esille hänen ajatuksen 

siitä, että rationaalistuminen ei viittaa mihinkään yhteiskunnan rationaalisuuden tason 
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nousuun itsessään, vaan rationaalistumisesta tulee prosessi, jolla legitimoidaan tietyn 

tyyppistä poliittista dominanssia. Rationaalistumisprosessin tarkoituksena on auttaa oi-

keiden strategioiden ja teknisten sovellusten valinnassa sekä tehokkaiden systeemien ja 

organisaatioiden muotoilussa. Rationaalistuminen ei siis luonteensa kautta auta määrittä-

mään mitä päämääriä kohti yhteiskunnan tulisi edetä tai sitä, miten intressejä koordinoi-

daan. Se auttaa meitä valitsemaan oikean strategian tai sovelluksen silloin kun päämäärät 

ovat annettuja. Tämän tyyppisen tieteellis-teknisen toiminnan keskeinen ajatus on kont-

rollin harjoittaminen, joko luontoa tai ihmisiä kohtaan. Marcusen (2009: 168) johtopäätös 

on suoran lainauksen arvoinen: 

The very concept of technical reason is perhaps ideological. Not only the application of 

technology, but technology itself is domination (of nature and men) – methodical, scien-

tific, calculated, calculating control. Specific purposes and interests of domination are not 

foisted upon technology ‘subsequently’ and from the outside; they enter the very construc-

tion of technical apparatus. Technology is always a historical social project: in it is pro-

jected what a society and its ruling interests intend to do with men and things. Such a 

‘purpose’ of domination is ‘substantive’ and to this extent belongs to the very form of 

technical reason. 

 

Mielenkiintoinen yhteys tässä on teknisen järjen yhdistäminen luonnon ja ihmisen väli-

seen suhteeseen. Taustalla on jonkinlainen tiivistetty pelko siitä, että moderni yhteiskunta 

kääntää ne välineet ja ajattelumallinsa, joilla se on käsitellyt luontoa kohti ihmisiä. Sa-

malla tavalla kuin moderni yhteiskunta on entistä tehokkaammin pyrkinyt hallitsemaan 

luontoa, se kääntää saman teknisen hallinnan logiikan sisäänpäin kohti yhteiskuntaa itse-

ään (Habermas 1971: 117). Huomio tekniikan, ideologian ja politiikan yhteydestä on tär-

keä ja Marcusen ajatus teknologisesta dominanssista mielenkiintoinen. 

Marcuse (2009) huomioi myös, että kehittyneissä jälkiteollisissa maissa poliittinen 

dominanssi voidaan rationalisoida yhteiskuntajärjestelmän yhdeksi ominaisuudeksi. Po-

liittisesta dominanssista itsestään voi tulla rationaalista sikäli, kun dominanssi pystytään 

liittämään taloudellisten tuotantovoimien kasvuun sekä tieteen ja tekniikan kehittymi-

seen, jotka molemmat toimivat pohjana modernin yhteiskuntajärjestelmän legitimitee-

tille. Kasvavat taloudelliset tuotantovoimat, tieteen ja tekniikan kehityksen avustamana, 
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tuottavat yhä kasvavaa elintasoa, joka avaa mahdollisuuden oikeuttaa järjestelmän tuot-

taman poliittisen dominanssin tällä kasvavalla elintasolla (Habermas 1971: 83). Marcu-

sen lähtökohtana on siis teknisen järjen poliittisen sisällön tunnistaminen. Toisin sanoen 

neutraalilta näyttävän teknisismin politisointi (Habermas 1971: 85). Teknisismi on osa 

jälkiteollisen yhteiskunnan historiallis-sosiaalista projektia, jossa se ei toimi poliittisista 

merkityksistä vapaana ajattelun mallina, vaan legitimoinnin yhtenä välineenä, joka pe-

rustelee poliittista dominanssia. 

Miksi teknisismi on noussut niin tärkeään osaan? Vasta kapitalistisen tuotantotavan 

myötä on taloudellinen tuotanto liitetty jatkuvaan työn tuottavuuden kasvuun, jota ajetaan 

tieteellis-teknisen kehityksen ja innovoinnin avulla. Tieteestä ja tekniikasta on tullut joh-

tava tuotantovoima, joka on keskeisessä osassa taloudellisessa kilpailussa (Habermas 

1971: 104). Kapitalistinen tuotantotapa voidaan ymmärtää mekanismina, joka levittää 

tätä teknisismiä muihin yhteiskunnan alajärjestelmiin, työn tuottavuuden ja taloudellisen 

kasvun nojalla (Habermas 1971: 95–96). Koko tuotantotavan toiminnan edellytyksenä on 

jatkuvan talouskasvun tuottaminen, jolloin työn tuottavuuden kasvattaminen tieteellis-

teknisen kehityksen avulla nousee keskiöön. Samalla teknisismi ideologiana nousee tär-

keämmäksi. Tieteen ja tekniikan itsenäiseltä näyttäytyvän kehittymisen ja talouskasvun 

yhteys avaa tulkintakehyksen, jossa myös sosiaalisen järjestelmän kehittyminen näyttää 

olevan alisteinen näille kahdelle. Tässä tulkintakehyksessä tieteellis-teknisen kehityksen 

ja talouskasvun yhteys muotoutuu lainomaiseksi välttämättömyydeksi, jota poliittisen jär-

jestelmän on toteutettava (Habermas 1971: 105). Tulkintakehyksen kautta voidaan perus-

tella myös demokraattisen päätöksenteon rapautumista modernissa yhteiskunnassa yh-

teiskuntajärjestelmän kasvavalla monimutkaisuudella.  

 Teknisismi haastaa tätä kautta perinteiset yhteiskunnallisen vallan legitimiteetin 

lähteet, kuten erilaiset myyttiset, uskonnolliset tai metafyysiset maailmankuvat (Haber-

mas 1971: 96) Vanhojen maailmankuvien haastaminen tapahtuu dogmatismin kritiikillä. 

Samalla teknisismi näyttäytyy tieteellisen avoimena ja ideologiakriittisenä, jopa ideolo-

giat ylittävänä aatteena (Habermas 1971: 99, 111). Oikeutuksensa se hakee paradoksaa-

lisesti ideologisesta neutraaliudesta ja ideologioihin kohdistuvasta kriittisyydestä, tunnus-

tamatta omaa positiotaan.  
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Teknisismin nousu liittyy keskeisesti talousjärjestelmään liittyvään työn tuottavuu-

den ja tuotantovoimien kasvuun talouden sfäärissä, mutta sen vaikutukset ulottuvat myös 

hallinnon ja politiikan piiriin. Valtio on keskeisessä osassa talouden kriisinhallinnassa, 

jota kautta politiikka saa myös uuden teknisistisen piirteensä. Politiikan sisältö muotoutuu 

kriisinhallinnaksi, jota pyritään ratkomaan tieteellis-teknisten ratkaisujen avulla ja jossa 

tarvitaan yhä suurempaa ja spesifimpää tietämystä näiden mekanismien hallinnasta. Tämä 

kriisiorientaatio ohjaa politiikkaa kohti teknisiä ongelmia ja niiden ratkomista (Habermas 

1971: 103). Tätä kautta myös asiantuntijuuden status nousee yhä keskeisemmäksi poliit-

tisen kamppailun areenaksi (Mitchell 2002): Kuka määrittelee asiantuntijuuden, kenellä 

on oikeus ottaa kantaa mihinkin poliittisen kysymyksen ”asiantuntijan” statuksella tai mi-

hin kysymyksiin tietyn alan asiantuntijuus yltää? Politiikan sisällön kehittyminen tekni-

sempään suuntaan nakertaa myös julkisen keskustelun poliittista roolia ja kansalaisten 

kykyä osallistua siihen (Habermas 1971: 104).  

Teknisistisen ideologian ytimessä on ajatus siitä, että poliittisia ongelmia voidaan 

käsitellä ja ratkaista teknisinä ongelmina (Habermas 1971: 113). Tämä ydin on itsessään 

depolitisoiva ja depolitisoitunut fiktio. Se ei ota huomioon esimerkiksi talouden kriisiy-

tymisen kohdalla sitä, että kriisin luonteen ydin on usein poliittinen ja se kumpuaa lopulta 

talousjärjestelmän ytimessä sijaitsevasta poliittisesta epätasapainosta. Teknisismi yrittää 

heittää ideologian vanhan muodon syrjään ja pyrkii olemaan vähemmän ideologinen, 

mutta samalla se on kauaskantoisempi kuin vanhat muodot (Habermas 1971: 111). Tek-

nisismi, intressit ylittävänä ideologiana, häivyttää ongelmien poliittisen osan käsittelyn ja 

oikeuttaa järjestelmän toiminnasta syntyvät luokkaerot yhdeksi järjestelmän ominaisuu-

deksi.  

Kuten huomataan depolitisaatio, teknisismi ja poliittinen hallinta linkittyvät tiiviisti 

toisiinsa uusliberaalissa kontekstissa. Kapitalismin historiallisen kehityksen kautta voi-

daan tunnistaa muutokset taloudellisissa ja yhteiskunnallisissa tuotantosuhteissa, jotka 

toimivat ensimmäisenä sysäyksenä politiikan ja talouden sfäärien näennäisessä erottau-

tumisessa. Modernin valtion rooli on erityisesti jälkiteollisessa yhteiskunnassa muotou-

tunut kriisiherkän taloudellisen kehityksen vakauttajaksi. Tätä kautta depolitisaatio on 

noussut keskeiseksi poliittisen hallinnan strategiaksi demokraattisen kontingenssin ja 

muutoksen rajoittamisessa, talouden toiminnan vakauttamiseksi. Valtion politiikkavaih-

toehdot nähdään rajoittuvan vakaan kasvuregiimin hienosäädöksi. Näissä olosuhteissa 
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politiikka muotoutuu yhä teknisempään ja asiantuntijalähtöisempään suuntaan, jossa tek-

nisistisen ideologian taustaolettamusten kautta pyritään käsittelemään ensisijaisesti po-

liittisia ongelmia teknisinä ongelmina. Depolitisoinnin kautta tapahtuva politiikan suo-

jaaminen kuitenkin tuottaa myös vastakohtaisia tendenssejä. Politiikan muotoutuessa 

kansalaisille vaikeaselkoisen tekniseksi ja näennäisen vaihtoehdottomaksi, luottamus po-

litiikan instituutioihin heikkenee. Samalla erilaiset protestiliikkeet nostavat päätään ja 

pyrkivät politisoimaan kysymyksiä.  

Teknisismin kehittyminen ideologiana voidaan myös liittää tähän historialliseen ke-

hitykseen yhteiskunnan modernisaation ja weberiläisen rationaalistumisprosessin kautta. 

Tieteen ja tekniikan kehittyminen tärkeimmiksi taloudellisiksi tuotantovoimiksi avasi 

teknisismille mahdollisuuden haastaa entisiä yhteiskunnallisen legitimiteetin muotoja. 

Teknisismi viittaa siis sanakirjamääritelmiä laajempaan ideologiseen rakennelmaan, joka 

voidaan asemoida osaksi modernin valtion luonteen muutosta ja uusliberalismia. Se on 

ajattelumalli, jonka ytimessä on jälki-ideologinen usko kyvystä nousta politiikan yläpuo-

lelle, neutralisoida poliittinen valta tieteellis-teknisen kehityksen avulla ja jättää vanhah-

tava eturyhmien intressipolitiikka taakseen.  

 

2.3.3 Diskursiivisuus, kieli ja tulkintakehysten merkitys 

Depolitisaatiota on käsitelty tähän mennessä talouden, uusliberalismin ja teknisismin nä-

kökulmista, joiden kautta olen pyrkinyt asemoimaan depolitisaation taustoja ja sen mer-

kitystä poliittisen hallinnan strategiana. Pääasiassa on liikuttu hallinnollisen depolitisaa-

tion niin sanotun kapean politiikkakäsityksen piirissä, joka on keskittynyt valtion ja ins-

titutionaalisen politiikan tutkimiseen (Wood 2016: 522). Toisen aallon depolitisaation 

tutkimus on kritisoinut ja pyrkinyt laajentamaan tätä politiikkakäsitystä, soveltamalla kä-

sitettä myös erilaisten poliittisten tulkintakehysten rakentumisessa, poliittisen puheen re-

torisena keinona ja yhteiskunnallisen keskustelun kaventumisessa (Bates ym. 2014; Jen-

kins 2011; Wood & Flinders 2014). Depolitisaatiota voivat käyttää hyväkseen erilaiset 

poliittiset toimijat, jotka eivät välttämättä rajoitu institutionaalisen politiikan kontekstiin. 

Diskursiivisen depolitisaation ydinajatuksena on rakentaa tulkintakehyksiä tai kuvauksia, 

jotka luovat erilaisia välttämättömyyksiä, vaihtoehdottomuuksia, liikkumattomuutta ja 
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poistavat tai piilottavat muutoksen mahdollisuuksia (Jenkins 2011: 160). Lähestymista-

pojen eroissa voidaan havaita myös tietyn tyyppinen jako hallinnollisen depolitisaation 

materialistisen painotuksen ja diskursiivisen depolitisaation konstruktivistisen painotuk-

sen välillä. 

Diskursiivisen lähestymistavan kautta depolitisaatio muodostuu varsin laajaksi 

asiakokonaisuudeksi, jonka rajaaminen yksiselitteisesti voi muodostua hankalaksi. Tässä 

piilee riski siitä, että depolitisaatio muotoutuu ilmiöksi, jonka voidaan tulkita esiintyvän 

kaikkialla. Bob Jessop (2014: 208) nimittää tämän tyyppistä tulkintaa pan-politisismiksi, 

joka aiheuttaa liian laajaksi muotoutuvan tulkintakehyksen kautta analyyttista sekavuutta. 

Tätä voi välttää sitomalla politiikan tulkinnan jonkinlaisen rajattuun viittauskohteeseen, 

kuten esimerkiksi yhteiskuntaluokkien väliseen konfliktiin tai valtion instituutioiden har-

joittamaan politiikkaan (Jessop 2014: 208). Toisaalta diskursiivisen depolitisaation laa-

jempi politiikkakäsitys ei viittaa kuitenkaan mihinkään rajoittamattomaan depolitisaation 

tulkintaan. Se on sidottu niihin prosesseihin, strategioihin ja poliittisiin akteihin, joilla 

pyritään rajoittamaan demokratian kontingenssia ja edistämään välttämättömyyksiä. 

Tämän tyyppinen politiikkakäsitys tunnustaa politiikkaprosessien mikrotason 

kamppailullisen, häilyvän ja epävakaan luonteen ja näihin prosesseihin osallistuvien toi-

mijoiden moninaisuuden (Jenkins 2011: 159). Aiempi valtioon ja instituutioihin keskit-

tyvä lähestymistapa tunnustaa myös konfliktin, mutta se näyttäytyy usein makrotason 

kamppailuna. Valtionhallinnon bio- ja talouspoliittisena kontrollina kansalaisiaan kohti 

ja laajojen yhteiskuntaluokkien välisenä intressiristiriitana. Nämä lähestymistavat voi-

daan siis tulkita erilaisiksi analyyttisiksi työkaluiksi, joiden soveltaminen riippuu kon-

tekstista. Diskursiivisen depolitisaation edistämä laajennettu käsitys tuottaa tässä mie-

lessä sopivan lisän teoriaan.  

Parhaiten diskursiivisen depolitisaation ydinajatuksesta saa kiinni David Owenin 

(2002) näkökulman vankeuden (aspectival captivity) käsitteestä. Näkökulman vankeus 

viittaa rajoittuneeseen tulkinnan tilaan, jossa tietty kuvaus tai perspektiivi hallitsee maa-

ilmankuvaa niin, että se hyväksytään tiedostamatta oikeaksi tai sille ei pystytä kuvittele-

maan vaihtoehtoja (Owen 2002: 216). Näkökulman vankeus voidaan nähdä depolitisoi-

tuneena tulkinnan tilana, jota hyväksi käyttäen tietyt toimijat pyrkivät edistämään vaihto-

ehdotonta ja yksipuolista poliittista toimintaa (Jenkins 2011: 164). Se on esimerkiksi tul-

kintakehys, tilannekuvaus tai imaginaari, joka rajoittaa poliittisen toiminnan kenttää ja 
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jota kautta tietyt politiikkavaihtoehdot näyttäytyvät ”ainoina oikeina ratkaisuina”. Näkö-

kulman vankeuden rakennuspalikoina toimivat poliittiset puheaktit ja diskurssit. Ne ra-

kentavat yhdessä ideologisen taustamateriaalin, jota kautta rajoitettua tulkintakehystä 

voidaan edistää ja käyttää poliittisen toiminnan resurssina. Nämä tulkintakehykset toimi-

vat resurssina siten, että niiden avulla voidaan esimerkiksi rajata tiettyjä politiikkavaihto-

ehtoja suoraan ulos keskustelusta, koska ne ovat ristiriidassa tulkintakehyksen kanssa. 

Toisaalta voidaan olettaa muiden vaihtoehtojen paremmuus, koska ne ovat linjassa tul-

kintakehyksen kanssa. Tulkintakehykset voivat parhaimmassa tapauksessa saavuttaa 

myös dogmaattisen aseman, jolloin ne ohjaavat tilannetulkintoja niin, että vaihtoehtoja ei 

yksinkertaisesti pystytä ajattelemaan tai tuomaan esille. Muutoksen tai vaihtoehtojen 

mahdollisuus ikään kuin ulosmitataan (foreclosed) poliittisesta järjestyksestä (Žižek 

2008: xii).  

Yksi esimerkki tällaisen tulkintakehyksestä voi olla esimerkiksi ”kilpailukykyisyy-

den” -käsite, joka on muotoutunut valtion keskeiseksi talouspolitiikan välineeksi. Samalla 

se on löytänyt uusregionalistisen ajattelumallin kautta tiensä myös alueiden, kaupunkien 

ja kuntien kehittämistyöhön (Sum 2009; Moisio & Paasi 2013; Davidson & Iveson 2015). 

Kilpailukyky liittyy taloudellisen etulyöntiaseman löytämiseen kilpailijoihin nähden ja 

globaalien pääomavirtojen sekä investointien houkutteluun (Davidson & Iveson 2015: 

545). Kilpailukyvyn kasvattamisen usein oletetaan automaattisesti hyödyttävän koko yh-

teiskuntaa tai kaupunkia, jota kautta se nousee usein vastaansanomattomaksi yleisen edun 

lähtökohdaksi, jonka vastustaminen näyttäytyy irrationaalisena. Käsitteen kriittinen tar-

kastelu jää taka-alalle ja siitä muotoutuu sisällöllisesti tyhjä merkitsijä, johon voidaan 

heijastaa erilaisia merkityksiä. Käsite toimii politiikan toiminnan resurssina sikäli, kun 

kilpailukyvyn monimerkityksellisyyden nojalla voidaan edistää tiettyjä eturyhmiä hyö-

dyttävää politiikkaa ja asemoida oma poliittinen toiminta ensisijaiseksi vaihtoehdoksi kil-

pailukyvyn ongelmaan. Tätä kautta kilpailukyky vangitsee tulkinnan yhteen näkökul-

maan, joka sitoo poliittisen toiminnan mahdollisuudet tähän käsitteeseen. Tulkintakehyk-

sen politisointi edellyttää uuden näkökulman ja toisinajattelemisen mahdollisuuden esille 

tuomista (Jenkins 2011). 

Diskursiivinen depolitisaatio ja epäpoliittisten tulkintakehysten rakentaminen sekä 

toisaalta hallinnollisen depolitisaation materiaaliset käytännöt kulkevat usein käsi kä-

dessä, kuten jo aiemmin olemme todenneet. Kilpailukyky on hyvä esimerkki myös tästä 
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yhteydestä. Se toimii toisaalta ideologisena tulkintakehyksen rakentamisen osana ja sa-

malla materiaalisten hallinnan käytäntöjen periaatteena. Diskursiivisesti rakentuneen tul-

kintakehyksen avulla perustellaan ja oikeutetaan niitä käytännön toimia, joilla siirretään 

poliittisia toimintoja demokraattisen tilivelvollisuuden ulkopuolelle. Esiin nousee politii-

kan kontingenssin kielto kahdella tasolla. Ensin ideologisella tasolla, jossa tietyt vaihto-

ehdot työnnetään syrjään tai puhdistetaan tulkintakehyksestä ja samalla kielletään poliit-

tisen muutoksen mahdollisuus tai rationaalisuus. Toiseksi materiaalisella tasolla, jossa 

siirretään poliittisia mekanismeja tämän ideologian nojalla kansalaisten konkreettisen 

vaikutusvallan ulkopuolelle, jolloin kielletään osallistumisen mahdollisuus. Esimerkiksi 

kilpailukykyä voidaan käyttää osana tulkintakehystä, jolloin ideologisella tasolla se ra-

joittaa politiikkaa kohti tiettyjä vaihtoehtoja. Tämän oikeutuksen nojalla taas kilpailuky-

vyn nimissä voidaan yksityistää poliittisia toimintoja tai suojata niitä demokraattiselta 

vaikuttamiselta.  

Bates ym. (2014) päätyvät saman tyyppisiin tuloksiin artikkelissaan, joka käsittelee 

Isossa-Britanniassa käytyjä Father’s Clause -lakipykälän parlamenttikeskusteluja keino-

hedelmöityksen ympärillä. Diskursiivisella tasolla lakipykälästä käytävät keskustelut 

muodostivat ideologisia rajoitteita hyväksyttävälle poliittiselle keskustelulle isän roolista 

keinohedelmöityksessä. Samalla lakipykälän säätäminen esti konkreettisesti tiettyjen ryh-

mien pääsyn keinohedelmöityshoitoihin (Bates ym. 2014: 256). Tätä kautta tutkimuskir-

jallisuuden keskustelu (esim. Burnham 2014; Hay 2014; Jessop 2014; Bates ym. 2014) 

siitä, kumpi lähestymistapa depolitisaatioon on oikea, näyttäytyy jossain määrin tarpeet-

tomalta. Jompaa kumpaa voidaan painottaa tutkimuksen sisällä, mutta kumpaakaan ei 

voida täysin erottaa toisistaan. 

Miten diskursiivinen depolitisaatio ilmenee käytännön tasolla? Tätä kysymystä si-

vuttiin ohimennen esimerkiksi kriisitilan osalta ja huomattiin, että kriisipuhetta voidaan 

käyttää depolitisoivana siirtona. Sen avulla voidaan asemoida oma kanta välttämättö-

mäksi vastaukseksi uhkakuvaan ja vedota politiikan hetkelliseen lakkauttamiseen, jotta 

kriisiin voidaan vastata (Luukkonen & Sirviö 2017: 125–127). Diskursiivisena siirtona 

voidaan pitää toisaalta myös erilaisia puheakteja, joiden avulla poliittiset toimijat pyrkivät 

nousemaan ”politiikan” ja ”ideologioiden” yläpuolelle, erottaen samalla itsensä (puo-

lue)politikoinnin negatiivisista mielleyhtymistä. Esiin nousevat myös puheaktit, jotka ve-

toavat yleiseen etuun, edistäen silti tiettyä intressipolitiikkaa (Luukkonen & Sirviö 2017: 
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123–129). Yleiseen etuun liittyy myyttinen yhtenäisen kansakunnan ajatus, jossa intres-

sipolitiikan toiselta puolen löytyy epäpoliittinen harmonisoitujen etujen fiktio (ks. arkki-

politiikka Rancière 1999). Fiktio siitä, että pystymme löytämään jonkinlaisen yhtenäisen 

poliittisen linjan, joka hyödyttää kaikkia tai edes ”kansan enemmistöä”. Tämä enemmis-

töön viittaaminen on itsessään kuitenkin poliittisesti latautunut määrittely eikä suinkaan 

neutraali. Politiikan yläpuolelle nouseminen antaa oikeutuksen vedota yleiseen etuun ja 

samalla poliittiset vastustajat voidaan esittää vain eturyhmien asianajajina. 

Peter Marcuse (2015) on tarkastellut kaupunkipolitiikassa vallitsevaa yksiulotteista 

kieltä, joka tuottaa depolitisoituneen urbaanin diskurssin. Yksiulotteinen kieli viittaa jo-

kapäiväiseen poliittiseen kielenkäyttöön, jossa monimerkityksisiä sanoja ja fraaseja käy-

tetään niin, että ne otetaan annettuna ja ilman kriittistä tarkastelua. Ongelma yksiulotteis-

ten käsitteiden osalta on se, että niiden oletetaan olevan poliittisesti neutraaleja. Näihin 

käsitteisiin tukeudutaan usein tiedostamatta tarkemmin sitä, minkälaista politiikkaa ne 

edistävät (Marcuse 2015: 153). Kyse ei ole kuitenkaan kielenkäytön ”salaliitosta”, vaan 

kielenkäytön jokapäiväistymisen prosessista. Esimerkiksi sanan ’me’ -käyttö on erityisen 

haastavaa poliittisessa kielenkäytössä: ”Me emme odottaneet taloudellista kriisiä”, ”Me 

emme toimineet tarpeeksi nopeasti”, ”Me teimme…”. ’Me’ -käsite häivyttää usein poliit-

tisen vastuun ja toimijuuden rajoja ja toisaalta tukeutuu edellä mainittuun harmonisoitu-

jen etujen fiktioon, jossa politiikan subjekti on yhtenäinen kansa, ”me”. Se usein häivyttää 

kysymykset siitä, kuka oli vastuussa tehdyistä päätöksistä ja keneen ne kohdistuivat (Mar-

cuse 2015: 153). Samalla käsitteistö myös edistää tietyntyyppistä poliittista maailmanku-

vaa, jossa valta-asetelmat ja kysymys vallasta häipyvät käsitteen taakse.  

Marcuse (2015: 154) nostaa esiin yksiulotteista kieltä edistäviä tekniikoita: kvanti-

fioitavan datan esittäminen ehdottomana objektiivisena todisteena, toimijoiden homoge-

nisointi (kaupunki yhtenäisenä toimijana) tai anonymisointi (toiminta ilman toimijaa), ar-

voladatut eufemismit tai antropomorfismit (”luova” talous, ”kaupunki hengittää”), kon-

fliktin harmonisointi (yhteinen etu ja konsensus), kriittisten käsitteiden kaappaus (oikeu-

denmukainen kaupunki, sosiaalinen käyttö, ruohonjuuritaso, jne.) sekä funktionalisointi 

tai liiallinen konkreettisuus. Yksiulotteisella kielellä on selkeä poliittinen vaikutus sikäli, 

että se usein vaikeuttaa kriittisen tarkastelun edistämistä ja sivuuttaa toisenlaisten merki-

tysten esiintuomista. Jatketaan ’kaupunki’ -käsitteen tarkastelua esimerkkinä tästä. Kau-

punki voidaan nähdä esimerkiksi historiallisena sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten 
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suhteiden järjestelmänä, joka ilmenee urbaanina rakennettuna ympäristönä, yleisenä spa-

tiaalisena toiminnan kehyksenä tai valtion aluepoliittisen järjestelmän osana. Kaupunki 

ei kuitenkaan ole poliittinen toimija itsessään (Marcuse 2015: 154). Kaupunki ei kilpaile, 

asuta tai kehitä, vaan kaupunginhallinto on yleensä ensisijaisin toimija, joka ohjaa kau-

pungissa tapahtuvaa poliittista toimintaa. Hallinnon lisäksi kaupungissa on joukko muita 

toimijoita, joilla on keskenään yhteneviä tai ristiriitaisia intressejä. Kaupungista puhumi-

nen yhtenäisenä ja yksittäisenä toimijana peittää alleen sen todellisuuden, jossa tietyssä 

asemassa olevat poliittiset toimijat tuottavat politiikkaa, jolla hallitaan ja ohjataan muita 

toimijoita (Marcuse 2015: 154).  

Marcuse ei tee yhteyttä Owenin ’näkökulman vankeuden’ -käsitteeseen, mutta yk-

siulotteisen kielen ja sen välillä on silti varsin luonnollinen yhteys. Yksiulotteisen kielen 

käyttäminen on yksi keino, millä rakennetaan erilaisia rajoittuneita tulkintakehyksiä ja 

mahdollistetaan poliittisten välttämättömyyksien edistäminen. Käsitteet, joiden merki-

tykset näyttäytyvät itsestään selvinä ja joita ei usein tarkastella kriittisesti, toimivat te-

hokkaana keinona tässä rakennusprosessissa. Marcuse (2015: 156) toteaa myös, että yk-

siulotteisen kielen käyttö ei itsessään aktiivisesti tukahduta muun tyyppisten merkitysten 

tai tulkintojen esilletuloa, vaan se luo tilanteen, jossa toisenlaisia merkityksiä ei varsinai-

sesti pystytä luomaan. Tämä heijastaa pitkälti Žižekin (2008) ajatusta poliittisen muutok-

sen ulosmittaamisesta käsitteellisestä järjestyksestä jo etukäteen. Kaupunkipoliittista esi-

merkkiä jatkaen, urbaanista diskurssista muotoutuu merkitysjärjestelmä ja tulkintakehys, 

joka ruokkii niitä politiikkavaihtoehtoja, jotka vahvistavat status quon pysyvyyttä. Poliit-

tisen muutoksen mahdollisuus näyttää siis sulkeutuvan täysin ja tapahtuu siirtyminen niin 

sanottuun jälkipoliittiseen asiantilaan, jossa muutos on eristetty täysin politiikan järjes-

telmästä. Jälkifoundationalistinen poliittinen teoria on käsitteellistänyt tämän post-poliit-

tiseksi historialliseksi tilaksi.  

Jälkifoundationalistisessa poliittisessa teoriassa esimerkiksi Slavoj Žižek, Jacques 

Rancière, Chantal Mouffe ja Ernesto Laclau ovat kehittäneet eteenpäin edellä mainittua 

jälkipolitiikan tai post-politiikan (post-politics) käsitettä. Erik Swyngedouw (2007, 

2011a, 2011b) on soveltanut sitä esimerkiksi ympäristö- ja kaupunkipolitiikan sekä eri-

laisten protestiliikkeiden tutkimisessa. Post-politiikan käsitettä on sovellettu siis varsin 

laajasti. Depolitisaation käsitettä käytetään joskus lähes synonyymina post-politiikan 
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kanssa, mutta post-politiikan käsite on ollut myös jossain määrin kiistanalainen (McCar-

thy 2013; Beveridge & Koch 2017a, 2017b; Swyngedouw 2017; Dikeç 2017). Post-poli-

tiikan teesi käsittelee pitkälti samoja teemoja, joita tämän työn teoreettisen viitekehyksen 

puitteissa on esitetty. 

Kuitenkin post-politiikan soveltamiseen liittyy tiettyjä ongelmakohtia. Ensiksi puh-

das kielellinen kritiikki. Post-politiikka viittaa merkitykseltään jonkin tyyppiseen jälki-

poliittiseen asiantilaan, aikaan jälkeen politiikan. Tämä tietenkin herättää ensimmäisenä 

kysymyksen siitä, mikä on se aikakausi, joka on ollut todella poliittinen, jos elämme nyt 

jälkipolitiikassa? Milloin tapahtui se siirtymä, jossa todella poliittinen muuntautui jälki-

politiikaksi? Post-etuliite siis asettaa mielleyhtymänsä kautta varsin raskaan todistustaa-

kan. Se näyttää samalla käyvän jossain määrin vastaan jälkifoundationalistista poliittisen 

muutosmahdollisuuden käsitystä. Sikäli kun poliittista ei voida koskaan ottaa tyhjentä-

västi huomioon, tulisi post-politiikan olemassaolosta puhua lähinnä prosessina, joka ei 

koskaan saavuta tulostaan eli todella jälkipoliittista asiantilaa. Depolitisaation ja politi-

saation käsitepari ilmentää paremmin sitä vastavuoroista ja avointa prosessia, joka ei kos-

kaan saavuta täydellistä lopputulemaansa eli politiikan syrjäyttämistä.  

Ross Beveridge ja Philippe Koch (2017a) esittävät kritiikkiä jälkifoundationalisti-

sesta poliittisesta teoriasta sekä Swyngedouwn niin sanotusta ’post-poliittisen kaupungin’ 

-teesistä, joka tukeutuu pitkälti Rancièren ja Žižekin teoretisointeihin. He esittävät kolme 

kriittistä huomiota: Jälkifoundationalistien ontologinen politiikka-poliittinen jako on ana-

lyyttisesti liian kapea ja binaarinen, politiikka-poliittinen binaari pelkistää poliittisten toi-

mijoiden moninaisuutta ja post-politiikkaa historiallisena tilanteena ei ole perusteltu em-

piirisesti tarpeeksi hyvin sekä post-politiikasta muotoutuu varsin totalisoiva käsite (Be-

veridge & Koch 2017a: 31). Jälkifoundationalismi jää alttiiksi ”puhtaan politiikan” on-

gelmalle, mikä on nähtävissä jo Schmittin poliittisen käsitteessä. Erityisesti Rancière nä-

kee todella poliittisen olevan hajottava ja hetkellinen momentti, joka tuo esille vallitsevan 

politiikan epätasa-arvon. Tämä johtaa siihen binaariseen käsitykseen, että politisaation 

momentit tulevat aina institutionaalisen politiikan ulkopuolelta, kun taas mikä tahansa 

organisoitunut politiikka on depolitisoivaa (Beveridge & Koch 2017a: 33–35). Tämä on 

varsin ongelmallinen lähestymistapa, sillä se ohjaa meitä etsimään ”puhtaan poliittisen” 

kriteerit täyttäviä akteja. Sama ongelma nousee esille myös Schmittin politiikan ontolo-
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giassa. Poliittisen kriteeri sivuuttaa politiikan toimintaperspektiivin eli ohjaa etsimään to-

della poliittista politiikan konkreettisten tapahtumien takaa. Post-poliittisesta tilanteesta 

muotoutuu jatkuvasti läsnä oleva tila, jonka kahleista on mahdotonta murtautua. Post-

politiikan käsite ajautuu siis eräänlaiseen fatalismin ”ansaan” (Beveridge & Koch 2017a). 

Siinä post-politiikan olemassaolo oletetaan jo teoreettisella tasolla, eikä sitä tarkastella 

empiirisesti kovinkaan tarkasti. Post-politiikan teesissä on siis riski, että siitä muotoutuu 

analyyttisesti varsin lattea kokonaisuus (McCarthy 2013: 19).  

Kuten on huomattu, diskursiivisuus näyttäytyy keskeisenä osana depolitisaatiota. 

Materialistista näkökulmaa ei kuitenkaan sovi unohtaa. Diskurssit, kielelliset merkitys-

järjestelmät ja tulkintakehykset eivät ole kuitenkaan politiikka-analyysissa ontologisesti 

ensisijaisia. Diskurssit eivät ole olemassa pelkästään niitä itseään varten, vaan ne heijas-

tavat aina jossain määrin materialistista intressipolitiikka, vaikka tämä materiaalinen ulot-

tuvuus ei välttämättä tyhjentävästi määritä niitä. Diskurssien avulla rakennetaan erilaisia 

hegemonisia tulkintakehyksiä tai totuusregiimejä (Foucault 1995), joiden tarkoituksena 

on lopulta poliittisen kontrollin harjoittaminen. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelun strate-

giadokumentit rakentavat hegemonista tulkintaa kaupunkitilaa koskevista ongelmista ja 

niiden ratkaisuista sekä toisaalta ohjaavat kaupunkitilan materiaalista muutosta. Keskei-

sessä osassa tässä on poliittinen tilakontrolli. Miten esimerkiksi kaupungin spatiaalisia 

suhteita säädellään toimivan tila-aika kiinnityksen (spatio-temporal fix) saavuttamiseksi 

(Jessop 2006). Esimerkkinä tästä voidaan huomioida ”hyödyntämättömän” kaupunkitilan 

määrittely ja käyttöönotto strategisessa mielessä.  

 

2.3.5 Konsensus  

Konsensus ja konsensuksen rakentamisen tekniikat liittyvät vahvasti yleisen edun käsit-

teeseen. Näiden kahden käsitteen yhteyttä onkin hyvä painottaa. Konsensus liittyy kes-

keisesti poliittisten toimijoiden kamppailuun siitä, kuka saa edustaa yleistä etua ja mikä 

tämä yleinen etu on. Konsensus voidaan myös tässä mielessä tulkita erityiseksi tilaksi, 

jossa joukko poliittisia toimijoita on tullut väliaikaiseen yksimieliseen sopimukseen ylei-

sen edun määrittelystä. Toimijoiden väliset intressit on pystytty sovittelemaan ja harmo-

nisoimaan niin, että on syntynyt jaettu tilannetulkinta ja toimintasuunnitelma, jossa kon-

sensuksen rakentamiseen osallistuneiden toimijoiden edut ovat enemmän tai vähemmän 
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edustettuina. Tämä liittyy myös poliittisten toimijoiden aktiiviseen valtaosuuksista kamp-

pailuun sikäli, että konsensuksesta muotoutuu poliittisen toiminnan resurssi, jolla voidaan 

kehystää ja rajata tiettyjä ongelmia (ks. Mössner 2016). Saavutettu konsensus muotoutuu 

usein eri osapuolia velvoittavaksi tilanteeksi, josta poikkeaminen nähdään haitallisena 

velvollisuuden rikkomisena. Tämä tietenkin heikentää luottamusta kyseessä olevaan toi-

mijaan, mikäli tilanne pystytään kehystämään selkeästi lupauksen rikkomiseksi. Toisaalta 

konsensuksen nimissä voidaan tuoda esille esimerkiksi näennäisiä poliittisia välttämättö-

myyksiä, jotka muotoillaan prosessiin osallistumisen reunaehdoiksi. Konsensushakuisuu-

della voidaan perustella rajattuja tulkintakehyksiä ja ongelmanasetteluja, joiden raa-

meissa prosessi käydään. Sen avulla voidaan rajata legitiimin diskurssin rajat, jotka mää-

rittävät sen, mistä on soveliasta puhua politiikkaprosessin puitteissa. 

Konsensus toimii myös oikeuttamisen ja legitimiteetin mittarina. Jotta jokin toimin-

tasuunnitelma voi nousta legitiimin yleisen edun tasolle, tulee sen esittää jollain konk-

reettisella tai abstraktilla tasolla se, kuinka yksityiset intressit on ylitetty ja saavutettu 

tulos, joka hyödyttää kaikkia. Konsensuksen saavuttaminen voi toimia merkkinä intres-

sien ylittämisestä. Osapuolet ovat ”istuutuneet saman pöydän ääreen” ja löytäneet yhtei-

sen ratkaisun, jossa eriäviä intressejä on soviteltu ja näin päädytty tilanteeseen, jossa kon-

sensukseen voidaan liittää yhteisen edun käsite. Konsensus tuskin koskaan voi olla täysin 

kirjaimellinen kansalaisten välillä vallitseva samanmielisyys. Kyse on yleensä eri asian-

osaisia edustavien osapuolten (puolueet, kansanedustajat, valtuutetut, ammattiliitot, kan-

salaisjärjestöt, jne.) välisestä yhteisen tilannetulkinnan tilasta, joka abstrahoidaan kaikkia 

edustavaksi yleiseksi eduksi.  

Yhteinen tilannetulkinta muistuttaa meitä näkökulman vankeudesta. Konsensuksen 

rakentaminen käytännön tasolla kohtaa ongelmia siinä mielessä, että useinkaan mitään 

todellista intressien koordinointia ei tapahdu. Konsensusta käytetään tietyn rajatun tilan-

netulkinnan ja toimintasuunnitelman edistämiseen, jonka puitteissa osallistujat voivat 

esittää poliittisesti varsin mitäänsanomattomia teknisiä vastalauseita suunnitelmiin (esim. 

Holgersen & Haarstad 2009; Beard & Sarmiento 2014; Roy 2015). Konsensuksen saa-

vuttaminen vaatii jonkinlaisen yhteisen tilannekuvan hahmottamista ja rajattuun tulkinta-

kehykseen sitoutumista, ainakin väliaikaisesti. Tietyt ongelmanasettelut ja ongelmien rat-

kaisupaletti rajataan vaihtoehtoihin, jotka nähdään tilanteessa pragmaattisina ja yleistä 

etua hyödyttävinä.  
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Samuel Mössner (2016) on tarkastellut Freiburgin ekokaupunki-projektia konsen-

suksen rakentamisen näkökulmasta. Hän asemoi konsensushakuisuuden poliittiseksi stra-

tegiaksi, jonka tarkoituksena on depolitisoida kestävä urbaani kehitys ja siirtää tässä kon-

tekstissa tehdyt poliittiset päätökset yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle (Mössner 

2016: 971). Mössner osoittaa, että ekokaupunki-projektit ovat ennen kaikkea poliittisia 

projekteja, vaikka niitä usein käsitelläänkin ensisijaisesti teknisinä projekteina. Konsen-

sushakuisuudella pyritään usein ylittämään erilaiset poliittiset vastakkainasettelut sito-

malla toimijoita eräänlaiseen velvoittavaan konsensukseen. Empiirisen tarkastelun kautta 

on havaittavissa neljä depolitisaation elementtiä, jotka ovat toiminnassa Freiburgin eko-

kaupunki-projektissa (Mössner 2016: 973): Moraalisen jääviyden narratiivi, taloudellinen 

vauraus, tekninen innovointi ja ekologisen kehittämisen pragmaattisuus sekä sosiaalinen 

suvaitsevaisuus. Näiden elementtien tarkoituksena on muodostaa yhteinen tilannekuva, 

joka auttaa ylittämään eturyhmien intressipolitiikan ja nostamaan ekokaupunki-projektin 

yleisen edun tasolle. Projektin ympärille on rakentunut tätä kautta hegemoninen diskurssi, 

joka on rajannut yhteiskunnallisen keskustelun teknisismin ja managerismin alueille 

(Mössner 2016: 979). Keskusteluun siitä, mitkä tekniset ratkaisut auttavat saavuttamaan 

ne lopputulemat ja kehittämisen periaatteet, jotka kaikki oletettavasti jakavat.  

Konsensuksen rakentamisen kautta edistetään samalla pragmatismiin liittyvää ja-

kolinjaa ”mahdollisen” ja ”mahdottoman” politiikan välillä (Krueger & Buckingham 

2012: 499). Pragmaattisesti järkevällä politiikalla nostetaan usein esille taloudellisen vas-

tuun käsite ja sen sitovuus, joka ei välttämättä liity millään tavalla konkreettiseen talou-

delliseen vastuullisuuteen. Sitä käytetään mahdollisen politiikan rajaajana, jolla voidaan 

määritellä sallitut lähestymistavat kysymyksiin. Nämä taloudellisen vastuullisuuden ulot-

tuvuudet toimivat poliittisten asettelujen rajaajana. Politiikka, joka jollain tavalla uhkaa 

talouden vakautta tulisi välttää ja suosia politiikkaa, joka pitää sitä yllä. Toisaalta voidaan 

myös pyrkiä häivyttämään talousjärjestelmän jatkuvat ristiriidat julkisen näkyvyyden pii-

ristä, sosiaalisen koheesion ylläpitämiseksi. Krueger ja Buckingham (2012: 501) tunnis-

tavat konsensuspolitiikan näiden ristiriitojen häivyttäjäksi. Konsensuspolitiikka on stra-

teginen vastaus talousjärjestelmästä kumpuaviin kaupunki- ja aluekehittämisen kriisei-

hin.  
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Edellä on nähtävissä viittaus teknisismiin, joten erittelen lyhyesti myös konsen-

sushakuisuuden ja teknisismin yhteyttä. Teknisismi on pyrkimys tehdä depolitisoiva 

käännös neutraaliin sfääriin ja piilottaa poliittiset jännitteet. Se on yritys paeta poliittista 

määritteleviltä vastakkainasetteluilta ja pyrkimys ratkaista poliittinen teknisellä. Sikäli 

pyrkimys siirtää poliittinen keskustelu teknisiin yksityiskohtiin toimii konsensuksen löy-

tämisessä varsin tehokkaana työkaluna. Sen avulla voidaan purkaa tiettyjä kiistanalaisia 

kysymyksiä ja rakentaa asianosaisten välillä yhtenevää tulkintakehystä. Parhaimmassa 

tapauksessa tulkintakehyksestä muotoutuu hegemoninen niin, että perustavia kysymyk-

senasetteluja ei haasteta millään tavalla, vaan ne oletetaan kaikkia osapuolia velvoitta-

viksi yhteisen edun ongelmiksi. Teknisiin yksityiskohtiin kääntyminen edellyttää sitä, 

että asianosaiset tunnustavat ongelmanasettelun päteväksi, jota kautta konsensuksen 

muodostaminen helpottuu huomattavasti.  

 

2.4 Kaupunkitilan politiikat  

Depolitisaation lisäksi valitun tapaustutkimuksen kautta tulee esille erityisesti kaupunki-

tilan käsite. On paikallaan käydä siis lyhyesti läpi kaupunkitilan käsitteen ulottuvuuksia 

ja pyrkiä selventämään miten sitä lähestytään työn puitteissa. Ensisijaisin väite on seu-

raava: Kaupunkitila on perustavanlaatuisesti poliittinen käsite (Elden 2007). Käsityksiä 

kaupunkitiloista, tai tiloista ylipäänsä, ei voida erottaa politiikasta. Tilan poliittisuus voi-

daan tuoda vielä erityisen korostetusti esille kaupungeissa. Kaupungeista on muodostunut 

keskeisiä aktiviteettien solmukohtia, jossa erilaiset sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset 

ilmiöt tiivistyvät maantieteellisesti kompaktille alueelle. Kaupungit nähdään taloudelli-

sen toiminnan moottoreina, jotka tietyissä kaupunkiregionalistissa tulkinnoissa nostetaan 

merkitykseltään jopa kansallisvaltioita tärkeämmiksi aluetasoiksi (Ward & Jonas 2004). 

Erilaisten toimintojen, aktiviteettien ja ilmiöiden tiivistyminen kaupunkialueille tarkoit-

taa sitä, että tilasta vallitsee niukkuus (Elden 2007: 106). Kaupunkitilan poliittisuus pe-

rustuu siis niukkuuden käsitteelle. Näissä tiloissa ei voi sijaita loputon määrä toimintoja, 

vaan esille tulee poissulkevuus, jossa tietyt toiminnot pakosta syrjäyttävät joitain muita 

ulos. Esille nousee siis kysymys siitä, mitä kaupunkitiloihin tulisi sijoittaa? Niukkuus on 

perustavanlaatuisesti poliittinen kysymys, johon liittyvät kysymykset esimerkiksi siitä, 

kuka saa toteuttaa kaupunkitilan sääntelyä ja muokkausta? Kenen ehdot ovat ensisijaiset 
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ja minkälaisia intressejä kullakin kehityspolulla palvellaan? Voidaanko kaupunkitilan ky-

symyksestä muokata kompromissia, joka toteuttaa kaikkien yhteistä etua? Nämä kaikki 

ovat kysymyksiä, jotka tuovat esille tilan kamppailullisen ja poliittisen luonteen (Elden 

2007: 107).  

Kaupunkitilat ja kaupunkialueiden ytimet eli keskusta-alueet nousevat tätä kautta 

myös keskeisiksi poliittisen määrittelyn kannalta. Tähän asetteluun kiinnittyy myös tar-

kastelemani Oulun keskustavisio. Niukkuuden käsitteen kautta voidaan tarkastella myös 

kaupunki- ja aluesuunnittelun roolia. Suunnittelun avulla pyritään vastamaan kysymyk-

seen siitä, mitä mihinkin tulisi sijoittaa ja miten kaupunkitilaa tulisi muokata, jotta saa-

vutetaan kokonaisvaltaisin tai hyödyttävin ratkaisu. Millä tavalla kaupungin tilallisia suh-

teita tulisi säännellä? Tätä kautta kaupunki- ja aluesuunnittelu on myös samalla aina kau-

punki- ja aluepolitiikkaa. Esimerkiksi David Harvey (1985) on tarkastellut kaupunki-

suunnittelun ja suunnittelijoiden vaivalloista suhdetta politiikkaan ja politiikan tekemi-

seen. Kaupunkisuunnittelijoiden keskuudessa kaupunkitila on historiallisesti tulkittu tie-

teellisenä ja epäpoliittisena objektina, mikä luonnollisesti tuo esiin ristiriitaa tilan poli-

tiikkatulkinnan kanssa (Elden 2007: 107). Kaupunkitila on usein nähty politiikasta irral-

lisena tieteellis-teknisen toiminnan kenttänä, eikä niinkään yhteiskunnallisten ja poliittis-

ten prosessien tuloksina. Edellä käsitelty teknisismi ja epäpoliittinen tulkinta tilasta yh-

distyvät mielenkiintoisella tavalla. Ei voida kuitenkaan kategorisesti väittää, että kaupun-

kisuunnittelu ei ota kysymystä politiikasta tosissaan. Kaupunkitilan depolitisoituneen tul-

kinnan voidaan ajatella olevan yksi virtaus, jonka merkitys korostuu esimerkiksi suunnit-

telijoiden institutionaalisen roolin kautta. Suunnittelijoiden oletetaan toimivan virkamies-

mäisen neutraalilla tavalla ja erilaisten intressien välittäjänä (Allmendinger 2002, Sager 

2009). Institutionaalisen roolinsa kautta kaupunkisuunnittelulle varataan paikka, jossa se 

pyrkii muotoilemaan oletettujen poliittisten asetelmien pohjalta yhteiseen etuun nojaavia 

konsensusratkaisuja.  

Tilapolitiikka kytkeytyy erottamattomasti muihin poliittisiin konteksteihin. Kapita-

listisessa taloudessa myös tilapolitiikka muotoutuu keskeisesti taloudellisten intressien 

kautta. Urbaanin rakennetun ympäristön voidaan tietyllä tavalla nähdä olevan kapitalis-

min historiallisen kehityksen ilmentymä (Heynen, Kaika & Swyngedouw 2006). Urbaani 

ympäristö on ympäristö, jonka yhtenä keskeisenä kehityksen vaikuttimena ovat olleet eri-

laiset taloudelliset intressit. Kaupunkia, keskusta-alueita ja kaupunkitiloja muokataan ja 
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kehitetään niin, että alueellisen ja taloudellisen kasvun päämäärät saavutetaan. Tämä 

muokkaus ja kehitys tapahtuu lukuisten erilaisten menetelmien avulla. Yhdeksi esimer-

kiksi voidaan nostaa kartat ja kartografia, joiden avulla voidaan rakentaa kuvaa kaupun-

gista erityisenä taloudellisena objektina (Gabriel 2013). Toisaalta myös aiheeseen keskei-

sesti liittyvät visiot ja visionäärisyys kuuluvat niihin menetelmiin, joilla kaupunkitilaa 

pyritään muovaamaan. Kaupunkitilan rakentuminen erityisenä taloudellisena objektina 

tulee selkeästi esille myöhemmässä analyysiosiossa. Juuri visioiden kohdalla törmätään 

myös kaupunkisuunnittelun ja politiikan tekemisen väliseen vaivalloiseen suhteeseen. 

Toisaalta visionäärisyydellä pyritään löytämään epäpoliittinen yhteisen edun ratkaisu, 

mutta samalla vision tulevaisuudenkuva edistää myös aina jonkin tyyppistä politiikkaa, 

jota ei voida täysin irrottaa erilaisista poliittisista intresseistä.  

 

2.5 Teoreettisen viitekehyksen yhteenveto 

Kuvassa 2. on tiivistettynä teoreettisen viitekehyksen pääkohdat. Politiikan ja poliittisen 

käsitteiden kautta olen tehnyt käsitteellisen avauksen depolitisaation pariin. Tämän jäl-

keen olen kontekstualisoinut depolitisaatiota uusliberaalilla aikakaudella ja nostanut esiin 

hallinnollisen ja diskursiivisen muodon eroja ja yhteyksiä. Teoreettisen viitekehyksen 

kautta teknisismi ja konsensus muotoutuvat keskeisiksi depolitisaatioon liittyviksi käsit-

teiksi. Tätä kautta olen edennyt kohti työn metodologista asetelmaa. Teoreettisen viiteke-

hyksen kautta voidaan tarkastella depolitisaation ilmentymistä valitussa tapaustutkimuk-

sessa. 

Edellä olen käsitellyt depolitisaatiota poliittisen hallinnan strategiana. Depolitisaa-

tio on noussut keskeiseen osaan uusliberaalin poliittisen hallinnan kontekstissa ja tämä 

on liittynyt vahvasti talousjärjestelmän tiettyihin lainalaisuuksiin. Kyseessä on historial-

linen poliittisen ja taloudellisen erottautumisen prosessi, joka liittyy modernin valtion ja 

taloudellisten tuotantosuhteiden muutokseen. Historiallinen laissez-faire on pyrkinyt 

neutralisoimaan poliittisen vallan käytön markkinoilla ja syöttämään vapaiden markki-

noiden mallin myös valtionhallinnon malliksi. Toisaalta vapaiden markkinoiden kriisiten-

denssejä vastaan on kehittynyt puolustusmekanismi, jonka avulla säädellään poliittisesti 
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markkinoiden toimintaa. Tässä vastapaineessa depolitisaatio on noussut taloudellisen val-

lan turvaamisen ja tulevaisuudenhallinnan strategiaksi. Sen avulla voidaan pyrkiä rajoit-

tamaan politiikan kontingenssia ja muutosvoimaa varsinkin niiltä politiikkavaihtoeh-

doilta, jotka pyrkivät politisoimaan taloudenhallintaa. 

Modernilla aikakaudella tieteen ja tekniikan kehityksestä on tullut yhä keskeisempi 

tekijä taloudellisessa kilpailussa ja työn tuottavuuden kasvattamisessa. Yhteiskunnan ra-

tionaalistumisprosessin kautta tiede ja tekniikka läpäisevät sosiaalisia suhteita ja niiden 

merkitys kasvaa. Tätä kautta myös teknisismi ideologiana on noussut tärkeään osaan.  

Teknisismin ytimessä on depolitisoitunut pyrkimys ratkaista poliittisen tuottamat vastak-

kainasettelut tekniikan näennäisesti neutraalissa piirissä. Samalla politiikan sisältö muut-

tuu kohti kriisinhallintamekanismien hienosäätöä ja tieteellis-teknisten ratkaisujen hake-

mista. 

Tärkeässä osassa on myös konsensushakuisuuden ja depolitisaation yhteys, joka 

näyttäytyy usein diskursiivisena tulkintakehysten rakentamisena. Tietyt kielenkäytön 

merkitykset, oletetut itsestäänselvyydet ja tilannetulkinnat muodostavat ilman kriittistä 

tarkastelua ideologisia sulkeumia. Ne tekevät politiikan kentästä vaihtoehdottomalta 

Kuva 2. Teoreettisen viitekehyksen yhteenveto 
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näyttävän. Sulkeumat muodostavat näkökulman vankeuden, jota edistämällä tietyt poli-

tiikkavaihtoehdot nousevat hegemoniselle välttämättömyyden tasolle. Konsensushakui-

suus on tunnistettu depolitisaation yhdeksi ulottuvuudeksi siksi, että sitä usein saatetaan 

käyttää poliittisen legitimoinnin välineenä, eikä niinkään intressien koordinoinnin väli-

neenä. Konsensus liittyy kamppailuun yleisestä edusta ja siitä, kuka tätä yleistä etua saa 

määritellä.  

Teknisismin ja konsensuksen käsiteparista muotoutuu tutkimuksen jatkon kannalta 

teoreettinen ydin, jota kautta lähden tarkastelemaan depolitisaation ilmenemistä tapaus-

tutkimuksessamme. Käsitepari toimii teoreettisena linssinä depolitisaation moniulottei-

seen ilmiöön ja samalla rajaa tarkastelua. 
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3. Menetelmät 

3.1 Metodologinen lähestymistapa ja tutkimusasetelma 

Yleistä metodologista lähestymistapaani voidaan kuvata tulkitsevaksi politiikka-analyy-

siksi. Se keskittyy merkityksiin ja merkityksistä kamppailuun sekä siihen, miten nämä 

kamppailut muokkaavat poliittista toimintaa ja instituutioita (Häikiö & Leino 2014: 10). 

Yleisimmällä tasolla tutkin yhteiskunnallista muutosta ja poliittisen hallinnan muutoksia. 

Näihin muutosprosesseihin on kiinnitytty keskittymällä depolitisaatioon ilmiönä ja teo-

rian tasolla. Kaupunkipolitiikan kontekstiin asemoituminen on tapahtunut valitun tapaus-

tutkimuksen kautta. Kontekstin kautta tarkastelen depolitisaatiota Oulun keskustavisio 

2040 -strategiassa ja sitä, kuinka depolitisaatio ilmenee visioprojektin strategiadokumen-

taatiossa. Mitkä tulkinnat kaupunkitilaa koskevista poliittisista ongelmista muotoutuvat 

hegemonisiksi ja millaisia ratkaisumalleja niihin tarjoillaan? Miten erilaiset strategiset 

(Jessop 2008) ja tilalliset (Jones 1997) valinnat rakentuvat depolitisaation eri ulottuvuuk-

sien kautta tarkasteltuna? Valitun tapaustutkimuksen kautta pyritään tutkimaan kaupun-

kipolitiikassa tapahtuvaa poliittista hallintaa depolitisaation kautta ja sen muotoutumista 

politiikan kamppailullisen elementin kautta.  

Strategiadokumentaation analysoinnissa tarvitaan siis poliittista lukutaitoa. Poli-

tiikka ei näyttäydy poliittisen ”tekstin” tai tuotoksen pinnalla, vaan sen esiin tuomiseen 

tarvitaan syväluotausta ja tulkintataitoa (Palonen 1988). Tämä vaatii myös tiettyä kysy-

myksenasettelun selventämistä. Kiinnostuksen kohteena ei ole kysymys siitä onko jokin 

tutkittava ilmiö itsessään poliittinen vai ei, vaan se miten tutkittavasta ilmiöstä rakenne-

taan poliittinen tai ei-poliittinen (Palonen 1988: 19). Miten tietyt ongelmanasettelut poli-

tisoidaan ja mitkä taas etenevät omalla painollaan ja kyseenalaistamatta. Tämä jälkim-

mäinen muotoilu on huomattavasti hedelmällisempi, sillä se avaa laajemman näkymän 

politiikkaan toimintana. Poliittinen lukutaito sisältää keskittymistä myös siihen mitä ei 

sanota, mitä jätetään kertomatta ja mitkä asiat otetaan annettuna. Depolitisaation käsite 

tietynlaisena negaation muotona, politisaation vastakohtana, tuo myös esille tätä tulkin-

nan osaa. Osaa, joka pyrkii analysoimaan myös sanomattomuuden ja kertomattomuuden 

merkityksiä.  
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Kyse on siis pitkälti semiotiikasta eli merkityksenannon ja kielellisten merkitysten 

rakentumisen tutkimisesta ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Semiotiikkaan liittyvä 

semiosiksen käsite on puolestaan subjektien välinen merkityksenannonprosessi, jolla on 

performatiivinen aspekti (Jessop 2004: 161). On varsin selvää, että depolitisaatio linkittyy 

erottamattomasti poliittisen puheen merkityksenantoon, mutta toisaalta sillä on myös 

tietty materiaalinen aspekti, jota ei kannata työntää syrjään. Tarvitaan siis lähestymistapa, 

jossa semioottinen ja materialistinen näkökulma yhdistyvät.  

 Jessop (2004) on pyrkinyt kulttuurisen poliittisen talouden tutkimusagendan avulla 

tutkimaan semiosiksen roolia poliittisissa ja taloudellisissa aktiviteeteissa. Kulttuurinen 

poliittinen talous pyrkii tarkastelemaan kahta kysymyksenasettelua (Jessop 2004: 159). 

Ensiksi, miten kielellisen merkityksen semioottiset ja materialistiset ylisemioottiset 

(extra-semiotic) tekijät vaikuttavat kapitalistisen järjestelmän tuottamiin yhteiskunnalli-

siin suhteisiin sekä niiden vaihteluun, valikoivuuteen ja säilyttämiseen? Ja toiseksi, mikä 

rooli semiosiksella on kriisiherkän kapitalistisen talousjärjestelmän yhteiskunnallisten 

suhteiden vakauttamisessa? Eli mikä rooli kielellisellä merkityksenannolla on poliittis-

taloudellisten suhteiden ylläpitämisessä ja millä tavalla materialistiset seikat muokkaavat 

tätä merkityksenantoprosessia. Ontologisella tasolla kulttuurinen poliittinen talous tun-

nistaa poliittis-taloudellisten objektien historiallisen ja sosiaalisen rakentumisen, joka ta-

pahtuu semioottisesti, mutta on samalla sidottu kontekstuaalisiin materiaalisiin element-

teihin (Jessop 2004: 160). Yhteiskunnalliset suhteet siis rakentuvat semioottisesti ja nii-

den taustalla rajaavana tekijänä vaikuttavat tietyt materialismiin sidotut seikat. Metodo-

logisesti kulttuurinen poliittinen talous pyrkii yhdistämään semiotiikan ja poliittisen ta-

louden analyysimenetelmiä. Näihin voi kuulua muun muassa argumentaatioon, kerto-

muksellisuuteen, hermeneutiikkaan, identiteetteihin, historiallisuuteen ja diskursseihin 

liittyviä kulttuurintutkimuksen menetelmiä, jotka liitetään poliittisen hallinnan tuottami-

sen institutionaaliseen kontekstiin (Jessop 2004: 161). Työssäni kaupunkitila voidaan tul-

kita erityiseksi poliittis-taloudelliseksi objektiksi. Diskurssianalyysin avulla pyrin tarkas-

telemaan sitä, miten tiettyjen poliittisten merkityksenantojen avulla kaupunkitilaa raken-

netaan objektina.  

Merkitystenantoprosessi liittyy siis keskeisesti poliittiseen hallintaan. Vakaan se-

mioottisen järjestelmän avulla ylläpidetään ja uusinnetaan kapitalistisen talousjärjestel-

män yhteiskunnallisia suhteita (esimerkiksi työntekijä-työnantaja tai myyjä-kuluttaja). 
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Tästä merkitysjärjestelmästä muodostuu vallankäytön lähde, jonka avulla suunnataan va-

likoivasti poliittisia toimia tiettyihin objekteihin, paikkoihin tai alueisiin sekä muotoillaan 

niihin liittyviä strategioita, projekteja ja visioita (Jessop 2004: 162–163). Kyseessä on siis 

vastavuoroisuus diskursiivisuuden ja materiaalisuuden välillä. Diskursseja valikoidaan ti-

lannetulkintoja tai tiettyjen toimien legitimointia varten sekä erilaisiksi etuoikeutetuiksi 

metakertomuksiksi, jotka tuottavat koherentin merkitysjärjestelmän. Tässä valikoivuu-

dessa materiaaliset tekijät näkyvät institutionaalisten valtasuhteiden ja polkuriippuvuuk-

sien kautta. Toisaalta diskursseja pyritään myös sisällyttämään osaksi instituutioita sekä 

vahvistamaan niiden asemaa erilaisten toimien avulla, jotka etuoikeuttavat tiettyjä dis-

kursseja ja sulkevat ulos toisia (Jessop 2004: 164–165). Jessop (2004: 166–170) nostaa 

tietotalouden (knowledge-based economy) esimerkiksi hegemonisesta merkitysjärjestel-

mästä, jonka avulla järjestetään uudelleen, muokataan sekä ylläpidetään yhteiskunnallisia 

suhteita.  

Kulttuurisen poliittisen talouden metodologinen lähestymistapa sopii depolitisaa-

tion tutkimiseen sikäli, että se tunnistaa poliittisen hallinnan diskursiivisen rakentumisen 

ulottuvuuden ja myös sen materiaaliset rajoitteet ja ulottuvuudet. Samalla se mahdollistaa 

varsin laajan menetelmällisen paletin käyttämisen. Tämän lähestymistavan kautta depo-

litisaation voidaan tunnistaa liittyvän politiikan merkityksenantoprosesseihin. Depoliti-

saation avulla tiettyjä merkitysjärjestelmiä etuoikeutetaan toisten nojalla, poliittis-talou-

dellisten valtasuhteiden ylläpitämiseksi. Tämä tapahtuu diskursiivisena siirtona, jonka 

tarkoituksena on neutralisoida valtasuhteita. Esittämällä nämä valtasuhteet esimerkiksi 

välttämättöminä, luonnollisina tai yhteistä etua edistävinä. Toisaalta depolitisaatio näyt-

täytyy myös materiaalisena käytäntönä konkreettisen prosessien siirtämisenä ulos suoran 

tilivelvollisuuden piiristä esimerkiksi markkinoille tai muille kolmansille osapuolille. Jes-

sopin muotoilema kulttuurisen poliittisen talouden tutkimusagenda sopii varsin hyvin yh-

teen valitun viitekehyksen ja tapaustutkimuksen kanssa. Esimerkiksi Tove Dannestam 

(2008) on pyrkinyt argumentoimaan kulttuurisen poliittisen talouden lähestymistavan 

puolesta kaupunkipolitiikan tutkimuksessa. 

Keskustavision analysointiin tämä metodologinen lähestymistapa sopii hyvin, sillä 

visio itsessään on osa kaupunkisuunnittelun merkitysjärjestelmää, jolla strategisesti ohja-

taan resursseja kaupunkitilan tilallis-ajallisiin ongelmiin. Keskustavisio on strategiado-

kumentti, joka ei suoraan liity mihinkään konkreettiseen kehittämisprojektiin. Se ohjaa 



51 

 

 

yleisemmällä tasolla kaupunkisuunnittelun periaatteita, tunnistaa ongelmakohtia ja luo 

rajatun tulkintakehyksen ja ratkaisuehdotukset määriteltyjen ongelmakohtien ympärille. 

Voidaan siis sanoa, että keskustavisio itsessään on osa semioottista järjestystä. Se luo 

hegemonisia tulkintoja ja merkityksiä, joiden avulla tuotetaan poliittista hallintaa ja joihin 

depolitisaatio keskeisesti liittyy.  

 

3.2 Diskurssianalyysi  

Vaikka edellä puhuttiin semiotiikasta, on hyvä huomauttaa, että menetelmällisesti tätä ei 

tule sekoittaa diskurssianalyysien lingvistisiin ja sosiaalisen konstruktionismin muotoi-

hin, vaan pitää mielessä poliittisen talouden näkökulma, johon Jessop (2004) sitoutuu. 

Siinä keskeisessä osassa ovat yhteiskunnalliset poliittis-taloudelliset valtasuhteet ja nii-

den uusintaminen semioottisten ja ylisemioottisten tekijöiden avulla. Diskurssianalyy-

sista muotoutuu siis keino, jolla pyritään paljastamaan hegemonisiksi muotoutuneita ajat-

telun ja tulkinnan tapoja, jotka palvelevat tiettyjä taloudellisia intressejä poliittisen hal-

linnan keinoin (Lees 2004: 102).  

Edellä olen käsitellyt varsin laajasti depolitisaatiota diskursiivisuuden ja semiosik-

sen näkökulmista, joten teoreettiset ja metodologiset sitoumukseni ovat tulleet varsin sel-

keästi esille. Käsitteellisen selkeyden kannalta on hyvä huomauttaa semioottisen järjes-

tyksen ja diskurssin käsitteiden välisestä erosta (Kuva 3.). Semioottinen järjestys ei ole 

sama asia kuin diskurssi, vaan tässä tapauksessa semioottisen järjestyksen voidaan nähdä 

koostuvan erilaisista diskursseista, jotka ovat tulkitsemisen ja kommunikaation käytän-

nön tapoja. Semioottinen järjestys on rakenteellisesti enemmän tai vähemmän koherentti 

merkitysjärjestelmä. Se tuottaa puitteet ja ”taustamateriaalin” diskurssien käyttämiselle. 

Diskurssi on puolestaan merkityksenannon aktiviteetti (Flatschart 2015: 5). Diskurssi on 

semioottisen järjestyksen käytännön ilmenemismuoto, joka näyttäytyy puhumisen ta-

poina ja tulkinnallisina itsestäänselvyyksinä. Diskurssi nojaa johonkin merkitysjärjestel-

män osaan ja ammentaa siitä pätevyytensä. Diskurssin itsensä voidaan ajatella olevan ko-

koelma yksittäisiä merkityksenantoja, jotka toteutetaan käytännössä ja tietyssä yhteiskun-

nallisessa kontekstissa.  
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Esimerkki voi selventää tätä. Kilpailukyvyn käsite on osa laajempaa semioottista 

järjestystä, joka olettaa tiettyjen yhteiskunnallisten valtasuhteiden ja ongelmanasettelui-

den pätevyyden. Kilpailukyvystä muotoutuu diskurssi siinä vaiheessa, kun sitä käytetään 

yhteiskunnallisessa kontekstissa käytännön tulkitsemisen ja kommunikaation tapana. Kil-

pailukyky-diskurssi nojaa laajempaan semioottiseen järjestykseen, josta se saa pätevyy-

tensä ja jota kautta se muotoutuu tietynlaiselle itsestäänselvyyden tasolle. Kilpailukyky-

diskurssi koostuu vastaavasti yksittäisistä merkityksenannoista, retoriikoista ja argumen-

toinneista, jotka muodostavat kokonaisuutena kilpailukyvyn diskurssin yhteiskunnalli-

sessa kontekstissa.  

 

 

 

Kuva 3. Semioottisen järjestyksen ja diskurssin käsitteiden erosta 
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3.3 Premissit ja dekonstruktio  

Premissin ja dekonstruktion käsitteiden avulla pyrin avaamaan tutkimusprosessin etene-

mistä. Näiden käsitteiden tarkoituksena on siis avata tutkimusprosessia jollain tavalla lä-

pinäkyvämmäksi ja pyrkiä osoittamaan suuntaviivoja sille, miten tiettyihin tulkintoihin 

on päädytty. Premissin käsitteen voidaan ajatella olevan laaja ja avoin teoreettinen olet-

tamus siitä, miten kyseessä olevassa aineistossa teorian ja empiirisen ilmiön suhde raken-

tuu. Avoin sikäli, että premissi ei rajaa tulkintaa teoreettisen viitekehyksen olettamuksiin, 

vaan antaa eväitä asettaa teoria ja ilmiö vuoropuheluun toistensa kanssa. Kyseessä on siis 

enemmän kvalitatiivinen ”työhypoteesi”, joka käsitteellisellä tavalla ohjaa tulkintaa ja 

jota suhteutetaan kriittisesti empiriaan. Teoreettisen viitekehyksen kautta nousee esille 

joukko keskeisiä olettamuksia, jotka ohjaavat tulkintaa ja auttavat asettamaan empiriaa 

vuoropuheluun teorian kanssa:  

1.) Depolitisaatio on poliittisen hallinnan strategia.  

2.) Depolitisaatio kytkeytyy keskeisesti poliittisiin kamppailuihin merkityksistä. 

3.) Depolitisaatiolla on diskursiivinen ja materiaalinen ulottuvuus. 

4.) Depolitisaatiolla avulla pyritään luonnollistamaan yhteiskunnallisia valtasuhteita.  

5.) Depolitisaatio nojaa jollain tasolla teknisismin ja konsensuksen käsitteisiin.  

 

Näiden olettamusten pohjalta lähden tarkastelemaan keskustavisio-projektia ja pyrin suh-

teuttamaan sitä teoreettiseen viitekehykseen. 

Dekonstruktio viittaa siihen prosessiin, millä tavalla aineistossa esiintyviä diskurs-

seja ja merkityksiä lähdetään purkamaan yksittäisten merkityksenantojen, retoriikkojen 

ja argumentointien kautta. Tämän prosessin yksiselitteinen muotoilu on kuitenkin vaikeaa 

ja tätä tehtävää ei helpota tutkimusasetelma, joka korostaa poliittisen merkityksenannon 

tulkinnallisuutta. Palonen (1988: 15) nostaa esiin niin sanotut läpitulkinnanvaraisuus- ja 

tyhjentymättömyysteesit, joilla hän kuvaa tämän prosessin vaikeutta. Tulkinnat ovat aina 

kiistettävissä, ja toisaalta mikään tulkinta ei tyhjentävästi voi ottaa täysin huomioon tar-

kasteltavaa ilmiötä.  

Pyrin yksityiskohtaisesti tarkastelemaan sitä, miten aineistossa tietyistä yksittäisistä 

merkityksenannoista rakentuu laajempia diskursseja, jotka muototuvat poliittisen määrit-

telyn lähtökohdiksi. Tarkastelen keskustavisiota ja aineistoa keskustavision ympärillä. 
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Tätä kautta erittelen siinä esiintyvien diskurssien rakentumista. Esitetyn aineiston kautta 

hahmotan sitä, miten nämä diskurssit ovat muotoutuneet keskustavisiossa tiettyyn ase-

maan ja miten niitä käytetään puhumisen ja tulkitsemisen tapoina visiossa. Diskurssit no-

jaavat samalla merkitysjärjestelmään, joka kytkeytyy erilaisiin poliittisiin konteksteihin. 

Pyrin hahmottamaan tätä merkitysjärjestelmää luvussa 7., jota kautta liitän tunnistettuja 

diskursseja laajempiin poliittisiin kehityskulkuihin. Kuvassa 3. esiintyvä kolmijaon ra-

kenne antaa siis suuntaviivoja siitä, minkälaisella rakenteella analyysivaihe etenee. Huo-

mio kannattaa kiinnittää myös siihen, kuinka kaupunkitilaa rakennetaan poliittis-talou-

dellisena objektina. Miten sitä käsitellään ja määritetään erilaisten merkityksenantojen 

kautta sekä miten tietyt materiaaliset seikat vaikuttavat tähän merkityksenannonproses-

siin.   
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4. Oulun keskustavisio 2040  

”Elävä monimuotoinen kohtaamispaikka: Oulun keskustavisio 2040” on strateginen kau-

punkissuunnittelun dokumentti, jonka tehtävänä on ohjata Oulun kaupunkikeskustan ke-

hittämistä tulevaisuudessa (viitteissä tästä eteenpäin KV2040). Keskustavision ja sitä ym-

päröineen visioprojektin tarkoituksena on muotoilla erilaisia kaupunkikeskustojen tule-

vaisuuden trendejä ja mahdollisuuksia. Visioprojektin pohjalta Oulun kaupunkikeskustaa 

pyritään muokkaamaan tulevaisuudessa omaleimaiseksi ja elinvoimaiseksi kaupunkikes-

kustaksi (KV2040: 2–3). Elinvoimaisuus näyttäytyy visiossa kykynä houkuttaa keskus-

taan monipuolisen toiminallisuuden kautta uusia asukkaita, vierailijoita ja yrityksiä. Kes-

kustavisio määrittelee keskeiset Oulun keskustan kehittämisperiaatteet ja linjaukset sekä 

tuo esille toimenpiteitä, joilla kaupunkikeskustaa lähdetään muokkaamaan ja kehittämään 

lähitulevaisuudessa (KV2040: 5). Kehittämisperiaatteiden kautta määritellään keskustan 

maankäytön politiikkaa, joka ensisijaisesti ohjaa kaupunkitilassa tapahtuvia muutoksia 

kaupunkikeskustan alueella.  

Keskustavisio määrittelee viisi kehittämiskokonaisuutta, johon keskustan kehittä-

misessä ja kaupunkitilan muokkaamisessa kiinnitetään erityisesti huomiota (KV2040: 

12–36): 1.) Uudistuva ja täydentyvä kaupunkirakenne, joka kiinnittää huomion erityisesti 

keskustan väestömäärän kasvuun, täydennysrakentamiseen ja keskustan tiivistämiseen; 

2.) Liikkuminen, jota kautta pyöräilyä ja kävelyä keskustassa helpotetaan sekä paranne-

taan keskustan logistisia ratkaisuja; 3.) Vihreä ja sininen, jossa keskustan puistoalueita 

parannetaan ja hyödynnetään paremmin Oulun keskustan sijaintia jokisuiston veden ää-

rellä; 4.) Kaupunkikulttuuri ja tapahtumat, jonka tarkoituksena on parantaa erilaisten ta-

pahtumien järjestämistä keskustassa ja joustavoittaa kaupunkitilan käyttöä; 5.) Elinkeinot 

ja oppiminen, joka korostaa keskustan toiminnallista monipuolisuutta, kaupan ja palve-

luiden sekä uusien työpaikkaympäristöjen kehittämistä.  

Näiden kehittämisperiaatteiden ja kokonaisuuksien kautta on muotoiltu päävisio-

lause, joka kuvaa Oulun keskustan kehittämistä tulevaisuudessa: ”Elävä monimuotoinen 

kohtaamispaikka” (KV2040: 8). ’Elävä’ viittaa keskustan yleisen aktiivisuuden lisäänty-

miseen ja keskustan kykyyn uusiutua. ’Monimuotoinen’ viittaa erilaisten kaupan, työn, 
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koulutuksen, palvelujen, viihteen ja asumisen sekoittumiseen toiminalliseksi kokonaisuu-

deksi. ’Kohtaamispaikka’ puolestaan viittaa keskustan yhteisöllisyyden korostumiseen ja 

sen merkitykseen Oulun kaupungin keskipisteenä (KV2040: 8). 

Erilaisten strategisten visioiden toteuttaminen ja niiden kasvava merkitys nykyi-

sessä poliittisessa hallinnassa kertovat itsessään jo jotain. Palautetaan mieleen tulevaisuu-

denhallinnan merkitys. Tulevaisuudenhallinta, ennustaminen ja ennakointi nousevat kes-

keiseen asemaan kapitalistisen talousjärjestelmän kansainvälisessä kilpailussa, sillä niistä 

muotoutuu yksi kilpailukyvyn ja kilpailuetujen saavuttamisen menetelmä. Se, joka pystyy 

ennustamaan tai jopa toteuttamaan tiettyjä polkuriippuvuuksia tulevaisuutta varten, on 

saavuttanut kilpailuedun aseman suhteessa niihin toimijoihin, jotka eivät tähän kykene. 

Näiltä osin visioiden ja strategioiden merkitys nousee esille. Niiden avulla pyritään enna-

koimaan ja varautumaan tulevaisuuden kehityskulkuihin ja niin sanotusti ”pysymään ke-

hityksen kelkassa”. Toisaalta strategioiden ja visioiden tarkoituksena on myös tuottaa it-

seään toteuttava ennuste, joka ohjaa kehitystä. Tätä itseään toteuttavaa ennustetta pyritään 

vakiinnuttamaan käynnistämällä samalla erilaisia polkuriippuvuuksia, jotka ohjaavat ke-

hitystä tiettyyn suuntaan. Kyseessä on siis tulevaisuuden ennustamisen sekä sen hallinnan 

ulottuvuus. 

Nämä molemmat ulottuvuudet tulevat esille myös keskustavisiossa. Se pyrkii en-

nakoimaan tiettyjä tulevaisuuden kehityskulkuja, kuten keskustan asukasmäärän kasva-

mista, työn ja asumisen muotojen muutosta sekä esimerkiksi kaupunkitilan joustavoitta-

misen merkitystä (KV2040: 16, 20–21, 31). Ennakoinnin lisäksi esille on nostettu konk-

reettinen lähivuosien toimenpidelista, jonka tarkoituksena on käynnistää tiettyjä kehitys-

kulkuja ja polkuriippuvuuksia (KV2040: 38–43). Sikäli kun keskustavisio ennakoi tule-

vaisuutta, pyrkii se myös tätä kautta rajaamaan ja tuottamaan tietynlaisen hegemonisen 

kaupunkikeskustan tulevaisuudenkuvan, jota se myös materiaalisten käytäntöjen avulla 

lähtee toteuttamaan konkreettisesti. Hegemoninen tulevaisuudenkuva tuskin koskaan voi 

olla tyhjentävä, jos ajatellaan yli 20 vuoden aikaskaalaa vuoteen 2040. Toisaalta mitä 

lähemmäksi ennuste ja toteutus saadaan, sitä kilpailukykyisempi Oulun kaupunkikeskus-

tan voidaan ajatella olevan tulevaisuudessa. Tämä itseään toteuttavan ennusteen ajatus 

todetaan suoraan myös keskustavision tiivistelmässä: ”Suunnitelmassa määritellään, mil-
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laisista tekijöistä tulevaisuuden elinvoimainen ja omaleimainen kaupunkikeskusta raken-

tuu. Lisäksi esitetään lähivuosien toimenpiteet, joiden avulla tätä tulevaisuudenkuvaa on 

mahdollista toteuttaa.” (KV2040: 3).  

Keskustavisio ei ole oikeudellisesti sitova dokumentti, joka velvoittaa laillisesti 

kaupunginhallintoa toteuttamaan vision toimenpiteitä (KV2040: 5). Laillisen sitovuuden 

puutteesta huolimatta, sen voidaan katsoa olevan erittäin merkityksellinen kaupunkikes-

kustan kehitystä ohjaava strategia. Vision ympärille on kasautunut laaja joukko erilaisia 

poliittisia toimijoita ja heitä edustavia intressejä. Voidaan ajatella, että keskustavisio 

edustaa jonkin tasoista konsensusta, johon yhteiskunnan hallinnollinen luokkafraktio 

(kaupunginhallinto, elinkeinoelämä, asiantuntijat ja konsultit, säätiöt ja tutkijat) kiinnit-

tyy (Kellner & Heuberger 1991). Keskustavisio edustaa siis yhteiskunnallisen vallan ka-

saumaa tietyn tulevaisuudenkuvan ja strategian ympärille sekä samalla määrittelee mer-

kityksenantojen kautta toimenpiteitä, joilla säädellään kaupungin tilallisia suhteita.  

 

4.1 Keskustavisio-projektin eteneminen 

 Keskustavision laadinnan käynnistämisestä päätettiin Oulun kaupunginvaltuustossa 

14.12.2015 (OUKA 2015). Keskustavision laadinnan tarpeellisuuden tunnistettiin liitty-

vän voimassa olevaan Oulun kaupunkistrategiaan, joka korostaa vetovoimaista keskustaa 

yhtenä strategisena linjauksena sekä vuoden 2013 kuntaliitosten jälkeiseen Oulun yleis-

kaavaehdotukseen, jossa painotetaan kaupunkikeskustan ja muiden keskuksien kehittä-

mistä (OUKA 2015). Ennen keskustavision valmistumista, viimeisin Oulun kaupunki-

keskustaa koskeva strateginen tavoitesuunnitelma oli vuonna 2001 valmistunut keskustan 

maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelma (MALI 2020). Edellisessä tavoitesuunnitel-

massa esitetyt linjaukset nähtiin monilta osin toteutuneiksi ja uuden strategisen suunni-

telman avulla haettiin seuraavia kehitysaskelia keskusta-aluetta varten (OUKA 2015). 

Keskustavision tavoitteeksi asetettiin Oulun kaupunkikeskustan kehittäminen elinvoi-

maiseksi ja monipuoliseksi kaupunkikeskustaksi, muodostamalla tulevaisuudenkuva sekä 

kehittämistä ohjaavat strategiset valinnat. Strategian periaatteiden avulla ohjataan ruutu-

kaavakeskustan ja määriteltyjen keskustan lähialueiden asemakaavoitusta sekä yksityis-

kohtaisempaa suunnittelua (OUKA 2015). Keskustavisio-projekti käynnistettiin kolmen 

päätyövaiheen avulla: analyysi-, päätavoite- ja luonnosvaihe (KV2040: 6).  
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Keskustavisio käynnistyi analyysivaiheella, jossa kerättiin tietoa keskustan nykyti-

lasta aiempien toteutettujen selvitysten sekä keskustavisioon liittyvien erillisselvitysten 

avulla. Keskeisimmiksi keskustavisiota ohjaaviksi selvityksiksi nostettiin seuraavat: 

Analyysi Oulun keskustan maankäytön, asumisen ja liikenteen nykytilasta (AMAL 

2016); esiselvitys tehokkaan joukkoliikennekäytävän kehittämisestä (Sito Oy 2016); sel-

vitys Oulun keskustan kaupallisesta nykytilanteesta ja kehittämisestä (WSP 2016a); sel-

vitys Oulun keskustan kehittämisestä avaintoimijoiden näkökulmasta (WSP 2016b); sekä 

selvitys keskustojen kehitykseen vaikuttavista megatrendeistä (Neuvonen 2016). Näistä 

ensimmäinen on Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden toteuttamia sel-

vitys ja neljä jälkimmäistä konsulttiyritysten toteuttamia selvityksiä (Sito Oy, Wsp Fin-

land, Demos Helsinki). Näiden keskeisimmiksi valikoituneiden selvitysten lisäksi kes-

kustavision laadinnassa käytettiin lukuisia muita jo ennen visioprojektia valmistuneita 

selvityksiä, jotka eivät liittyneet suoraan visiotyöhön. Esimerkiksi kaupunkikuvaan, ka-

tuympäristöön, liikennejärjestelmään ja kaupan palveluihin liittyviä selvityksiä (AMAL 

2016: 9).  

Analyysivaihe kattaa vuoden 2016 alkupuoliskon, jolloin keskeisimmät vision sel-

vitykset valmistuivat (tammikuu–huhtikuu 2016). Samalla alkuvuodesta 2016 käynnis-

tettiin myös keskustavision osallistumisen ensimmäinen päävaihe. Visiotyössä pyrittiin 

laajaan kansalaisten ja eri sidosryhmien väliseen vuoropuheluun ja tätä pyrittiin toteutta-

maan korostamalla osallistamista erilaisten kyselyjen, keskustelutilaisuuksien ja työpajo-

jen avulla. Osallistumisen ensimmäisessä vaiheessa, huhtikuun ja toukokuun 2016 ai-

kana, toteutettiin ”Unelmieni Oulun keskusta” -kysely, jossa kartoitettiin kaupunkilaisten 

näkemyksiä Oulun keskustan nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuudesta (UOK 2016). Siinä 

kaupunkilaisilta haettiin vastauksia esimerkiksi keskustan autottoman alueen määritte-

lyyn, keskustan toiminnallisuuteen ja viihtyisyyteen sekä keskustan kehittämiskohteisiin. 

Huhtikuussa 2016 järjestettiin kaksi ”Tapaa suunnittelijoita” -tilaisuutta, joissa myös ke-

rättiin kaupunkikeskustaan liittyviä mielipiteitä sekä keskustan vahvuuksia, heikkouksia 

ja kehittämisen kohteita (KV2040: 7; TS 2016). Lisäksi toukokuussa 2016 järjestettiin 

kaksi avointa työpajatilaisuutta, jotka liittyivät Oulun keskustan kehittämiseen palvelui-

den näkökulmasta ja kaupunkikulttuurin edistämisen näkökulmasta (TPT 2016a, 2016b).  
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Analyysivaiheen, osallistumisen ensimmäisen päävaiheen ja seurantaryhmän työs-

kentelyn pohjalta muotoiltiin keskustavision päätavoitteet ja nämä päätavoitteet hyväk-

syttiin kaupunginhallituksessa lokakuussa 2016 (KV2040: 6). Näiden vaiheiden ja saadun 

palautteen perusteella laadittiin keskustavisioluonnos, joka valmistui marraskuussa 2016. 

Visioluonnos muotoiltiin keskustelun pohjaksi ja sen avulla pyrittiin keräämään pa-

lautetta, mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia keskustavisioon liittyen (KVL2040: 4). Vi-

sioluonnosvaihe toimi samalla osallistumisen toisena päävaiheena. Luonnoksessa esitel-

tiin erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi Rotuaarin kattamisesta sekä Hallituskadun ja puis-

tojen kehittämisestä, joista vastaajat pääsivät valitsemaan mielestään parhaimman vaih-

toehdon. Lisäksi vastaajat pääsivät vaikuttamaan päävisiolauseeseen ja esitettyihin kes-

kustan kehittämisperiaatteisiin (MSOK 2017). Esimerkiksi muotoiltu päävisiolause 

muuttui luonnoksen ”Uudistuva monimuotoinen kohtaamispaikka” -lauseesta, ”Elävä 

monimuotoinen kohtaamispaikka” -lauseeksi kyselyn perusteella (MSOK 2017). Toteu-

tetun kyselyn lisäksi, osallistumisen toisessa päävaiheessa marraskuussa 2016 toteutettiin 

seminaari elinkeinoelämän edustajille sekä keskustelutilaisuus kaupunkilaisille kauppa-

keskus Valkeassa (KV2040: 7).  

Visioluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta laadittiin lopullinen keskustavisio, 

joka valmistui 7.2.2017. Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustavision 3.4.2017 sillä 

muutoksella, että toimenpideohjelmassa esitetty Rommakonselän suistokaupunkivision 

laadintaa aikaistetaan vuodelle 2018 (OUKA 2017). Keskustavision periaatteita lähde-

tään toteuttamaan visiossa esitetyn toimenpideohjelman mukaisesti, jossa esimerkiksi 

asemakeskuksen ja torialueen suunnittelu ja kehittäminen, edellä mainittu suistokaupun-

kivisio sekä kongressi- ja kokouskeskuksen hankeselvitys on nostettu erittäin tärkeiksi 

toimenpiteiksi (KV2040: 38–43). Kuvassa 4. on visioprojektin ajallinen esitys.  
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4.2 Keskustavisioon kiinnittyvät toimijat 

Keskustavision laadinnan ympärille kiinnittyi laaja joukko kaupunginhallinnon virka-

mieskuntaa, poliittisten elimien edustajia kaupunginhallituksesta, yhdistysten ja etujär-

jestöjen edustajia sekä asiantuntijoita. Keskustavision laadinnan päävastuu oli vastaavasti 

kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palvelualueella, joka vastaa kaupunki-

suunnittelusta. Keskustavision laadintaa varten perustettiin seuranta-, ohjaus- ja työryh-

mät, jotka osallistuivat myös vision laadintaan (KV2040: 7). Seurantaryhmän jäsenet 

koostuivat seuraavista toimijoista (KV2040: 47):  

Kaupunginhallituksen ja -lautakuntien edustajat  (9 kpl) 

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut  (2 kpl) 

Pohjois-Pohjanmaan liitto      (2 kpl)  

Oulun nuorten edustajisto     (2 kpl) 

Oulun yliopisto        (2 kpl)   

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus     (1 kpl) 

Pohjois-Pohjanmaan museo     (1 kpl) 

Oulun kauppakamari       (1 kpl) 

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ry.     (1 kpl) 

Oulun yrittäjät ry.        (1 kpl)  

Oulun seudun yrittäjänaiset ry.      (1 kpl)  

Oulun liikekeskus ry.       (1 kpl) 

Oulun Pysäköinti Oy       (1 kpl) 

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut  (1 kpl) 

 

Seurantaryhmän jäsenten todetaan koostuneen visioprojektin kannalta keskeisten sidos-

ryhmien edustajista (KV2040: 7). Seurantaryhmä kokoontui visioprojektin aikana neljä 

kertaa ja määritteli esimerkiksi keskustan kehittämisen avainteemoja ja painopisteitä sekä 

keskustavision päätavoitteita ja toimenpiteitä (KV2040: 7). Keskustavision ohjausryhmä 

koostui pääasiassa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden päälliköistä ja muiden kaupun-

gin palvelualueiden edustajista sekä vision työryhmä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelui-

den henkilöstöstä (KV2040: 7).  
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Analyysivaiheen kautta vision ympärille liittyivät vielä toimeksiantoina selvityksiä 

toteuttaneet konsulttiyritykset Wsp Finland Oy, Demos Helsinki ja Sito Oy, jotka edusti-

vat asiantuntija-alaa. Wsp Finland Oy:n (2016b: 3) toteuttaman selvityksen kautta kes-

kustan kehittämisen keskeisiksi avaintoimijoiksi määriteltiin vielä keskustan kiinteistön 

omistajat ja kehittäjät, kaupan toimijat, rakennuttajat ja rakennusliikkeet sekä keskustan 

tapahtumantuottajat, joista tämän selvityksen haastattelujen kautta 12 kpl pääsivät ilmai-

semaan mielipiteensä ja visionsa keskustan kehittämisestä. Osallistumisvaiheen tilai-

suuksien, työpajojen ja kyselyjen kautta voidaan puolestaan nähdä kaupunkilaisten näke-

mysten sisällyttäminen visioon. Toisaalta myös kaupunginhallituksen edustajat voidaan 

tulkita edustuksellisen demokratian näkökulmasta ainakin välillisiksi ”kansanvallan” 

edustajiksi visioprojektissa.  

Tärkein huomio visioon kiinnittyvistä toimijoista on poliittisen hallinnan, markki-

natoimijoiden ja yhteiskunnallisen vallankäytön sekoittuminen. Tämä voidaan konteks-

tualisoida hallinnollisen depolitisaation kehityskulun kautta. Poliittista hallintaa eivät 

tuota pelkästään eri hallinnon tasojen virkamiehistö ja edustuksellisen demokratian eli-

met. Tähän prosessiin sekoittuvat yhä enenevässä määrin erilaiset markkinatoimijat, aja-

tushautomot ja edustuksellisen demokratian ohittavat suoran demokratian osallistamisen 

muodot. Iso painoarvo keskustavision laadinnassa näyttää olevan esimerkiksi analyysi-

vaiheen tuotetulla tutkimustiedolla, joka toimii pääasiallisena ongelmien kehystäjänä ja 

rajaajana. Tämän tiedon tuottamiseen osallistuvat myös markkinatoimijat kuten esimer-

kiksi konsulttiyritykset, joita ei usein tulkita poliittisiksi toimijoiksi. Taustalla on siis po-

liittisen määrittelyn prosessi siitä, kuka toimija on ”poliittinen” ja ”ei-poliittinen”. Poliit-

tinen hallinta sekoittuu virkamieskoneiston, institutionaalisen politiikan elimien, markki-

natoimijoiden, erilaisten intressiryhmien ja epäpoliittiseksi tulkittujen toimijoiden ka-

saumaksi.  

Toinen huomio voidaan kiinnittää politisaation ja osallistamisen väliseen yhtey-

teen. Suoran demokratian ja osallistamisen elementit pyrkivät tuomaan esiin legitiimin 

kritiikin kanavan, jota kautta politisaatiota voidaan hallita. Tätä kautta yhteiskunnallinen 

kritiikki saatetaan osaksi prosessia siten, että se ei varsinaisesti uhkaa sen legitimiteettiä. 

Jos laajamittaista kritiikkiä ilmenee, se voidaan ohjata tiettyyn kanavaan ja saattaa käsi-

teltävään muotoon niin, että jonkin itsestäänselvyydeksi nousseen tulkintakehyksen poli-
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tisointi tarvittaessa näyttäytyy osana prosessia. Tätä kautta voidaan kyseenalaistaa aja-

tusta depolitisaation ylimääräytyneestä käsityksestä. Tietty väylä jätetään politiikkapro-

sesseissa auki politisaatiolle, jota kautta hallittu politisaatio voidaan tuoda osaksi proses-

sia. Tämä voi tapahtua esimerkiksi juuri osallistamisen menetelmien kautta.  
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5. Diskurssit ja diskurssianalyysi 

5.1 Joustavuuden, hyödyntämättömyyden ja tehokkuuden diskurssit 

Keskustavisiossa on tunnistettavissa selkeä painotus kolmeen diskurssiin, joiden taustalla 

vaikuttaa ajatus kilpailukykyisen kaupunkitilan rakentamisesta: joustavuus, hyödyntä-

mättömyys ja tehokkuus. Näitä kolmea diskurssia on mielekästä käsitellä yhdessä, sillä 

ne kaikki liittyvät jossain määrin toisiinsa. Esimerkiksi hyödyntämättömyyden ja tehok-

kuuden välisen diskurssin raja on jokseenkin häilyvä. Joustavuuden diskurssi ilmenee eri 

muodoissa esimerkiksi kaupunkitilan sääntelyn helpottamisessa, keskustan uusien asu-

misratkaisujen muotoilussa sekä työn ja oppimisen tilojen kehittämisessä (KV2040: 31–

32, 20, 9). Hyödyntämättömyys liittyy esimerkiksi täydennysrakentamiseen ja keskusta-

alueen laajenemiseen (KV2040: 13, 17, 16). Tehokkuus taas näyttäytyy esimerkiksi pyr-

kimyksenä kasvattaa asukasmäärää keskustassa ja parantaa keskusta-alueen logistisia rat-

kaisuja (KV2040: 16, 22).  Nämä diskurssit ilmenevät selkeästi jo analyysivaiheen eri 

selvityksissä. Niitä painotetaan erilaisissa konteksteissa sekä toisaalta myös osallistumis-

vaiheen työpajatilaisuuksissa ja kyselyissä, jossa ne näyttäytyvät tiettyinä rajattuina läh-

tökohtina. Tätä kautta diskursseista muotoutuu keskustavisioon puhumisen tapa, joka 

tuottaa myös oman tulkitsemisen viitekehyksen siitä, millä tavalla kaupunkitilaa tulee 

muokata. Diskurssit nojaavat laajempaan merkitysjärjestelmään, jota kautta ne saavutta-

vat tietyn itsestäänselvyyden aseman poliittisessa mielikuvituksessa. Merkitysjärjestel-

män tasolla nousee esille teknisismin ideologia, joka rajaa kaupunkitilan ongelmanmää-

rittelyt tiukasti teknisten ratkaisujen alueelle. Tarkastelen tätä merkitysjärjestelmää kui-

tenkin myöhemmin luvussa 7. ja keskityn näiden edellä mainittujen diskurssien tarkem-

paan rakentumiseen aineistossa. 

”Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen” -selvityksessä keskitytään 

keskusta-alueen kaupallisen ulottuvuuden tarkastelemiseen (WSP 2016a). Selvityksen 

tarkoituksena oli muodostaa kokonaiskuva Oulun keskustan kaupallisesta tilanteesta vuo-

den 2016 alussa ja muotoilla kaupallisen rakenteen kehittämisen suuntaviivoja tulevai-

suutta varten (WSP 2016a: 3). Luonnollisesti selvityksen kautta korostuu kaupunkitilan 

tulkinta erityisesti kulutuksen ja kaupallisen aktiviteetin tilana. Oulun keskusta-aluetta 

tarkastellaan esimerkiksi erilaisten kaupallisten vyöhykkeiden kautta, jotka on jaoteltu 
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kolmeen kategoriaan: kaupalliseen ydinkeskustaan, kaupalliseen keskusvyöhykkeeseen 

ja kaupalliseen reunavyöhykkeeseen (WSP 2016a: 5). Noin kuuden korttelin kaupallisen 

ydinkeskustan tarkoitukseksi määritellään kansainvälisten huipputoimijoiden houkuttelu 

Ouluun, johon ydinkeskusta ei tähän mennessä – selvityksen mukaan – ole pystynyt 

(WSP 2016a: 8). Kansainvälisiä huipputoimijoita ei eritellä sen tarkemmin, mutta myö-

hemmin selvityksessä viitataan huippubrändeihin (WSP 2016a: 32). Oletettavasti huip-

pubrändeillä viitataan kansainvälisesti tunnettuihin ja tietynlaisen statussymbolin saavut-

taneisiin kaupallisiin toimijoihin. Kaupallinen keskusvyöhyke on puolestaan liiketilojen 

puolesta väljempää ja palveluihin keskittynyttä aluetta. Keskusvyöhykkeellä ongelmaksi 

nähdään kortteleiden suljetut julkisivut sekä torin ja ydinkeskustan väliset korttelit, joiden 

liiketoiminnan elinvoimaisuus todetaan vähäiseksi (WSP 2016a: 8–9). Kaupallinen reu-

navyöhyke määritellään jo liiketoiminnallisesti vaatimattomaksi alueeksi, jossa on näh-

tävillä pieniä liiketoimintakeskittymiä ja lähipalveluita (WSP 2016a: 10).  

Keskusta-alueen kaupallisen rakenteen kehittämiseksi selvityksessä esitetään liike-

paikkojen verkostojen muodostamista, korttelien sisäosien käyttöönottoa, keskustan kau-

pallisen ytimen tiivistämistä sekä kiinteistö- ja katuympäristön laadun kohottamista 

(WSP 2016a: 31–32). Tulkinta kaupunkitilan muokkaamisesta sitoutuu siis taloudelliseen 

tehokkuuteen ja hyödyntämättömyyteen: 

Elämänlanka on pitkälle sama kuin kaupallisesti aktiiviset kadut ja korttelit tuolla samalla 

välillä. Kaupunkitila ja kaupalliset toimipisteet muodostavat paikkojen sarjan… Torin 

suuntaan keskustan kadut niin Pakkahuoneenkatu kuin Rotuaarikin passivoituvat Ranta-

kadun ja Aleksanterinkadun välisissä kortteleissa. Näiden tehtävä välittää kävelijöitä torin 

suuntaan jää heikoksi… Siinä (viittaa Isokatuun) kadunvarsiliikkeet muodostavat kiinnos-

tavan ja toimivan kauppakatujakson. (WSP 2016a: 31) 

Ydinkeskusta (sic) vetovoiman vahvistumisen kannalta on tärkeää, että tavoitellaan sel-

laista kaupunkitilaa, joka houkuttelee kansallisesti ja kansainvälisesti vahvoja kaupan toi-

mijoita Ouluun. (WSP 2016a: 32) 

 

Kaupunkitila näyttäytyy siis erityisesti liikekauppojen sarjana, jossa erilaisin logistisin ja 

tilallisin ratkaisuin pyritään maksimoimaan liiketoiminnan potentiaali erityisesti ydinkes-

kustan alueella. Huomio kannattaa edellä kiinnittää erityisesti katulogistiikkaan, jonka 

nähdään ikään kuin välittävän kaduilla liikkujia, eli potentiaalisia kuluttajia, kulutuksen 
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tilasta toiseen. Miksi kaupallisen ydinkeskustan tiivistäminen, tehostaminen ja uudelleen-

määrittely on keskeistä? Taustalla tässä vaikuttavat ennustetut Oulun talousalueen väes-

tönkasvun ja ostovoiman kasvun esiin nostetut materiaaliset seikat, jotka tuottavat pai-

netta saada tämä kasvava taloudellinen potentiaali hyödynnettyä (WSP 2016a: 24–30). 

Ydinkeskusta kaupallisen toiminnan keskittymänä on tässä osassa keskeinen. Sen muok-

kaaminen kilpailukykyiseksi ja taloudellisesti tehokkaaksi kaupunkitilaksi on edellytys 

tämän potentiaalin hyödyntämiselle. Tässä näemme konkreettisesti, kuinka erilaiset yli-

semioottiset tekijät (väestön- ja ostovoiman kasvu) vaikuttavat kaupunkitilaa käsittele-

vien diskurssien muotoutumiseen.  

Toinen Wsp Finland Oy:n tuottama selvitys ”Oulun keskustan kehittäminen avain-

toimijoiden näkökulmasta” tarkastelee haastattelujen avulla keskusta-alueen avaintoimi-

joiden näkemyksiä keskustan nykytilasta, kehittämisestä ja tulevaisuudesta (WSP 

2016b). Haastateltavia selvityksessä oli yhteensä 12 ja avaintoimijoiksi määriteltiin kes-

kustan kiinteistön omistajia ja kehittäjiä (4 kpl), kaupan toimijoita (2 kpl), rakennuttajia 

ja rakennusliikkeitä (2 kpl) sekä muita keskustan toimijoita ja tapahtumatuottajia (4 kpl) 

(WSP 2016b: 3). Keskustan nykytilanteen arvioinnissa tarkasteltiin kolmea ulottuvuutta: 

keskusta ympäristönä, keskusta liikepaikkana ja keskustassa liikkuminen (WSP 2016b: 

5–7). Kaikkien kolmen ulottuvuuden kehystäminen tapahtui pitkälti teknis-taloudellisen 

rajauksen kautta. Haastateltavat nostivat esille esimerkiksi korkean rakentamisen parem-

man hyödyntämisen keskustassa, kauppatorin paremman ympärivuotisen hyödyntämi-

sen, pysäköintikapasiteetin kasvattamisen, kaupallisen tarjonnan monipuolistamisen sekä 

tehokkaammat logistiset ratkaisut (WSP 2016b: 5–7). Myös ostovoiman kasvu nähtiin 

elinehdoksi keskustan houkuttelevuuden lisäämiselle (WSP 2016b: 5). Kaupunkitila ra-

kentuu tämän teknis-taloudellisen rajauksen kautta tilaksi, jossa tehokkuus ja taloudelli-

nen kilpailukyky nousevat keskeisiksi ongelmiksi.  

Keskustan kehittämisen tilanteesta haastateltavat nostivat esille mielenkiintoisella 

tavalla politiikan ja kaupunkikehittämisen suhdetta. Ensiksi nostettiin esille se, että kes-

kustan kehittämisestä oli puuttunut vahva visio ja selkeä tulevaisuudenkuva, johon pyri-

tään (WSP 2016b: 9). Tämä totta kai korostaa aiemminkin esille nostettua tulevaisuuden-

hallinnan elementtiä, jossa korostuu ennakointi ja itseään toteuttavan ennusteen muotoilu. 

Toiseksi nostettiin esille intressien liittyminen keskustan kehittämiseen: 



67 

 

 

”Virkakoneiston” koetaan toimineen hyvin ja käsitetään, että moni hanke on kaatunut, vai-

keutunut tai hidastunut kohtuuttomasti valitusten takia. Poliittisten päättäjien osaopti-

mointi ja hankaluus sitoutua edellisen vaalikauden aikana tehtyihin päätöksiin nähdään 

ongelman yhtenä perussyynä. (WSP 2016b: 9) 

Haasteltavat toivat esille tyypillisen päätöksenteon ongelman; aktiiviset valittajat, joiden 

omat tavoitteet menevät yhteisen edun edelle. (WSP 2016b: 9) 

 

Tässä asemoidaan kaupunkikehittämisen ongelmien ytimeksi selkeästi intressipolitiikka. 

Se, että jotkut kehittämiseen liittyvät poliittiset toimijat eivät aja ”kaikkien yhteistä etua”. 

Pelissä on selkeästi poliittisen retoriikan muodostaminen siten, että yhteistä etua vastus-

tavat tahot määritellään aktiivisiksi valittajiksi, jotka kieltäytyvät kaikkia hyödyttävästä 

politiikasta. Yhteistä etua ajavat tahot puolestaan nousevat intressipolitiikan yläpuolelle 

epäpolitiikan sfääriin, jossa toimintaa haittaavista intresseistä on irtauduttu. Kaupunkike-

hittämisen rooliksi nähdään visionäärisyys, joka ylittää riitaisat intressit niin, että kerran 

tehdyt päätökset sitovat poliittisia toimijoita yli vaalikausien. Kyseessä on määriteltyjen 

avaintoimijoiden näkökulmasta jonkinlainen pyrkimys hallita politiikan tuottamaa muu-

tosvoimaa, sitouttamalla kehitys johonkin tiettyyn hegemoniseen tulevaisuuskuvaan. 

Tätä kautta politiikka asemoidaan paheksuttavaksi sfääriksi, kun sitä pyritään vertaamaan 

yhteisen edun epäpoliittiseen ideaaliin.  

Haastateltavat saivat muotoilla myös keskustan kehittämisen tulevaisuuden näkö-

kulmia (WSP 2016b: 11–14; WSP 2016b: Liite 1.). Esille nousi lukuisia erilaisia teemoja, 

joissa korostettiin edelleen suurten visioiden muotoilua ja visionäärisyyttä. Pääasiassa 

teemat kuitenkin painottuivat eniten työpaikkojen luomiseen keskusta-alueelle, merelli-

syyden hyödyntämiseen ja keskustan laajentamiseen (WSP 2016b: 13–14). Nämä teemat 

nojaavat hyödyntämättömyyden ja tehokkuuden diskursseihin, joissa korostuu kaupunki-

tilan muotoilu taloudellisesti kilpailukykyiseksi. Toisaalta tämä näyttäytyy varsin luon-

taisena määrittelynä, kun otetaan huomioon se minkä tyyppisiä keskustan toimijoita sel-

vitykseen mukaan otetut avaintoimijat edustivat. Keskustan kiinteistön omistajat ja kehit-

täjät hyötyvät kasvavista kiinteistöjen arvoista, kaupan toimijat mahdollisesta ostovoiman 

lisääntymisestä keskustassa, rakennuttajat ja rakennusliikkeet uusista rakennusprojek-

teista sekä tapahtumatuottajat asukasmäärän lisääntymisestä, joka tuottaa potentiaalia 
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suuremmille tapahtumille. Määrittelyt liittyvät keskeisesti avaintoimijoiden materiaali-

siin intresseihin, joten ne eivät sinänsä ole kovinkaan yllätyksellisiä. 

”Analyysi maankäytön, asumisen ja liikenteen nykytilasta” -selvitys keskittyy vah-

vasti maankäytön tehostamiseen, kaavoitukseen sekä asuin- ja täydennysrakentamiseen 

keskustassa (AMAL 2016). Keskustan kehittämisen näkökulmasta nostetaan esille kes-

kustavision laadintaa ohjaavat muut strategiat, kuten Oulun kaupunkistrategia 2020 sekä 

kaavoitusta keskusta-alueella ohjaavat maakunta- ja yleiskaava (AMAL 2016: 5). Tätä 

kautta voidaan nostaa esille edelleen polkuriippuvuuden ajatus. Keskustavision tulkinta 

kaupunkitilan kehittämisestä ei siis synny tyhjiössä, vaan se viittaa jatkuvasti aiempiin 

strategioihin ja niissä tehtyihin määrittelyihin. Esimerkiksi kaupunkistrategian linjaukset 

investointien kasvusta Oulun alueella, kestävästä kasvusta, elävästä ja vetovoimaisesta 

keskustasta sekä asukaslähtöisen asumisen korostamisesta nähdään vaikuttavan keskus-

tavision linjauksiin (AMAL 2016: 5). Samalla kun keskustavision kautta käynnistetään 

polkuriippuvuuksia, sitoutuu visio itsessään tiettyyn historialliseen kehitykseen, jossa 

aiemmat merkityksenannot ohjaavat sen muotoutumista. Tämä on pitkälti erilaisten poli-

tiikkakäsitysten hegemonisoitumisen ydintä. Ajatukset esimerkiksi kaupunkitilan talou-

dellisesta tehostamisesta eivät synny yksittäisten poliittisten toimijoiden vaikutuksista, 

vaan historiallisen kehityksen kautta, jossa tietyt ajattelumallit luonnollistuvat politiikan 

tekemisen lähtökohdaksi. Tietyt merkityksenannot viittaavat jatkuvasti aiempiin merki-

tyksiin ja nämä aiemmat merkitykset taas niitä edeltäviin, jolloin syntyy merkitysten 

ketju. Keskustavisiossa ja sen ympärillä tapahtuvat määrittelyt kiinnittyvät siis laajem-

paan merkitysjärjestelmään, joka luo pohjaa visiossa esitetyille tulkinnoille. Esille noste-

taan yhteensä 18 muuta tutkimusta ja selvitystä, jotka on tehty ennen keskustavisiopro-

jektia ja joiden nähdään olevan keskeisiä vision kannalta (AMAL 2016: 9). Keskustavisio 

muotoutuu siis osaksi laajempaa merkitysjärjestelmää, joka liittyy kaupunkisuunnitteluun 

ja toisaalta laajempaan Oulun kaupunkipolitiikan viitekehykseen. Näiden kytkentöjen 

kautta keskustavisio liittyy myös kansallisen kaupunkipolitiikan kontekstiin Suomessa. 

Keskittyminen maankäytön ja korttelirakenteen tehostamiseen ”Analyysi maankäy-

tön, asumisen ja liikenteen nykytilasta” -selvityksessä kumpuaa pitkälti odotetusta väes-

tömäärän kasvusta keskusta-alueella (AMAL 2016: 12). Väestömäärän kasvu tuottaa tar-

vetta kohottaa maankäytön ja rakentamisen tehokkuutta ja samalla määritellä uudestaan 

keskustan eri osa-alueita. 
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Keskustassa täydennysrakentamista voidaan lisätä erityisesti maankäyttöä monipuolista-

malla, katutilaa tiivistämällä ja pysäköintiä kehittämällä… Keskustan alueella maankäytön 

tehokkuutta voidaan lisätä myös korkean rakentamisen avulla… Keskustassa erityisesti ra-

danvarren alueet todettiin parhaiten korkealle rakentamiselle soveltuvaksi… (AMAL 2016: 

15) 

 

Tätä kautta keskusta-alueen tilallisia suhteita määritellään uudestaan. Keskusta-aluetta 

tiivistetään ja täydennetään sekä keskustamaista rakennettua ympäristöä pyritään laajen-

tamaan eri suuntiin. Esille nousevat myös Rommakonselän suistokaupungin sekä rauta-

tien tavararatapihan alueet, jotka keskustaa koskevassa yleiskaavassa on merkitty selvi-

tysalueiksi (AMAL 2016: 16). Nämä alueet nähdään keskustan läheisinä hyödyntämättö-

minä alueina, jonne keskustamaista rakennettua ympäristöä voitaisiin laajentaa tulevai-

suudessa. Keskustan odotettu väestömäärän lisääntyminen muodostaa ylisemioottisen te-

kijän, joka vaikuttaa erilaisten strategisten valintojen tekemiseen sekä siihen millä tavalla 

kaupunkitilaa määritellään keskustavisiossa. Lisäksi huomio kiinnitetään logististen rat-

kaisujen parantamiseen keskustassa, korostamalla kävelykatujen ja pyöräiltävyyden ke-

hittämistä (AMAL 2016: 22–26). Logistisia ratkaisuja ei kuitenkaan määritellä täysin 

kaupallisten ulottuvuuksien kautta, kuten edellä (WSP 2016a), vaan erityisesti katuosuuk-

sien viihtyisyyden lisäämisen sekä pyöräilyn sujuvoittamisen kautta. Erityisesti ajoneu-

vopysäköinti nähdään ongelmallisena keskustan kaduilla ja pihakortteleissa, jossa pysä-

köinnistä muodostuu tyhjää tilaa kortteli- ja katurakenteen tehostamisen näkökulmasta.  

Demos Helsingin keskustavisiota varten tuottama ”Keskustojen kehitykseen vai-

kuttavat megatrendit” -selvitys on luonteeltaan varsin erilainen, edellä käsiteltyihin sel-

vityksiin vertailtuna. Se on keskustavisioon liittyvästä dokumentaatiosta vähiten konk-

reettisin sikäli, että se pyrkii ennustamaan yleisesti kaupunkikeskustojen kehitykseen vai-

kuttavia trendejä globaalilla tasolla (Neuvonen 2016). Edellä esitettyjen tehokkuuden ja 

hyödyntämättömyyden lisäksi myös joustavuuden diskurssi alkaa nousemaan esille. Sel-

vitys määrittelee megatrendit seuraavasti: 

Megatrendit ovat nimitys pitkäkestoisesti yhteiskuntaa muokkaaville, tyypillisesti globaa-

leille kehityskuluille… Megatrendit tuottavat merkittäviä muutospaineita yrityksille, jul-

kishallinnolle ja eri ihmisryhmille. Muutos tapahtuu samaan aikaan montaa reittiä ja tekee 
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vanhoista yhteiskuntapoliittisista ratkaisuista ja yritysten liiketoimintamalleista vähitellen 

yhä tehottomampia (Neuvonen 2016: 1) 

 

Megatrendistä muotoutuu omien vaikuttimien ulkopuolelta tuleva voima, johon on pakko 

vastata. Tämä määrittely on jossain määrin perusteltu ja selvityksessä esitetyt megatrendit 

ovat todellisia. Se mitä politiikkavaihtoehtoja näiden megatrendien pohjalta perustellaan, 

on kuitenkin itsessään poliittista toimintaa. Huomio on hyvä kiinnittää erityisesti ”muu-

tospaineeseen”, jonka kautta esille tulee poliittisen toiminnan ajallinen perspektiivi. Glo-

baalit trendit ja globalisoituva talous ikään kuin pakottavat yhteiskunnat ulos ”vanhoista” 

poliittisista rakenteista. Yhteiskunnat, jotka haikailevat tämän vanhan perään, ovat tuo-

mittuja taloudelliseen tehottomuuteen. Joustavuuden lisäämisestä muotoutuu elinehto 

sille, että globaalissa taloudessa pysytään mukana. Tätä kautta joustavuuden diskurssi 

muotoutuu yksiselitteiseksi tulkinnan väyläksi, jota kautta myös kaupunkitilan ongelmia 

ratkotaan.  

Selvityksessä nostetaan esille esimerkiksi digitalisaatio sekä työn ja asumisen muu-

tokset. Digitalisaation avulla kuluttaminen muotoutuu entistä joustavammaksi, jolloin 

keskustojen kaupallinen rakenne alkaa muuttumaan (Neuvonen 2016: 8). Kaupungistu-

misen prosessi tuottaa muuttoliikettä keskustoihin, jota kautta asumisesta tulee entistä 

kalliimpaa. Samalla työurat pirstaloituvat ja asukkaiden taloustilanteet muuttuvat epävar-

memmiksi, jolloin tarvitaan myös joustavuutta asumiseen (Neuvonen 2016: 10). Keikka-

työn lisääntymisen ja vakituisten työsuhteiden vähentymisen takia keskusta-alueita tulee 

joustavoittaa myös työn tekemisen paikkoina esimerkiksi erilaisilla hybriditiloilla (Neu-

vonen 2016: 17). Esimerkiksi jakamistalouden osalta todetaan seuraavaa: 

Jakamistalouden palvelut mahdollistavat uudenlaisen tavan käyttää tavaroita, tiloja ja ajo-

neuvoja. Samalla yhä useammat osallistuvat sekä palveluiden tuottamiseen että käyttämi-

seen. (Neuvonen 2016: 8) 

Jakamistalouspalvelut (esim. Oman (sic) asunnon vuokraaminen, kyytipalvelut, tai verk-

koalustojen kautta kaupiteltavat pienet palvelutehtävät) tarjoavat osalle ihmisistä täydentä-

vää toimeentuloa. (Neuvonen 2016: 17)  
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Joustavoittaminen siirtyy tiloihin ja tavaroihin, joiden kautta tuetaan taloudellista aktivi-

teettia. Kaupungistumisen myötä kaupunkitiloihin syntyy tiivistymiä ihmisvirtojen ris-

teyskohtiin. Näitä ihmisvirtoja voidaan hyödyntää erilaisilla palvelukeskittymillä sekä 

houkutella niitä eri suuntiin kehittämällä tiivistymiä (Neuvonen 2016: 19). Kaupunkiti-

loihin syntyy väliaikaisten tilojen kiinteistökehittämisen muoto, jonka avulla esimerkiksi 

katutiloja otetaan käyttöön pop up -tapahtumia varten ja näin nostetaan keskustakortte-

leiden arvoa (Neuvonen 2016: 19). Väliaikaisten pop up -tapahtumien kautta kaupalliset 

palvelut voivat jatkuvasti kehittyä ja uudistua, jolloin kuluttajien mielenkiinto säilyy 

(Neuvonen 2016: 21). Tätä kautta kaavoituksessa, kaupunkisuunnittelussa ja lupakäytän-

nöissä tulee korostua kaupunkitilan joustava ja muuntautuva käyttö, jossa esimerkiksi 

hyödyntämätöntä pysäköintitilaa voidaan käyttää edellä mainittuihin tapahtumiin. 

Kuten joustavuuden diskurssin osalta voidaan huomata, joustavuutta ei pyritä ko-

rostamaan vain sen itsensä takia. Taustalla näyttäytyvät pääasiassa taloudelliset intressit, 

joiden kautta kaupunkitilan joustavuutta pyritään määrittelemään. Joustavoittamisen 

kautta pyritään kehittämään kaupallisia aktiviteetteja ja turvaamaan pääomankasaantu-

mista keskusta-alueille, globaalien kehityskulkujen ristipaineessa. Kyseessä on siis jous-

tavan kasaantumisen malli (Schoenberger 1988), jonka kautta kaupunkitilan teknisiä yk-

sityiskohtia ja organisaatiota muokkaamalla pyritään saavuttamaan taloudellista hyötyä. 

Kaupunkitila nähdään siis erityisesti markkinoiden hienosäädön tilana, jossa erilaisiin 

globaaleihin trendeihin vastaamalla vältetään taloudellinen tehottomuus.   

Joustavuuden, hyödyntämättömyyden ja tehokkuuden diskurssit rakentuvat myös 

osallistumisvaiheiden kyselyissä ja työpajoissa varsin hallitseviksi määrittelyiksi. Esi-

merkiksi ensimmäisen osallistumisvaiheen ”Millainen on unelmiesi Oulun keskusta 

2040?” -kyselyssä huomio kiinnittyy vahvasti logistiikkaan (kävely, pyöräily ja autoton 

alue), keskusta-alueen toimivuuteen ja viihtyisyyteen sekä tulevaisuuden kehittämista-

poihin ja paikkoihin (UOK 2016). Kysymystenasettelu kohdistetaan pitkälti erilaisiin 

kaupunkitilan teknisiin yksityiskohtiin sekä niiden parantamiseen. Esimerkiksi tulevai-

suuden kehittämistapojen osalta vastaajat nostivat esille viherympäristön ja siisteyden pa-

rantamisen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisen sekä palveluiden, asuntojen 

ja tapahtumien lisäämisen keskusta-alueella (UOK 2016: 19). Vastaajat esittivät kes-

kusta-alueen kehittämiseksi esimerkiksi seuraavaa:  
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Katukojuja, hauskaa löydettävää, eurooppalaisempaa.  

Pop-up-tapahtumia, musiikkia, vihreyttä, hengailupaikkoja nuorille.  

Kivijalkatiloihin elävää toimintaa, parempi valikoima tuo asiakkaita, pieniä erikoisliik-

keitä, halvempia toimitilavuokria, liikaa liikkeitä ostoskeskuksiin. 

Keskustamaista iloista pöhinää. (UOK 2016: 20–22) 

 

Keskustavision työpajatilaisuuksien dokumentaatiossa sama linja jatkuu sikäli, että osal-

listujien havainnoissa korostuivat edelleen kaupunkitilan joustavoittaminen, hyödyntä-

mättömien alueiden käyttöönotto ja rakentamisen tehostaminen. Esille nousivat esimer-

kiksi tavararatapihan ja Rommakonselän suiston hyödyntäminen, korkean rakentamisen 

lisääminen sekä puisto- ja luontoalueiden kehittäminen (TS 2016). Palveluiden kehittä-

misen työpajassa osallistujat nostivat esille asukasmäärän lisäämisen keskusta-alueella, 

kävely- ja pyöräilyn aseman parantamisen sekä katutilan joustavan käytön lisäämisen, 

jota kautta tapahtumien järjestäminen helpottuisi (TPT 2016a). Samalla tavalla myös kau-

punkikulttuurin kehittämisen työpajassa asukkaiden määrän lisääminen, keskusta-alueen 

tiivistäminen ja kaupunkitilan joustava käyttö nousivat keskeisiksi dokumentaatiossa 

(TPT 2016b). Kaupunkitilan joustavuuden näkökulmasta tonttien tilapäiskäyttö, pysä-

köinti- ja katutilan vuokraus ja pop up -tapahtumien lisääminen nähtiin kaupunkikulttuu-

ria kehittäviksi toimiksi (TPT 2016b).  

Keskustavisioluonnoksen laadinnan jälkeisessä toisen osallistumisvaiheen ”Mitä 

seuraavaksi Oulun keskustaan?” -kyselyssä palautetta kerättiin visioluonnoksesta ja sen 

sisällöstä (MSOK 2016: 1). Keskustavision pääkehittämistavoitteet määriteltiin ensim-

mäisen osallistumisvaiheen jälkeen ja toteutettu visioluonnos sisälsi jo nämä linjaukset. 

Luonnollisesti visioluonnoksesta kerättävä palaute kyselyssä kohdistui valittujen pääta-

voitteiden ympärille, jolloin kysymykset muotoiltiin myös pitkälti päätavoitteita koske-

vaksi. Kysely keskittyi keskustavision viiden kehittämiskokonaisuuden ympärille, vision 

alustaviin toimenpiteisiin sekä vapaamuotoiseen kommentointiin (MSOK 2016). Myös 

tämän kyselyn osalta kaupunkitilan määrittely muotoutuu joustavuuden, hyödyntämättö-

myyden ja tehokkuuden kautta ja hyvin samantyyppiset teemat nousevat esille. 

Osallistumisvaiheen osalta tärkeimpänä huomiona on hyvä nostaa esille se, että 

nähtävästi myös visioprojektiin osallistuneet kaupunkilaiset omaksuivat hyvin teknisen 
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näkökulman keskusta-alueen kehittämiseen. Osallistumisvaiheen dokumentaatiossa esi-

tetyt kaupunkilaisten kehittämisehdotukset eivät kovinkaan suuresti poikenneet analyysi-

vaiheen selvityksistä, sillä samat tutut teemat nousivat pinnalle yhä uudelleen. Kaupun-

kilaisten osallistumisen, analyysivaiheen ja varsinaisen vision välillä näyttää olevan näin 

varsin pitävä konsensus Oulun keskusta-alueen kehittämisestä. Tämä kielii joko siitä, että 

tietty hegemoninen ajattelumalli koetaan kaupunkisuunnittelun luonnolliseksi lähtökoh-

daksi tai siitä, että osallistumisvaihe ei ole tavoittanut tarpeeksi heterogeenistä ryhmää 

eriävien mielipiteiden synnylle. Erilaisten osallistamisen tekniikoiden ongelmana usein 

on juuri se, että jo asiasta valmiiksi kiinnostuneet ihmiset saadaan liikkeelle, mutta muita 

ei. Edellä esitettyjä joustavuuden, hyödyntämättömyyden ja tehokkuuden diskurssien 

kautta tapahtuvia kaupunkitilan määrittelyjen haastamista ei ollut havaittavissa syste-

maattisella tasolla. Ainoa selkeä kritiikki esitettiin visioluonnokseen liittyvässä kyse-

lyssä, jossa kritisoitiin visiota liiallisesta keskittymisestä rakennettuun ympäristöön ja in-

sinöörimäisen teknisestä otteesta (MSOK 2016: 21). 

Edellä käsiteltyjen vaiheiden kautta joustavuuden, hyödyntämättömyyden ja tehok-

kuuden diskurssit rakentuvat selkeäksi kokonaisuudeksi varsinaiseen keskustavisioon. 

Nämä diskurssit tulevat esiin esimerkiksi vision kehittämiskokonaisuuksissa, jotka mää-

ritellään ensisijaisiksi keinoiksi lisätä Oulun kaupungin ja keskusta-alueen elinvoimaa 

(KV2040: 2). Esille nousee myös aikaisemmin todettu materiaalisten prosessien merkitys 

kaupunkitilaa koskevissa määrittelyissä. Keskustavision johdannossa asemoidaan varsin 

selkeästi keskusta-alueen kasvava väestömäärä yhdeksi prosessiksi, joka tuottaa uudel-

leenmäärittelyn tarvetta: 

On ajankohtaista tarkastella, miten väestömäärältään kasvavan (sic) Oulun keskusta kehit-

tyy seuraavien vuosikymmenien aikana ja mitä keskustassa tulisi seuraavaksi tehdä. 

(KV2040: 5)  

 

Väestömäärän kasvu luo tarvetta muodostaa tulevaisuudenkuva, jolla odotettuja kehitys-

kulkuja voidaan hallita ja toisaalta hyödyntää niin, että keskusta-alueesta voidaan muo-

kata ”elinvoimainen”. Elinvoima tiivistetään visiossa kysymyksesi siitä, ”miten houkut-

telemme asukkaita, vierailijoita, yrityksiä ja yhteisöjä sijoittumaan, viihtymään ja yrittä-

mään Oulun seudulla.” (KV2040: 2).  
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Myös keskustavision päävisiolauseessa voidaan huomata erityisesti joustavuuden 

ja elinvoiman käsitteellinen yhdistyminen. Päävisiolauseeksi visiossa muotoiltiin ”Elävä 

monimuotoinen kohtaamispaikka”, jota selitetään seuraavasti: 

Elävällä tarkoitetaan keskustan aktiivisuutta kellon ja vuoden ympäri… Elävä keskusta on 

 myös elinvoimainen ja valmis muuttumaan ajan ja ihmisten tarpeiden  mukaan. (KV2040: 

 8) 

 

Tässä voidaan huomata tiettyä samanlaisuutta aikaisemmin käsiteltyyn megatrendien tee-

maan, jossa esimerkiksi globalisaation kautta asemoitiin tietyn tyyppinen jatkuvan yh-

teiskunnallisen muutoksen tarve. Samalla tavalla myös nyt korostuu joustava muutosval-

mius, jota kautta abstrakti ”keskusta” on jatkuvasti kiinni ajan kehityksessä. On hyvä 

huomioida kriittisyys keskustan käsitettä kohtaan. Millä tavalla ”keskusta” voi ylipäänsä 

olla valmis muuttumaan? Keskusta voidaan ymmärtää esimerkiksi alueena, tilana, toi-

mintaympäristönä tai kokemuksellisena viitekehyksenä. Keskusta ei ole kuitenkaan ak-

tiivinen, muutosvalmis tai ihmismäinen toimija, vaan passiivinen toiminnan viitekehys. 

Keskusta ei muutu omasta toimestaan, vaan sitä muutetaan. Erilaisten poliittisten intres-

sien ja toimijoiden määrittelyjen ja politikointien kautta. Eteen tulee kriittinen kysymys 

siitä, mihin suuntaan tätä määrittelyä tehdään sekä kenen ehdoilla ja intresseillä. 

Keskustavision päätavoitteet heijastavat pitkälti teknisististä rajausta, mutta niihin 

liittyvät myös erilaiset yhteisöllisyyden ulottuvuudet, joita käsittelen myöhemmin. Pää-

tavoitteet liittyvät asukkaiden lisäämiseen keskustassa maankäytön tehostamisen ja asun-

totuotannon kautta, keskustan logistiikan parantamiseen kävelyn ja pyöräilyn osalta, kau-

pan ja palveluiden parantamiseen, tila- ja toimintaympäristöjen joustavoittamiseen kes-

kustassa sekä Oulujokisuiston parempaan hyödyntämiseen virkistysympäristönä 

(KV2040: 9). Päätavoitteissa korostuu myös puistojen ja kulttuurin merkitys eheän kau-

punkiyhteisön rakentamisessa (KV2040: 9). Jos mietimme minkälaista kuvaa kaupunki-

tilasta rakennetaan kehittämisen objektina, on ensisijainen rajaus tähän mennessä painot-

tunut vahvasti teknis-taloudelliseen näkökulmaan. Tätä kautta kaupunkitila muotoutuu 

erityisesti taloudellisen tehostamisen pelikentäksi, jota kautta tehokkuuden tavoittelu 

näyttäytyy jossain määrin itsestään selvästi kaikkia kaupunkilaisia ja osapuolia hyödyttä-

vältä toiminnalta.  
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  Uudistuvan ja täydentyvän kaupunkirakenteen kehittämiskokonaisuudessa tehok-

kuuden, joustavuuden ja hyödyntämättömyyden diskurssit nousevat varsin selkeästi esille 

ja hallitsevat kuvauksia. Erityisesti ydinkeskustan alue määritellään tehokkaimmin raken-

netuksi ja kaupallisesti tärkeimmäksi keskustan osa-alueeksi (KV2040: 13). Samalla ase-

moidaan kansainvälisen kilpailun merkitys myös Oulun keskustan kehittämiselle: ”Teh-

tyjen ratkaisujen tulee kestää kansainvälinen vertailu.” (KV2040: 13). Tehokkuutta ko-

rostetaan kaupunkirakenteen tiivistämisen kautta. Keskusta-aluetta ei lähdetä laajenta-

maan enää reuna-alueille, vaan olemassa olevaa kaupunkirakennetta tehostetaan ja tiivis-

tetään tontti- ja korttelikohtaisesti (KV2040: 15). Tiivistämisen alueiksi määritellään Ase-

makeskuksen alue, josta kehitetään joukkoliikennettä ja palveluita yhdistävä keskus sekä 

Heinäpään ja Myllytullin alueet, joissa keskitytään tehokkaampaan asuinrakentamiseen 

ja täydennysrakentamiseen (KV2040: 13, 16, 19). 

Tiivistäminen lisää keskustan elinvoimaa. Maankäytön tehostaminen lisää asukkaita ja työ-

paikkoja, parantaa palveluiden toimintaedellytyksiä sekä rikastaa kaupunkikulttuuria. 

(KV2040: 15)  

 

Tehostaminen ja tiivistäminen asetetaan varsin yksiselitteiseksi lähtökohdaksi, jolla saa-

vutetaan valitut päämäärät. Asukasmäärän, palveluiden ja työpaikkojen määrän kasvatta-

minen ja kaupunkikulttuurin parantaminen tuskin ovat ensisijaisia tavoitteita itsessään, 

vaan taustalla on yleisempi taloudellisen ja alueellisen kasvun tematiikka. Kansainvälisen 

elinvoimaisen kaupungin tehtävä on tuottaa jatkuvaa kasvua, joka näyttäytyy taloudelli-

sen aktiviteetin ja pääoman kasvuna sekä ihmisten ja palveluiden kasaantumisena alu-

eelle. Kaupunkirakenteen tiivistämisen kautta nykyisen keskusta-alueen asukasmäärän 

odotetaan potentiaalisesti kasvavan 4800–6300 asukkaalla ja mikäli tähän lisätään suun-

nitellut tavararatapihan ja Rommakonselän laajentumisalueet, asukasmääräpotentiaali 

kasvaa 18 800–28 300 asukkaalla (KV2040: 16, 21). 

Joustavuus nousee esille myös keskusta-asumisen kontekstissa. Vuokralla asumi-

nen on tällä hetkellä yleisin keskustan asumismuoto ja sen määrän odotetaan myös kas-

vavan lyhytaikaisten asumismuotojen kasvun takia (KV2040: 20). Keskustan asumisrat-

kaisuista todetaan esimerkiksi seuraavaa: 
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Asunnon vaihtomahdollisuus tulee turvata keskustan sisällä… Asuntojen tilat ovat jatkossa 

 nykyistä joustavampia ja paremmin muunneltavia. (KV2040: 20) 

Palvelut tuotetaan jatkossa enenevässä määrin koteihin, ihmiset kulkevat aiempaa 

 vähemmän itse palvelujen luo… Jakamistalous, vaihdantatalous ja yhteiskunnan 

 toiminnat läpäisevä digitalisaatio laajentavat asumisen sisältöä. (KV2040: 20)  

Esimerkiksi kodinvuokrapalvelu Airbnb, sauna- ja ravintolapäivät, kotien vaihtaminen kes-

kenään määräajaksi sekä yhteiskäyttöautot laajenevat kertatapahtumista ja yksittäistapauk-

sista laajemmiksi digitaalisuutta hyödyntäviksi ilmiöiksi. (KV2040: 20) 

 

Sitaattien taustalla vaikuttaa megatrendiajattelu. Yhteiskunnan rakenteelliset muutokset 

– esimerkiksi digitalisaation ja jakamistalouden muodossa – nähdään välttämättöminä ke-

hityskulkuina, jotka pakottavat yhteiskunnat tiettyihin vastauksiin. Näitä kehityskulkuja 

ei nähdä poliittisesti kontingentteina tai aktiivisen poliittisen toiminnan kohteina, vaan 

ulkosyntyisinä prosesseina, jotka ohjaavat kehitystä poliittisen välttämättömyyden ta-

solla. Digitalisaation ja tietotalouden kehityskulut eivät ole kuitenkaan poliittisesti neut-

raaleja kehityskulkuja, vaan niiden taustalla toimii aina erilaisia taloudellisia ja poliittisia 

intressejä. 

Pyöräily- ja kävelylogistiikan parantamisen sekä autottoman keskustan kehittämi-

sen taustavaikuttimena toimivat kasvava väestömäärä sekä katupysäköinnin tuottama te-

hoton kaupunkitila. Erityisesti ydinkeskustassa tapahtuva katupysäköinti halutaan keski-

tetyksi, jota kautta pysäköinniltä vapautuvaa tilaa voidaan hyödyntää paremmin 

(KV2040: 25; AMAL 2016: 26). Toisaalta myös autoilun saasteet, melu ja potentiaaliset 

ruuhkautumiset kasvavan väestömäärän kasvun takia nähdään ongelmallisina (KV2040: 

25). Käveltävyyden korostumiseen liittyy myös kaupunkipuistojen kehittäminen. Puisto- 

ja viheralueet nähdään erilaisten toiminnallisuuksien kautta niin, että puistoja kehitetään 

monipuolisesti tapahtumien ja kokoontumisten tiloiksi, jotka aktivoivat kaupunkilaisia 

toimintaan (KV2040: 27). Tämä liittyy keskeisesti myös yhteisöllisyyden rakentamisen 

ajatukseen, jota käsittelen myöhemmin.  

Kaupunkikulttuurin ja tapahtumien kehittämiskokonaisuuden osalta korostuu sama 

kaupunkilaisten aktivoinnin merkitys, joka nähdään toteutuvan kaupunkitilan sääntelyä 

joustavoittamalla. Elävän kaupunkikulttuurin nähdään koostuvan spontaaneista ja oma-

toimisista toiminnanmuodoista, jotka lähtevät kaupunkilaisista itsestään (KV2040: 31). 
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Kaupunkitilan sääntely asettuu näin jossain määrin tämän spontaaniuden toteuttamista 

vastaan, jäykkänä ja byrokratiaraskaana prosessina. 

Kaupunkiympäristön julkiset tilat, kadut, aukiot, torit ja puistot muuttuvat joustavasti eri 

 tarpeisiin. (KV2040: 31) 

Tapahtumien järjestämistä helpotetaan ja sujuvoitetaan… tapahtumiin liittyvät ja kaupun-

gin myöntämät luvat ovat saatavissa keskitetysti ja sujuvasti ”yhden luukun” periaatteella. 

(KV2040: 33) 

 

Erityisesti ydinkeskustasta tulee muodostaa tapahtumapaikkojen verkosto, jossa tapahtu-

mien järjestäminen puistoissa, kaduilla ja ulkotiloissa on helpointa (KV2040: 31–32). 

Katutilojen käyttö mahdollistetaan esimerkiksi erilaisia väliaikaisia pop up-tapahtumia 

varten. Taustalla vaikuttaa joustavan kasaantumisen malli. Joustavoittamisen kautta py-

ritään lisäämään ensisijaisesti taloudellista aktiviteettia keskusta-alueella suurten ja pien-

ten tapahtumien muodossa. Pop up-tapahtumien kautta nostetaan esille ajatus joustavasta 

taloudellisesta toiminnasta keskusta-alueella ilman liiallisia rajoitteita. Samalla esiin nou-

see jäykkien ja joustavien rakenteiden vastakkainasettelu, joka liittyy keskeisesti uuslibe-

ralismin rakenteellisiin kehityskulkuihin. Modernin kilpailukyvyn poliittinen määrittely 

liittyy tämän käsiteparin vastakkainasetteluun, jonka kautta erilaisia muutosprosesseja le-

gitimoidaan. Joustava keskusta näyttäytyy itsestään selvästi menestyvänä keskustana.  

Elinkeinojen ja oppimisen kehittämiskokonaisuudessa korostetaan joustavien tila-

ratkaisujen lisäksi keskustan toiminnallista monipuolisuutta, joka asetetaan elinvoimai-

sen keskustan lähtökohdaksi (KV2040: 34). Työpaikkojen, asumisen, tapahtumien ja mo-

nipuolisten kaupallisten palveluiden nähdään muodostavan vetovoimainen palveluympä-

ristö, joka houkuttelee asiakkaita ja asukkaita (KV2040: 34). Työelämän rakenteiden 

muutoksen nähdään myös vaikuttavan keskusta-alueiden kehitykseen sitä kautta, että ly-

hytaikaiset työsuhteet ja etätyö luovat painetta erilaisille työnteon tilaratkaisuille ja toi-

mintamalleille (KV2040: 35). Kaupunkitilaa koskettavat ratkaisut tulee siis toteuttaa 

joustavasti niin, että keskusta säilyy mielekkäänä työpaikkaympäristönä. Oulun rooli yli-

opistokaupunkina tulisi myös säilyä keskustassa korostamalla julkisen tilan roolia oppi-

misympäristönä (KV2040: 36).  
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Keskustavisioon liittyvien selvitysten ja prosessien kautta voidaan siis tunnistaa 

teknisismiin nojaava ideologia, joka rakentuu joustavuuden, hyödyntämättömyyden ja te-

hokkuuden diskurssien kautta. Se asettaa taloudellisesti kilpailukykyisen keskustan ja 

kaupunkitilan määrittelyn ensisijaiseksi poliittiseksi ongelmaksi tulkintakehyksessään. 

Tämä kilpailukykyisyyden korostuminen liittyy keskeisesti yhteiskunnan rakenteellisiin 

muutoksiin, jotka ohjaavat diskursiivista määrittelyä. 

 

5.2 Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja sosiaalisen eheyden diskurssit 

Edellisten vahvasti kaupunkitilan kilpailukykyisyyteen ja taloudellisen tehokkuuteen liit-

tyvien diskurssien lisäksi on tunnistettavissa joukko diskursseja, jotka liittyvät yhteisön 

ajatukseen. Nämä yhteisöllisyyden, osallisuuden ja sosiaalisen eheyden diskurssit eivät 

tule esille yhtä voimakkaasti kuin edellisessä luvussa käsitellyt diskurssit, mutta ne kui-

tenkin rakentuvat omaksi teemakseen varsinaisessa keskustavisiossa. Edelleen nämä dis-

kurssit liittyvät vahvasti toisiinsa ja selkeä rajanveto niiden välillä on hankalaa, joten kä-

sittelen niitä yhdessä. Samalla nämä diskurssit nojaavat merkitysjärjestelmän tasolla kon-

sensuksen ajatukseen, jota käsittelen luvussa 7. Yhteisöllisyys näyttäytyy visiossa tapana, 

jolla kaupunkitilaa käsitellään erityisenä kohtaamispaikkana, joka mahdollistaa tapaami-

sen, keskustelun ja sosiaalisten suhteiden synnyn (KV2040: 8, 9, 11, 15, 31). Osallisuus 

puolestaan tulee esille keskustavision konkreettisesta kahdesta osallistumisen vaiheesta 

ja toisaalta visiossa rakentuvasta kaupunkilaisen roolista, jossa hän osallistuu yhteisöön 

(KV2040: 2, 6, 9, 31). Sosiaalinen eheys puolestaan rakentuu kahden edellä mainitun 

diskurssin kanssa, jota kautta keskustayhteisöä rakennetaan poliittisilta intresseiltään har-

moniseksi.  

Vahvasti keskusta-alueen kaupalliseen kehittämiseen, täydennysrakentamiseen ja 

kaupunkitilan tekniseen hallintaan keskittyvissä selvityksissä (WSP 2016a; AMAL 2016) 

nämä edellä mainitut diskurssit eivät nousseet kovin vahvasti esille. Osallistamisesta mai-

nittiin ”Analyysi maankäytön, asumisen ja liikenteen nykytilasta” -selvityksessä muuta-

maan otteeseen (AMAL 2016: 4, 27). Osallistamisella kuitenkin viitattiin näissä tapauk-

sissa siihen, kuinka selvitys toimii suuntaa antavana dokumenttina osallistumisen ensim-

mäistä vaihetta varten.  



79 

 

 

Wsp Finland Oy:n (2016b) toteuttamassa keskustan avaintoimijoiden selvityksessä 

osallistaminen nousi jossain määrin esille. Haastateltavat esittivät osallistamista ja parem-

paa viestintää liian pitkiksi venyneiden päätöksentekoprosessien lääkkeeksi (WSP 2016b: 

9). Liian pitkien päätöksentekoprosessien nähtiin johtuvan poliittisten päättäjien intressi-

politikoinnista ja haluttomuudesta sitoutua jo tehtyihin päätöksiin. Tätä kautta osallista-

minen ja asukaslähtöinen kehittäminen asemoidaan keinoksi, jolla pystytään ikään kuin 

ohittamaan virallisen politiikan riitainen teatteri ja pääsemään nopeammin käsiksi kau-

punkilaisten yhteisen edun tulevaisuudenkuvaan. Tämä tietenkin pohjautuu sille vaikeasti 

todistettavalle oletukselle, että kaupungin asukkailla olisi jokin poliittisista intresseistä 

irrotettu yhteisen edun visio. Asukkaat ovat samalla tavalla heterogeeninen poliittinen 

ryhmä, joiden intressit voivat olla yhtä vastakkaisia kuin virallisen politiikan edustajilla. 

Myös vahvasti konsensushakuinen kehittäminen nähtiin haastateltavien toimesta etuna:  

Yhteisen vahvasti viestittävän vision nähdään parantavan yhdensuuntaisuutta tav-

 oitteiden edistämisessä…(WSP 2016b: 9) 

Yksituumaisuuden puuttuminen kielii haastateltujen mielestä kaupungin yhteisen, ison ku-

van puuttumisesta. (WSP 2016b: 9) 

…kaupungin pitäisi luoda yhteinen iso kuva keskustan kehittämisestä ja viestiä siitä näky-

västi. (WSP 2016b: 15) 

 

Yhteisen vision ja konsensuksen rakentamisen nähtiin liittyvän vahvasti paikalliseen 

identiteettiin, jota kautta tätä tulevaisuudenkuvaa tulisi rakentaa. Oma paikalliskulttuuri 

sekä oululaisen identiteetin erityispiirteet ja vahvuudet nähtiin keskeisinä osina tämän 

vision punaisen langan synnyttämisessä (WSP 2016b: 15). Tätä kautta ajatus yhteisön 

identiteetistä yhdistyy strategiseen visionäärisyyteen ja samalla poliittisen hallinnan tuot-

tamiseen. 

Demos Helsingin toteuttamassa megatrendien selvityksessä puolestaan yhteisölli-

syyden ja osallisuuden diskurssit korostuvat huomattavasti enemmän. Yhdeksi globaa-

liksi megatrendiksi selvitys nostaa ”Minä-me yhteiskunnan”, johon liittyvät esimerkiksi 

yhteisöllisyyden uudet muodot, uusi paikallisuus ja yksilöllistymisen kehitys (Neuvonen 

2016: 2). Yhteisöllisyyden ja osallisuuden ajatukset nousevat vahvasti esille hyvin toden-
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näköisesti näiden kautta. Taustalla voi olla myös ajatus kaupungistumisen tuottaman vä-

estömuutoksen kehityksestä, joka muokkaa myös keskusta-alueiden yhteisöjen raken-

teita. Yhteisöllisyys ja osallisuus tulevat esille varsin monenlaisissa konteksteissa:  

Käveltävyys liittyy vahvasti palvelujen monipuolisuuteen, ihmisten satunnaisiin kohtaami-

siin, sosiaalisen elämän rikkauteen… (Neuvonen 2016: 6) 

Jakamisen (huom. viittaa jakamistalouteen) ympärille syntyy uudenlaisia yhteisöjä ja ver-

kostoja. (Neuvonen 2016: 8) 

Asumisen hintojen noustessa aikuisten ja nuorten yhteisöasuminen lisääntyy ja sen ympä-

rille muodostuu uudenlaisia yhteisön löytämistä ja ylläpitämistä helpottavia palveluita. 

(Neuvonen 2016: 10) 

 

Yhteiskunnan rakenteelliset muutokset jakamistalouden ja asumisen muutosten osalta 

näyttäytyvät siis taustana yhteisön ajatuksen uudelleenmäärittelylle. Yhteisön käsittee-

seen liittyvät tätä kautta myös kulutuksen ja talouden ulottuvuudet, jossa yhteisö nähdään 

myös kulutuksen yhteisönä. Digitalisoituminen ja erilaiset datatalouden alustat tulkitaan 

uusien yhteisöjen perustoina, joissa kulutus ja sosiaalinen elämä yhdistyvät toisiinsa 

(Neuvonen 2016: 11, 14, 16, 18).  

 Sharetribe on palvelu, jonka avulla kuka tahansa voi luoda oman jakamis- ja yh-

 teiskäytön markkinapaikkansa. Näin erilaiset yhteisöt pääsevät jakamaan ja kie-

 rrättämään tavaroitaan. (Neuvonen 2016: 16) 

 

Miksi yhteisöllisyys korostuu juuri kulutuksen ja kaupallisuuden kautta? Tausta on yh-

teiskunnallisten rakenteiden muutoksessa. Perinteiset yhteisöllisyyden muodot, kuten esi-

merkiksi työyhteisöt tai erilaiset paikallisyhteisöt ovat menettämässä merkitystään työn-

teon muutosten ja kaupungistumisen paineessa. Työsuhteet muuttuvat väliaikaisiksi ja 

epävarmemmiksi, jolloin työyhteisö jää sivuosaan ja muuttoliike muokkaa paikallisyhtei-

söjä. Tarve yhteisöllisyydelle ei kuitenkaan katoa, jolloin syntyy markkinapotentiaalia 

myydä menetetty yhteisöllisyys takaisin taloudellisesti hyödynnettävässä muodossa. Tätä 

kautta syntyvät edellä mainitut digitaaliset palvelut, jossa yhteisön ja markkinan ulottu-

vuudet yhdistyvät. Yhteisöllisyydestä muotoutuu palveluille ja tuotteille yksi kilpailuetu, 

joka kanavoidaan alustan kautta hyödynnettävään muotoon. 



81 

 

 

Esille nousee lyhyesti myös yhteisön varjopuoli, joka selvityksessä on liitetty jul-

kisen tilan varjokäytön otsikon alle (Neuvonen 2016: 23). Keskustat nähdään erilaisten 

ihmisryhmien kohtaamispaikkana, jossa luksuskuluttamisen ja asunnottomuuden välinen 

kontrasti tuottaa kitkaa. Kuluttamisen tilan varjokäyttöä on tietenkin ei-kuluttaminen ja 

vetelehtiminen erilaisissa kaupunkitiloissa, jotka on osoitettu kaupalliselle aktiviteetille: 

”Osa muista ihmisistä kokee vetelehtivät porukat häiritsevinä.” (Neuvonen 2016: 23). 

Varjokäytön ajatus on samalla muistutus siitä, että yhteisön ja sosiaalisen harmonian ra-

kentamisesta huolimatta, keskusta-alueet ovat eriarvoisuuden värittämiä tiloja, joissa eri-

laiset ihmisryhmät ja intressit kohtaavat.  

Keskustavision osallistumisvaiheen kyselyissä ja työpajoissa yhteisöllisyyden, 

osallisuuden ja sosiaalisen eheyden diskurssit eivät nousseet esille merkittävällä tavalla. 

Niihin viitatiin välillisesti kohtaamispaikan ajatuksen kautta, jossa korostuu tietty yhtei-

söllisyys. Kohtaamispaikan ajatuksen osalta huomio kuitenkin keskittyi puistojen teknis-

ten yksityiskohtien ja viihtyisyyden parantamiseen ei niinkään yhteisöllisyyden ajatuk-

seen sinänsä (TPT 2016a, 2016b; UOK 2016; MSOK 2016). Ensimmäisen osallistumis-

vaiheen kyselyssä kuitenkin viitattiin vapaamuotoisissa kommenteissa lyhyesti edellä 

mainittuun yhteisön varjopuoleen. Tämä nousi esille keskusta-alueen turvallisuuden 

osalta: 

Turvattomuuden vähentäminen (isot porukat ja päihteidenkäyttäjät häiritsevät). (UOK

 2016: 21)  

Turvallisuutta ja siisteyttä parannettava, narkkarit ja juopot pois. (UOK 2016: 24) 

 

Särö kaupunkiyhteisön eheydessä nousee uudestaan pinnalle. Vaikka kaupunkitilaa ja 

keskustaa pyritään rakentamaan kaikkien kaupunkilaisten yhteisenä kohtaamispaikkana, 

sieltä täältä ponnahtaa esille se residuaali, joka ei kuulu tähän yhteisöön. Tämä ero muo-

toutuu sovittamattomaksi sikäli, kun ratkaisuksi tarjotaan näiden ryhmien yksinkertaista 

siirtämistä ulos keskustasta, eikä kokonaisvaltaista ratkaisua ja niiden olosuhteiden ym-

märtämistä, jotka tämän sovittamattoman eron tuottavat.  

Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja sosiaalisen eheyden diskurssit tulevat esiin varsi-

naisessa keskustavisiossa selkeästi, vaikka teknisistiseen puoleen nojaavia diskursseja 
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painotetaan voimakkaammin. Vision esipuheessa asemoidaan kaupunkilaisten osallisuus 

keskeiseksi osaksi prosessia ja se nähdään jopa poikkeuksellisena: 

Työskentelytapamme on ollut poikkeuksellinen. Olemme tietoisesti valinneet työtavaksi 

avoimen vuoropuhelun. Kuntalaiset ovat osallistuneet ja vaikuttaneet  lopputulokseen 

asiantuntijoiden lisäksi avoimien kyselyiden ja lukuisien tapahtumien avulla. (KV2040: 2) 

 

Miksi juuri osallisuus nousee esille heti vision esipuheessa? Sen lisäksi, että osallisuus 

viittaa konkreettiseen vision osallistumisprosessiin, sen avulla tuotetaan myös poliittista 

legitimiteettiä ja painoarvoa visiolle. Osallisuuden avulla pyritään osoittamaan se, että 

visio todella edustaa yhteisen edun konsensusta, johon on saavuttu demokraattisen pro-

sessin kautta. Tätä kautta se pyritään irrottamaan erilaisten politikointien mielleyhty-

mistä, jotka tuottaisivat mielikuvan erillisten poliittisten intressien edustamisesta. Visi-

onäärisyys ja strategisuus nostetaan tätä kautta ”pelkän politiikan” yläpuolelle. Tulevai-

suudenkuvaksi, joka edustaa kaikkien kaupunkilaisten yhteistä etua. Politiikan toiminta-

perspektiivistä katsottuna keskustavisio itsessään on kuitenkin politikoinnin väline. Po-

liittisiin intresseihin ja rakenteisiin sitoutunut dokumentti, jonka tarkoitus on tuottaa po-

liittista hallintaa määrittelyjensä kautta. Osallistumisprosessien kuvausten kautta pyritään 

tarkentamaan vision edustavuutta demokraattisessa mielessä (KV2040: 6–7).  

Iso osa yhteisöllisyyden ja osallisuuden merkityksistä visiossa sitoutuu jollain ta-

valla kohtaamispaikan käsitteen ympärille. Ajatus kaupunkitilasta ihmisten välisenä koh-

taamispaikkana nostaa esille kaupunkiyhteisön merkitystä. Toisaalta kaupunkitilaa pitää 

myös muokata niin, että sen nähdään mahdollistavan tämän ihmisten välisen kohtaami-

sen.  

Kohtaamispaikalla halutaan korostaa keskustan merkitystä yhteisöllisenä keskustelun, ta-

paamisen ja tapahtumien paikkana… (KV2040: 8) 

Elävä ja vireä kaupunkikeskusta muodostuu ihmisten kohtaamisista, rikkaasta kaupunki-

kulttuurista, kansainvälisyydestä ja tapahtumista. (KV2040: 9) 

Keskusta on rakennettu ihmisten kohtaamista varten. (KV2040: 31) 
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Kaupunkitilan muokkaamisessa yhteisöllisyyttä korostavaksi seikoiksi nousee puistojen 

kehittäminen ja kaupunkitilan joustavoittaminen. Puistojen kehittäminen aktivoi kaupun-

kilaisia toimintaan ja kokoontumiseen sekä kaupunkitilaa joustavoittamalla mahdolliste-

taan erilaisten spontaanien tapahtumien ja toimintojen järjestämistä, joka myös tuottaa 

yhteisöllisyyttä (KV2040: 27, 31). Tässä yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla toisaalta 

teknisistiseen puoleen nojaava joustavoittamisen sekä yhteisöllisyyden rakentamisen dis-

kurssit. Kaupunkitilaa joustavoittamalla luodaan edellytykset uudenlaisten yhteisölli-

syyksien synnylle ja samalla asemoidaan ”vanhahtava” kaupunkitilan liiallinen sääntely 

esteeksi myös sosiaaliselle kanssakäymiselle.  

Yhteisöllisyys nousee esille myös asumisen kontekstissa. Keskusta-alue määritel-

lään erilaisten ihmisten asuinympäristöksi ja kohtaamispaikaksi, jota myös eri asumisen 

muotojen tulisi tukea.  

Keskusta-asuminen on parhaimmillaan sosiaalista, värikästä ja elävää. (KV2040: 21) 

Eri asumismuodoilla luodaan sosiaalista kestävyyttä… Erilaiset ihmiset asuvat keskustassa 

erityispiirteineen ja ominaisuuksineen, lähellä tapaamis- ja kokoontumispaikkoja. 

(KV2040: 21) 

Keskustan asukkaat tuovat alueelle sosiaalista turvallisuutta. Yhteisöllisyyden merkitys

 kasvaa koko ajan… (KV2040: 21)  

 

Taustalla on tulkittavissa kaupungistumisen tuottama prosessi, joka ajaa erilaisia ihmisiä 

asumaan kaupunki- ja keskusta-alueille, samalla muokaten keskustan eri yhteisöjä ja vä-

estöpohjaa. Tässä prosessissa on myös tietyn jännitteen mahdollisuus, joka syntyy erilais-

ten ihmisryhmien tarpeiden ja kohtaamisten kautta. Näitä jännitteitä pyritään purkamaan 

ja hallitsemaan toisaalta monipuolisen asumisen kautta sekä korostamalla kaupunkitilaa 

kohtaamispaikkana. Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen eheyden ongelmia ei nähdä niinkään 

poliittisina, vaan kaupunkitilan teknisen hallinnoinnin ongelmina. Kuitenkin näiden on-

gelmien taustavaikuttimina ovat myös yhteiskunnallisen vallan jakaantuminen ja talous-

järjestelmän tuottama alueellinen eriarvoisuus.   
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6. Merkitysjärjestelmä 

Siirryn diskurssianalyysista merkitysjärjestelmän eli semioottisen järjestyksen tasolle. 

Samalla on hyvä palauttaa mieleen menetelmäosiossa esitetty kolmijaoteltu rakenne, 

jossa diskurssien ja merkitysjärjestelmän välillä on rakenteellinen ero. Merkitysjärjestel-

mää tarkastelemalla pystytään kontekstualisoimaan edellä esitetyssä analyysissa esiinty-

viä diskursseja sekä toisaalta vetämään yhteen niistä nousevia havaintoja. Diskurssiana-

lyysin perusteella voidaan sanoa, että depolitisaatio ei nouse kovinkaan selkeästi esille 

suoraan yksittäisten merkityksenantojen tai diskurssien tasolla. Keskustavisiossa ei eks-

plisiittisesti vedota epäpoliittiseen retoriikkaan esimerkiksi viittaamalla suoraan erilaisiin 

yleisen edun tai kriisitilan käsitteisiin. Depolitisaatio rakentuu edellä esitettyjen diskurs-

sien kautta vasta tietyllä tavalla abstraktimmalla merkitysjärjestelmän tasolla.  

Depolitisaatiota luodaan rajaamalla kaupunkitilaa koskevat poliittiset ongelmat tek-

nis-taloudellisten ratkaisujen alueelle, jossa ongelmia käsitellään ensisijaisesti kaupunki-

tilan teknisen ja taloudellisen hienosäädön menetelmin. Muokkaamalla kaupunkitilaa 

joustavammaksi ja hyödyntämällä sitä taloudellisesti tehokkaammin. Tämä liittyy kes-

keisesti kilpailukyvyn tematiikkaan, joka läpäisee keskustavision tulkintaa kaupunkitilaa 

kohtaavista ongelmista. Sikäli keskustavisio on linjassa yleisen suomalaisen kaupunkipo-

litiikan kanssa, jossa korostuvat kaupunkien ja kaupunkikeskustojen alueellinen ja kan-

sainvälinen kilpailukyky. Tätä kautta voidaan todeta, että keskustavisio liittyy vahvasti 

laajempaan kaupunkiregionalismin poliittiseen kontekstiin, jossa kaupungeille asetetaan 

erityinen rooli taloudellisen kasvun moottoreina. Kaupunkitila objektina ymmärretään 

erityisesti taloudellisen tehostamisen kautta, jonka avulla tavoitellaan vakaata pääoman 

ja taloudellisen aktiviteetin keskittymistä keskusta-alueille. Samalla pyritään turvaamaan 

taloudellisen toiminnan vakaus asettamalla kilpailukyvyn käsite politiikan tekemisen 

välttämättömäksi lähtökohdaksi.  

Toiseksi keskeiseksi käsitteeksi nostettu konsensus puolestaan rakentuu yhteisön 

roolin kautta keskustavisiossa. Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja sosiaalisen eheyden dis-

kurssien kautta pyritään rakentamaan poliittisen konsensuksen värittämää kaupunkiyhtei-

söä, jolla on yhtenevät intressit suhteessa kaupungin kehittämiseen. Yhteisön nähdään 

koostuvan erilaisista ihmisistä, joilla on erilaiset tarpeet, mutta silti yhtenevät poliittiset 
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intressit, jotka voidaan saattaa harmoniaan. Yhteisön rakentamisen kautta pyritään mah-

dollisesti uusintamaan yhteiskunnan rakenteellisten muutosten takia heikkenevää yhtei-

söllisyyttä, ohjaamalla sitä erilaisten ”kohtaamispaikan” ja spontaanin toiminnan koros-

tamisen kautta uusille alueille. Konsensuksen ajatus ja osallisuus liittyvät myös konkreet-

tisemmin vision legitimiteettiin, jota pyritään edistämään erityisesti osallisuuden kautta. 

Merkitysjärjestelmän tasolla kaupunkiyhteisön nähdään koostuvan kuluttajista sekä ak-

tiivisista ja aktivoituvista kansalaisista, jotka kaupunkitilan sääntelyn purkamisen jälkeen 

alkavat tuottaa sisältöä ja tapahtumia kaupunkitiloissa (aktiivisen kansalaisen ja depoliti-

saation yhteydestä ks. Gaynor 2011). 

Teknisimin ja konsensuksen käsitteiden kautta pääsemme siis kiinni depolitisaation 

prosesseihin, jotka rakentuvat keskustavision ympärillä. Kaupunkitilan poliittinen mää-

rittely rajoittuu hyvin pitkälti kaupunkisuunnittelun teknisten yksityiskohtien ympärille 

ja ensisijaisesti taloudellisten intressien toteuttamiseen, jota kautta rajataan muutospro-

sessit tiettyyn tulkintakehykseen. Poliittisen momentin tai muutoksen jännite pyritään 

purkamaan siirtämällä määrittely neutraalimpaan sfäärin, jossa tietyt ongelmanasettelut 

asetetaan yksiselitteisiksi lähtökohdiksi. Toisaalta tämän neutralisoinnin siirron taustalla 

vaikuttavat myös historialliset kehityskulut, jotka sitovat keskustavision rakentumista. 

Hegemonista ajattelumallia ei käynnistetä tyhjästä, vaan siinä esiintyvät merkitykset viit-

taavat jatkuvasti laajempiin konteksteihin ja aiempiin merkityksenantoihin. Esimerkiksi 

kaupunkitilan kilpailukykyisyyden ajatus ei rajoitu Oulun keskustavision tapaukseen tai 

edes Oulun kaupunkipolitiikkaan, vaan se ammentaa oikeutuksensa kansallisen ja kan-

sainvälisen kaupunkipolitiikan konteksteista.  

Merkitysjärjestelmän tasolla muotoutuu myös selkeä työnjako siitä, ketkä ovat ak-

tiivisia kaupunkitilaa määrittäviä poliittisia toimijoita ja mitkä toimijat jäävät toiminnan 

kohteiksi. Ensisijaisiksi aktiivisiksi toimijoiksi muototuvat kaupunginhallinnon virka-

miehistö, institutionaalisen politiikan edustajat, keskeisiä taloudellisia intressejä edusta-

vat toimijat sekä aihealueen ympärille kiinnittyvät ulkopuoliset asiantuntijat. He toimivat 

pääasiallisina ongelmanasettelujen rajaajina. Passiivisempi rooli jää kaupunkilaisille, 

jotka osallistuivat poliittiseen määrittelyyn rajatun tulkintakehyksen sisällä. Osallistumis-

prosessin kautta kaupunkilaisille varattiin rooli visioprosessissa, mutta osallistumispro-

sessi ei koskenut vision yleisiä linjauksia, vaan rajatumpaa kokonaisuutta yleisesti jaetun 

”kilpailukykyisen kaupungin” tulkintakehyksen sisällä. Jaottelu aktiivisen ja passiivisen 
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roolin välillä heijastaa myös laajempia yhteiskunnallisen vallanjaon asetelmia, joiden 

kautta valtaapitävät instituutiot ja organisaatiot pyrkivät tuottamaan poliittista hallintaa. 

Luonnollisesti nämä vallanjaon asetelmat toistuvat erilaisissa politiikkaprosesseissa, ku-

ten keskustavisionkin osalta voidaan huomata. Tietyt poliittiset toimijat muotoutuvat kes-

keisiksi aktiivisiksi osapuoliksi, joita legitimoidaan esimerkiksi avaintoimijan tai sidos-

ryhmän käsitteiden kautta. Yhteiskunnallisen vallanjaon asetelmat pyritään siis luonnol-

listamaan ja uusintamaan. 

Bob Jessopin (2004) kulttuurisen poliittisen talouden lähestymistavassa nostettiin 

esille ylisemioottiset tekijät, jota kautta poliittiset merkityksenannot liittyvät erilaisiin 

materiaalisiin prosesseihin. Minkälaisia ylisemioottisia tekijöitä voidaan tunnistaa kes-

kustavision esittämän tulevaisuudenkuvan taustalla? Kilpailukykyisen kaupunkitilan ja 

teknisistisen rajauksen taustalla vaikuttavat väestönkasvun sekä ostovoiman kasvun ma-

teriaaliset prosessit, jotka ohjaavat keskustavisiossa tapahtuvaa määrittelyä. Ennustettu 

väestönkasvu luo tarpeen kaupunkitilan tehostamiselle, hyödyntämiselle ja tiivistämiselle 

sekä ohjaa määrittelyä näiden diskurssien kautta. Ostovoiman kasvu puolestaan tuo esille 

selkeän kaupallisen intressin ja sen tehostamisen tarpeen. Kaupungin tilallisia suhteita 

muokkaamalla ja säätelemällä pyritään pitämään yllä taloudellista ja alueellista kasvua 

sekä tuottamaan otolliset olosuhteet ostovoiman kasvun hyödyntämiselle. Poliittiset mää-

rittelyt eivät siis synny diskursiivisessa tyhjiössä, jossa eri merkitykset vain viittaavat si-

säisesti toisiinsa. Nämä määrittelyt linkittyvät keskeisesti erilaisiin materiaalisiin proses-

seihin, jotka ovat mukana diskursiivisessa rakentumisessa.  

Konsensukseen käsitteeseen liittyvien diskurssien osalta taustalta voidaan tunnistaa 

esimerkiksi kaupungistumisen prosessi, joka muokkaa kaupunkiyhteisöjä uusien asukkai-

den kautta. Yhteisöjen rakenteelliset muutokset tuottavat myös kitkaa erilaisten ihmis-

ryhmien välille. Tämän voidaan tulkita olevan yhtenä taustatekijänä kohtaamispaikan ko-

rostumisessa ja kaupunkiyhteisön rakentamisessa visiossa. Muokkaamalla kaupunkitilan 

sääntelyä ja helpottamalla yhteisöllisyyttä kasvattavan toiminnan järjestämistä, pystytään 

näitä prosesseja hallitsemaan vision edistämässä tulkintakehyksessä. Samalla myös kau-

punkitilan joustavoittamisen diskurssi ja yhteisöllisyyden rakentaminen yhdistyvät mie-

lenkiintoisella tavalla toisiinsa. Kaupunkitilan byrokraattinen hallinta muotoutuu sekä ta-

loudellisen tehostamisen että yhteisöllisyyden synnyn esteeksi keskustavisiossa.  
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Esille nousee siis merkitysjärjestelmän ja diskurssin välinen vastavuoroinen suhde. 

Edellä käsittelemäni diskurssianalyysi tuo toivottavasti esille tätä merkitysjärjestelmän ja 

diskurssin suhdetta. Diskurssi muotoutuu puhumisen tavasta myös tulkitsemisen ja tie-

tyllä tavalla näkemisen tavaksi. Metaforisella tasolla diskurssista muotoutuu linssi, jonka 

läpi maailmaa katsotaan. Esimerkiksi joustavoittamisen diskurssi tuottaa oman näkemi-

sen tavan, jota kautta kaupunkitilan ongelmia tarkastellaan ja ratkotaan. Joustavoittami-

sen legitimiteetti omana puhumisen ja näkemisen tapana syntyy kuitenkin merkitysjärjes-

telmän kautta, jossa se kiinnittyy laajempaan rakenteeseen, joka luo koherenssin ja kyt-

kennät diskurssin ympärille (Kuva 5.). Kuten kuvassa 5. nähdään, kytkeytyy joustavoit-

tamisen diskurssi esimerkiksi erilaisiin taloudellisen ja alueellisen kasvun teemoihin, ra-

kenteellisiin muutoksiin, ideologisiin muutoksiin (kaupunkiregionalismi), poliittisiin toi-

mijoihin ja foorumeihin sekä yhteiskunnallisen vallanjaon ulottuvuuksiin. Kuvassa on 

hahmoteltuna erilaisia kokonaisuuksia, jotka nousevat esiin ja joihin viitataan keskusta-

visiossa. Visiossa esiintyvät diskurssit rakentuvat esimerkissä esiintyvien viittauksien 

kautta ja muodostavat oman poliittisen tulkintakehyksen. Merkitysjärjestelmä ja diskurs-

Kuva 5. Esimerkki joustavoittamisen diskurssiin liittyvistä kokonaisuuksista keskustavisiossa 



88 

 

 

sit ohjaavat poliittista mielikuvitusta tiettyjä tulkintoja kohti. Ne muodostavat hegemoni-

sen ajattelumallin, jota kautta tietyt kysymyksenasettelut näyttäytyvät politiikan tekemi-

sen luonnollisena lähtökohtana. 

Keskustavisio nojaa selkeästi kahteen kaupunkipolitiikkaan liittyvään kokonaisuu-

teen. Kaupunkiregionalismiin ja niin sanottuun taktiseen urbanismiin tai uuteen urbanis-

miin. Kaupunkiregionalismin kautta esille tuodaan alueellinen ja kansainvälinen kilpai-

lukykyisyys – erityisesti keskusta-alueen ja kaupunkitilan näkökulmasta – sekä kaupun-

kien rooli talouskasvun tuottamisessa (Ward & Jonas 2004; Luukkonen & Sirviö 2017). 

Uuden urbanisimin kautta kiinnitytään joustavan ja luovan kaupunkikeskustan luomi-

seen, jota kautta esille nousevat konkreettisemmat mekanismit, jolla kaupunkitilaa muo-

kataan (sääntelyn purkaminen, pop up -tapahtumat ja tiivistäminen) (ks. Smith 2002; 

Mould 2014). Kaupunkiregionalismi ja uusi urbanismi ovat molemmat globaaleja kau-

punkipolitiikan ilmiöitä, jotka ovat löytäneet tiensä myös suomalaisen kaupunkipolitiikan 

kontekstiin. Keskustavisiossa nämä kaksi kokonaisuutta sekoittuvat toisiinsa. 

Lyhyenä yhteenvetona voidaan esittää se, että keskustavision dokumentaatiossa 

kaupunkitilasta rakentuu epäpolitisoitunut objekti, jossa tietty ajattelumalli nähdään on-

gelmanasettelun ja ratkaisujen yksiselitteisenä lähtökohtana. Kaupunkitila muotoutuu ob-

jektiksi, jota keskeisiksi määrittelyt poliittiset toimijat muokkaavat teknisismin periaat-

teisiin nojaten. Keskusta-alue nähdään pääasiassa taloudellisten intressien toiminnan 

kenttänä, johon liittyy myös pienempään osaan jääviä kaupunkiyhteisön rakentamisen 

elementtejä. Kaupunkiyhteisö näyttäytyy kuluttajasubjekteista muodostuvana yhteisönä, 

jonka sosiaalista eheyttä ja konsensushakuisuutta pyritään korostamaan.  

Myös visionäärisyys liittyy keskeisesti keskustavision merkitysjärjestelmään. Väi-

tän, että visionäärisyydellä on depolitisoivia ulottuvuuksia, jotka nousevat esiin tutkimuk-

sen tuloksina. Visionäärisyyden avulla pyritään luomaan tulevaisuudenkuva ja sitoutta-

maan kehitystä tämän tulevaisuudenkuvan ympärille, esimerkiksi käynnistämällä erilai-

sia polkuriippuvuuksia. Ideaalissa tilanteessa visiosta muotoutuu itseään toteuttava en-

nuste, jonka avulla pystytään hallitsemaan kehityskulkuja. Toisaalta visionäärisyydellä 

on myös havaittavissa toinen depolitisoiva ulottuvuus, jossa se muotoutuu keskeiseksi 

keinoksi ylittää intressipolitikointi. Sen avulla voidaan purkaa, ainakin väliaikaisesti, po-

liittisen toiminnan konflikteja ja sitouttaa poliittisia toimijoita tietyn kehityskulun taakse. 
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Visionäärisyys pyrkii venyttämään politiikan tekemisen aikajännettä ja tätä kautta tuotta-

maan vakaita toimintaympäristöjä, samalla halliten erilaisia muutoksen mahdollisuuksia. 

Tämän voidaan katsoa olevan erityisen tärkeää taloudellisen toiminnan kannalta. Uusli-

beraalissa kontekstissa depolitisaatio voidaan asemoida taloudellisen vallan toiminnan ja 

talouden kriisinhallinnan keinoksi. Toisaalta vakaan toimintaympäristön lisäksi, tämä tar-

koittaa tietyn ajattelumallin hegemonisoitumista kaupunkikehittämisen lähtökohdaksi. 

Hegemonisoituminen tuottaa rajat poliittiselle mielikuvitukselle, joiden sisällä poliittinen 

määrittely tapahtuu. Tätä kautta nousee myös esille depolitisaation merkitys poliittisen 

hallinnan strategiana. Sen avulla voidaan purkaa poliittisia konflikteja, turvata politiikan 

tekemisen jatkuvuutta ja taloudellisten intressien toteutumista.  
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7. Johtopäätöksiä 

7.1 Visionäärisyys ja kaupunkitila objektina  

Tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena voidaan pitää esille nostettua depolitisaation ja 

visionäärisyyden suhdetta, jota käsiteltiin edellä. Tämä tulos on tieteellisesti mielenkiin-

toinen sikäli, että depolitisaation liittyvässä tutkimuskirjallisuudessa ei ole vielä kovin-

kaan merkittävällä tavalla pureuduttu näiden kahden käsitteen väliseen yhteyteen. Tulok-

sen kautta voidaan painottaa empiirisen tutkimuksen tärkeyttä tällä osa-alueella. Visi-

onäärisyyden käsitteen avulla voidaan selventää depolitisaation merkitystä ja syitä poliit-

tisen hallinnan strategiana sekä linkittää se erilaisiin yhteiskunnallisen muutoksen pro-

sesseihin. Käsitteiden välisessä risteyksessä on edelleen runsaasti tilaa tarkasteluille, 

jotka voisivat tuoda uusia näkökulmia depolitisaation teoreettiseen viitekehykseen. De-

politisaation ja visionäärisyyden suhde nousee esiin myös mielenkiintoisena jatkotutki-

muksen aiheena. Näiden kahden käsitteen tarkastelu olisi merkittävää siksi, että visionää-

risyys ja tulevaisuudenhallinnan ulottuvuus ovat keskeisessä osassa uusliberaalissa poli-

tiikassa. Visiot ja visionäärisyys pureutuvat politiikan metaforiseen tilalliseen ja ajalli-

seen rajaamiseen. Niiden avulla voidaan venyttää politiikan tekemisen aikajännettä ja toi-

saalta muodostaa tiettyjä kehitystä ohjaavia polkuriippuvuuksia, jotka toteuttavat valittua 

tulevaisuudenkuvaa. Millä tavalla näitä tulevaisuudenkuvia muodostetaan ja minkälaisia 

intressejä ne mahdollisesti edistävät, ovat kiinnostavia kysymyksiä myös demokraattisen 

politiikan edistämisen kannalta. 

Yhtenä tuloksena suhteessa teoriaan voidaan pitää depolitisaation ilmenemistä 

myös abstraktimmalla merkitysjärjestelmän tasolla. Diskursiivinen depolitisaatio ei siis 

välttämättä ilmene pelkästään retoriikkana, argumentointia tai diskurssina, joka on suo-

raan ”luettavissa pinnalla”. Keskustavision osalta voimme havaita tämän sikäli, että suo-

rasti depolitisoivaa retoriikkaa ja argumentointia ei rakenneta vision dokumentaatiossa 

kovinkaan merkittävällä tavalla. Keskustavisiota – kuten visioita yleensä – pyritään ra-

kentamaan yhteistä etua edustavina konsensusratkaisuina ja tämä on varmasti merkittävin 

”suora” depolitisoiva siirto. Kuitenkin tärkein depolitisaatioon liittyvä ilmiö keskusta-

vision osalta on se tapa, jolla kaupunkitilaa ja keskusta-aluetta pyritään muovaamaan ja 
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rakentamaan erityisenä teknis-taloudellisena objektina. Kaupunkitilaa käsitellään ensisi-

jaisesti taloudellisten intressien viitekehyksen kautta, jolla tavoitellaan vakaata pääoman-

kasaantumisprosessia. Tämä rajaus voidaan tulkita diskursiivisen depolitisaation yhdeksi 

muodoksi. Pyrin tarkastelemaan ja selventämään tätä rajausta juuri pureutumalla tekni-

sismin käsitteeseen ja ottamalla sen keskeiseksi teoreettiseksi käsitteeksi, konsensuksen 

käsitteen lisäksi. Tieteellisellä tasolla tämä viitekehys avaa mielenkiintoisia analyysin 

väyliä. Tutkimuksessa esitetty viitekehys tarjoaa mahdollisuuden pureutua tarvittaessa 

erilaisiin kielellisen esittämisen tapoihin, tarkastella erilaisia poliittisia diskursseja sekä 

kontekstualisoida ilmiöitä laajemmalla merkitysjärjestelmän tasolla.  

Menetelmällisesti tutkimus perustuu kulttuurisen poliittisen talouden tutkimus-

agendaan, jota on sovellettu depolitisaation tarkasteluun. Valitun menetelmällisen viite-

kehyksen avulla pystytään sitomaan yhteen erilaisia teoreettisia ja empiirisen tarkastelun 

elementtejä mielekkäästi. Tämä tukee ajatusta kulttuurisen poliittisen talouden sovellet-

tavuudesta myös muihin konteksteihin depolitisaation osalta. Esille on vielä hyvä nostaa 

erityisesti ylisemioottisten tekijöiden rooli merkityksenantoprosesseissa. Näiden tekijöi-

den kautta depolitisaatio voidaan kiinnittää erilaisiin yhteiskunnallisten rakenteiden muu-

toksiin. Näin depolitisaatio ei vesity pelkäksi ammattipoliitikkojen retoriseksi keinoksi, 

vaan laajemmaksi uusliberaalin ajan poliittiseksi strategiaksi.  

Tutkimus tukee myös Woodin (2016) esittämää ajatusta diskursiivisen ja hallinnol-

lisen depolitisaation yhdistämisestä saman tutkimusprosessin alle. Keskustavision ta-

paustutkimuksen osalta näitä kahta lähestymistapaa olisi vaikea erottaa toisistaan. Dis-

kursiivinen ja hallinnollinen muoto ovat jollain tasolla erottamattomat osat samaa ilmi-

öitä. Niiden tarkasteleminen erillisinä ei olisi ollut mielekästä tämän tutkimuksen puit-

teissa. Keskustavision osalta painottuu diskursiivinen muoto, mutta tämä painotus nousee 

pitkälti valitusta aineistosta, joka ohjaa tutkimusta tähän suuntaan. Toisaalta tiettyjen ma-

teriaalisten kehityskulkujen ohittaminen analyysissa ei välttämättä antaisi yhtä kokonais-

valtaista kuvaa depolitisaation yhteyksistä eri politiikan ja kaupunkipolitiikan osa-aluei-

siin. Tutkimuskirjallisuudessa käyty keskustelu hallinnollisen ja diskursiivisen depoliti-

saation painotuksen välillä näyttäytyy siis jossain määrin tarpeettomalta tämän tutkimuk-

sen puitteissa.   
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7.2 Tulevaisuuden politisointi ja agonistinen suunnittelu  

Kertovatko tutkimuksen tulokset jotain mielenkiintoista yhteiskunnallisen keskustelun 

kannalta? Tulos- ja analyysiosiossa olen keskittynyt pääasiassa kuvailevaan otteeseen eli 

tarkastelemaan sitä, kuinka depolitisaatio rakentuu valitun tapaustutkimuksen ja aineiston 

kautta. Erilaiset lähestymistavat depolitisaatioon sisältävät kuitenkin aina yhteiskunnalli-

sen kritiikin siemenen. Depolitisaation tutkiminen on tieteellisen selittämisen ja kuvaa-

misen lisäksi avoin lausunto kriittisen yhteiskuntatieteen puolesta. Selittämisen ja kuvaa-

misen lisäksi se samalla politisoi tutkimuskohteensa, purkamalla kriittisesti siihen liitty-

viä merkityksiä ja tulkintakehyksiä. Politisoimalla tutkimuskohteensa sekä avaamalla ja 

purkamalla siihen liittyviä merkityksiä, depolitisaation käsitteen kautta tapahtuva tarkas-

telu esittää mahdollisuuden toisinajattelemiselle (Jenkins 2011). Ne asiat, jotka näyttäy-

tyvät poliittisessa mielikuvituksessa ”välttämättöminä” ovat yhtä lailla poliittisen hallin-

nan työkaluja. Vaihtoehdottoman kilpailukyvyn kautta tapahtuvan määrittelyn lisäksi 

maailmaa voidaan katsoa eri lähtökohdista, eikä ottaa annettuina esitettyjä tulevaisuuden-

kuvia. Depolitisaation kautta voidaan ottaa kantaa usein esille tuotuihin demokratian on-

gelmakohtiin, kuten julkisen sfäärin kaventumiseen ja poliittisen osallistumisen rapautu-

miseen. Pyrkimällä ymmärtämään paremmin politiikan toimintatapaa, voidaan sen muu-

toksen mahdollisuuksiin suhtautua varovaisen optimistisesti. Tätä kautta voidaan tuoda 

esiin yhteiskunnallisen kritiikin tapa, joka ei ajaudu kyynisen fatalismin ansaan. Tunnis-

tamalla depolitisaation ja visiopolitiikan keskeisen yhteyden liittyvän pyrkimykseen ylit-

tää intressipolitiikan konfliktitendenssi ja turvata taloudellisten intressien toiminta, on 

otettu yksi askel lähemmäs ymmärrystä demokraattisemmasta politiikasta. Tämän yhtey-

den tunnistaminen ei itsessään muuta mitään, mutta se antaa mahdollisuuden ajatella po-

litiikkaa tavalla, joka sisältää muutoksen mahdollisuuden. Esimerkiksi kaupunkipolitii-

kan osalta voidaan muodostaa uutta tulkintaa kaupunkitilasta, jonka ensisijaisin määräävä 

rajaus ei ole teknis-taloudellinen.  

 Suuren visionäärisyyden tarpeen korostumisesta huolimatta tarkastelun alaisena ol-

lut keskustavisio liikkuu kaupunkipoliittisesti varsin turvallisella alueella. Visiossa esiin-

tyvät kaupunkitilan kilpailukykyisyyteen, kaupunkiregionalismiin ja taktiseen urbanis-

miin nojaavat tulkinnat ovat varsin tuttuja kansainvälisessä ja kansallisessa kaupunkipo-

litiikan kontekstissa. Väitän näiden erilaisten keskustavisiossa esiintyvien kytkentöjen 
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pohjalta, että vision poliittinen tulkintakehys ei siis välttämättä poikkea kovinkaan suu-

resti muista kaupunkipoliittista strategioista Suomessa. Tämän tieteelliseksi todenta-

miseksi tarvittaisiin kuitenkin vertailevaa tutkimusta. Tulkintakehysten samankaltaisuus 

ei kosketa pelkästään Oulun keskustavisiota, vaan uusliberaali visionäärisyys ylipäänsä 

näyttää korostavan tietynlaista pragmatistista jatkuvuutta. Sitä, kuinka niin sanotusti 

”maailma jatkaa samoilla raiteilla” hamaan tulevaisuuteen saakka. Kyse ei ole siis siitä, 

että visioidaan toisenlainen käsitys maailmasta, vaan siitä, että visioidaan taloudellisesti 

ja sosiaalisesti ”kestävä” ratkaisu erilaisten välttämättömien globaalien trendien vastapai-

neessa. Pragmatistisen jatkuvuuden kautta voidaan myös ehkä viitata poliittisen vastuul-

lisuuden ajatukseen, jolla viestitetään irtautumista liian ”utopistisiksi” tulkituista vaihto-

ehdoista. 

 Edistämäni politiikkakäsitys on hyvin pitkälti ollut seuraavanlainen. Pyrkimällä 

neutralisoimaan politiikan taipumus konfliktiin depolitisaation avulla, saatetaan ajautua 

tilanteeseen, joka haittaa pluralistisen politiikan toimintaa. Depolitisaation prosessi on it-

sessään merkki siitä, että poliittista konfliktia ei ole pystytty käsittelemään rakentavalla 

tavalla. Siirtämällä kiistanalainen kysymys näennäisesti neutraalille alueelle ei varsinai-

sesti ratkaise ongelmaa, vaan piilottaa sen. Toisaalta vasta-argumenttina voidaan esittää 

kysymys siitä, miten erityisen konfliktihakuinen politiikka auttaa sen enempää? Eikö jat-

kuva konflikti tuota vain pattitilanteita, jotka haittaavat uudistusten etenemistä? Politiikka 

on tasapainottelua konfliktin ja konsensuksen välillä. Kysymys niiden välisestä tasapai-

nosta on myös erityisen hankala. Esitän lyhyen suuntaa antavan idean siitä, miten tätä 

tasapainoa voidaan lähteä tarkastelemaan. Chantal Mouffen (2000) agonistisen pluralis-

min malli on yksi pyrkimys konfliktin ja konsensuksen välisen tasapainon löytämisessä. 

Agonismin käsitteen avulla Mouffe pyrkii kuvaamaan uutta tapaa ajatella demokraattista 

politiikkaa rakentavan konfliktin kautta. Siinä konfliktia ei nähdä poliittista toimintaa tu-

kahduttavana, vaan sen mahdollistavana asiana. Erilaisten poliittisten arvojen moninai-

suuden takia, puhtaan rationaalista konsensusratkaisua ei ole olemassa (Mouffe 2000: 

15). Mouffe (2000: 16) kuitenkin korostaa, että konfliktin vastapuolta ei tulisi nähdä vi-

hollisena, vaan tasa-arvoisena vastustajana, jota vastaan kamppaillaan poliittisesti. Ajatus 

konsensuksesta ei kuitenkaan sulkeudu täysin, vaan se muuttaa muotoaan ”ristiriitaiseksi 
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konsensukseksi” (conflictual consensus) (Mouffe 2000: 16). Liiallinen konsensushakui-

suus johtaa poliittiseen apatiaan ja poliittisen osallistumisen rapautumiseen (Mouffe 

2000: 16).  

 Hans Kjetil Lysgård ja Jørn Cruickshank (2013) ovat pyrkineet soveltamaan 

Mouffen esittämää agonistisen pluralismin mallia myös kaupunki- ja aluesuunnitteluun. 

He esittävät, että suunnitteluprosesseissa syntyviä poliittisia konflikteja pitäisi pystyä 

hyödyntämään ja käsittelemään rakentavalla tavalla, sen sijaan, että näitä konflikteja py-

rittäisiin työntämään syrjään konsensushakuisuuden kautta (Lysgård & Cruickshank 

2013: 2872). Konsensus tulisi nähdä väliaikaisena kompromissina jatkuvassa prosessissa, 

jossa poliittiset eroavaisuudet muodostavat pohjan jatkuvalle uudelleenmäärittelylle 

(Lysgård & Cruickshank 2013: 2873). Tämä vaatii kaupunki- ja aluesuunnittelun osalta 

esimerkiksi ymmärrystä siitä, miten tilan ja paikan poliittiset ulottuvuudet rakentuvat 

suunnitteluprosesseissa (Lysgård & Cruickshank 2013: 2874). Erilaisia tilan poliittisia 

ulottuvuuksia ei voida depolitisoida, eikä siirtää näitä kysymyksiä sfääriin, jossa poli-

tiikka lakkaa olemasta. Erilaiset ristiriitaiset narratiivit ja diskurssit paikoista rakentavat 

niiden poliittisia todellisuuksia. Lysgård ja Cruickshank (2013: 2875–2879) pyrkivät 

osoittamaan tämän, tarkastelemalla maaseutumaisten paikkojen ja alueiden vetovoimai-

suuden ja kiinnostavuuden diskursseja Norjassa.  

 Tutkimuksen kautta nousee esiin myös yhteiskunnallisen keskustelun kannalta mer-

kittävä kysymys visionäärisyyden ja demokratian suhteesta. Erilaisilla visioilla ja tulevai-

suudenkuvilla pyritään rakentamaan poliittista todellisuutta. Samalla on hyvä esittää ky-

symys siitä, missä määrin nämä tulevaisuudenkuvat ovat demokraattisen määrittelyn alai-

sia. Erilaiset visiot ja strategiat ovat usein hyvin asiantuntija- ja virkamiesjohtoisia. Tämä 

painotus on esillä myös keskustavisiossa, vaikka kansalaisten osallisuutta korostetaankin. 

Keskustavision osalta voidaan huomata esimerkiksi analyysivaiheen erilaisten selvitysten 

vahva keskustelua rajaava vaikutus, joka luo puitteet tulkinnalle kaupunkitilan kehittämi-

sestä. On tärkeää tarkastella kriittisesti sitä, minkälaisia poliittisia merkityksiä ja minkä-

laista poliittista mielikuvitusta erilaisilla visioilla pyritään edistämään. Visionäärisyyteen 

usein liittyvän erikoistuneen asiantuntijatiedon suhde demokraattisen politiikkaan on 

hankala. Toisaalta asiantuntijatietoon pohjautuva visionäärisyys ei ole poliittisesti neut-

raalia, mutta tämän tiedon kriittinen arviointi vaatii usein erikoistunutta osaamista. Yk-

sinkertainen kansalaisosallisuuden lisääminen ei varsinaisesti ratkaise tätä ongelmaa, jos 
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vain harvalla julkisessa sfäärissä on kykyä päästä esimerkiksi erikoistuneen kielenkäytön 

ja joskus jopa ammattijargonin läpi. Kysymykseen visionäärisyyden muuntamisesta de-

mokraattiseksi visionäärisyydeksi ei siis löydy yksinkertaista ratkaisua. Käytännöllisellä 

tasolla vastuu on myös visio- ja strategiatyössä, jota tulisi ohjata niin, että visioiden po-

liittinen ulottuvuus on selkeä.  

 Teoreettisemmalla tasolla edellä esitetty agonistisen suunnittelun ajatus voisi antaa 

eväitä tähän. Visiot ja visionäärisyys tulisi tulkita poliittisen kamppailun ja uudelleen-

määrittelyn areenoina. Epäpoliittisen konsensushakuisuuden ja konfliktin välttämisen si-

jaan, tulisi kiinnittää huomio tulevaisuudenkuvien konfliktinomaiseen luonteeseen. 

Luonteeseen, jossa tulevaisuudenkuvat nähdään avoimen kiistanalaisina ja ristiriitaisina 

projekteina, joiden avulla rakennetaan poliittista todellisuutta. Kyse on siis esitettyjen tu-

levaisuudenkuvien politisoinnista sekä politiikkaprosessien avaamisesta agonistiselle uu-

delleenmäärittelylle.  
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