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Johdanto
Tässä kirjallisuuskatsauksessa kaupunkeja tarkastellaan suojan ja puolustuksen
paikkoina. Artikkeli pyrkii tarjoamaan avauksen ja uuden näkökulman kaupunkien
historiallisen ja nykykehityksen tutkimukseen. Kartoitamme, miten kaupunkeja on
rakennettu ja suunniteltu lisäämään asukkaittensa mahdollisuuksia selviytyä kriiseissä
ja äärimmäisissä vaaratilanteissa sekä sitä, miten näihin uhkiin on varauduttu. Tämä
näkökulma on esillä useissa konteksteissa, samalla myös tavanomaista moniaineksisemmin ja polveilevammin. Aineistona ovat pääasiassa kaupunkihistoriikit, kaupunkisuunnittelun ohjeet sekä kaupunkimaantieteellinen ja katastrofisosiologinen
tutkimus. Työssä konkretisoituu Ulrich Beckin (1990) riskiyhteiskuntateoria sekä kotimaisin, erityisesti Helsinkiä koskevin, että eräin ulkomaisin esimerkein ja havainnoin.
Tarkastelumme on kuvaus riskiyhteiskunnasta kaupunkikulttuurisesta näkökulmasta.
Kulttuurin tutkijan tapaan hyödynnämme moninaisia ja erityyppisiä aineistoja.

 Kiinnostukseni katastrofi(kaupunki)sosiologiaan on perua vuosilta 1990–1991, jolloin asuin perheineni

Väli-Amerikassa Nicaraguan pääkaupungissa Managuassa. Kaupunki oli tuhoutunut joulukuun 23.
päivän maanjäristyksessä vuonna 1972. Keskustan ainoa merkittävä rakennus, joka säilyi pystyssä, oli
pyramidin muotoon rakennettu hotelli. Vuosina 1998-1999 työskentelin tutkijana Suomen Akatemian
rahoittamassa kaupunkitutkimushankkeessa Teknillisellä korkeakoululla, jossa keräsin pääosan tässä
esiteltävästä aineistosta. Laadin myös esityksen “Constructing and Preparing the City for Crisis - Before
and After: (Re)view of Some Finnish and International Cases” (4th European Sociological Conference, Work
Group: Sociology of Disasters, Amsterdam 18.–21.8.1999). Edita-apurahan turvin työ on saatettu julkaistavaan muotoon. Anonyymeja artikkelikäsikirjoituksen arvioijia kiitän kärsivällisestä ja rakentavasta
kommentoinnista.
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Tutkimustehtävän voimme tiivistää tavoitteeseen käydä laaja-alaisesti läpi tutkimusalan kirjallisuutta kiinnittäen huomiota niihin kysymyksiin, joissa kaupunki,
rakennettu ympäristö ja kaupunkiasujaimisto ovat suojautumisen ja puolustamisen
teemojen kannalta keskeisesti tai jatkotutkimusten kannalta kiinnostavalla tavalla
esillä. Mikä siis on vaarojen ja riskien yhteys kaupunkisuunnitteluun?
Kaupunki katastrofisosiologian ja 
hasardimaantieteen tutkimuskohteena
Maantieteilijä Gregory Ashworthin War and the City (1991) on kiinnostava teos kaupungin
suhteessa puolustautumisen funktioon. Lähtökohta ja havainto on, että kaupunkien
puolustamisen tavoite on merkittävästi vaikuttanut kaupunkien rakentumiseen. Juuri
maantieteilijät ovat olleet kiinnostuneita yhdistämään tutkimustaan kriisiolojen tarkasteluun, paikoin erityisesti kaupunkeihin liittyen (esim. Davis 1999; Fitzpatrick & LaGory 2000;
Mitchell 1990; 1999; myös Brunn & Andersson & Dahlman 2000; Jauhiainen 2002).
Niin katastrofisosiologia kuin hasardimaantiedekin, jotka tutkimusaloina viittaavat uhkien, riskien, vaarojen ja onnettomuuksien yhteisölliseen ja alueelliseen
tarkasteluun, ovat tunnistaneet onnettomuuksien ihmislähtöisyyden. Vaarat eivät ole
uskomusten mukaisesti rangaistuksia, eivätkä ne ole lähtöisin luonnosta, vaan niiden
alkuperä löytyy ihmisen toiminnasta (Quarantelli 1991, 3; myös Giddens 1990; Massa 1990).
Sosiologi Ulrich Beckin (1990) keskeisiä ajatuksia on ollut, että on ajauduttu uudella
tavalla epävarmaan maailmaan. Tällaista näkemystä tukevat myös havainnot kriisitilanteisiin ja –oloihin varautuvasta kaupungista. Kriisitilanteita on nähty voitavan
hallita ennakkoon myös kaupunkisuunnittelun keinoin. Oma kysymyksensä on, kuinka
varautumisessa on lopulta onnistuttu. Beckin tapaan voimme hahmotella ideaa ”riski
kaupungista” eräänlaisena sosiologisena tyyppikäsitteenä, johon on päädytty yhdistelemällä eri tieteenaloilta poimittuja yksityiskohtia ja tietoa kaupunkeja uhkaavien
kriisien hallinnasta ja niiden kohtaamisesta.
Keskeisiä katastrofitutkimuksen lähtökohtia ovat olleet onnettomuuksien vaikutusten vähentämiseen liittyvä tutkimus (mitigation), valmiuden, vaarojen ennakoinnin
 Ajankohtaiseksi kysymykseksi kaupunkien kriisivarautumisen tekee meillä uusi pelastuslaki ja –asetus,

jonka mukaan kaikissa yli viiden asunnon asuinkiinteistöissä, hoitolaitoksissa, liikekeskuksissa, kokoontumistiloissa ja vähintään kolmenkymmenen hengen yrityksissä on oltava pelastussuunnitelma. Poikkeusoloissa taloturvallisuuden on nähty entisestään korostuvan. Taloyhtiön kirjallinen pelastussuunnitelma on
yhteenveto talon turvallisuusjärjestelyistä ja sisältää toimintaohjeet onnettomuuksien varalta. On selvitettävä taloyhtiön rakennusten vaaranpaikat, mitä vaaroja ympäristö, esimerkiksi läheinen teollisuuslaitos tai
kulkuväylä voi aiheuttaa, sekä se, millä keinoin vaaroja voidaan vähentää ja miten talossa ja asunnoissa
on mahdollista varautua vahinkoihin. Hätätilanteiden varalta laadittavat toimintaohjeet välitetään
tiedoksi asukkaille. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla. On myös nimettävä ja koulutettava taloyhtiön
turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja hankittava tarjolla oleva turvallisuusmateriaali. (www.spek.fi, www.
kiinteistoliitto.fi)
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tutkimus (preparedness), ongelmatilanteisiin liittyvien sosiaalisten ja inhimillisten
reaktioiden tutkimus (response) ja onnettomuuden seurauksista palautumisen tutkimus
(recovery) (esim. Anderson & Mattingly 1991, 327). Katastrofisosiologiassa ja hasardimaantieteessä
ei tarkasteluja yleensä ole spesifioitu erityisesti kaupunkia tai kaupunkeja koskevaksi.
Milloin näin on tehty, ovat maantieteilijät, suunnittelijat tai muut asiantuntijat saattaneet analysoida kaupunkiväestön onnettomuuskokemuksia tai arvioineet tulevia
riskejä kaupunkien osalta (esim. Mitchell 1999). On myös sellaista katastrofisosiologista ja
hasardimaantieteellistä tutkimusta, jossa työskennellään selkeästi kriisivalmiuden ja
vaarojen ennakoinnin kysymysten parissa.
Sosiaalipsykologian puolella on jonkin verran arvioitu katastrofien ja onnettomuuksien psyykkisiä vaikutuksia (esim. Eränen 1993; Eränen & Liebkind 1993). Terrori-iskut ja
teknologiset, lähinnä kemianteollisuuden vaarat ja ydinvoimalaonnettomuuden riskit
(Patel 1997; Segerståhl 1991) sekä laajat luonnononnettomuudet, kuten maanjäristykset seurausvaikutuksineen, ovat tehneet yhteisöllisten vaaratilanteiden ja riskien tutkimuksen
aiempaa ajankohtaisemmaksi. Selvää on, että suuronnettomuudet eivät ole paikallisesti ja ajallisesti rajallisia tapahtumia. Seuraukset ulottuvat moniin maihin ja jopa
sukupolviin.
Väestöltään kasvavina keskittyminä kaupungit on syytä nostaa tutkimuksessa erityisen huomion kohteeksi. Tätä painotusta puoltaa myös se, että esimerkiksi terrorismin ja sotatoimien on havaittu suuntautuvan juuri urbaaneihin ympäristöihin (Savitch
& Ardashev 2001). Kaupunkikeskeisyys korostuu osin myös tilanteessa, jossa sodat yhä
useammin käydään muutoin kuin perinteisenä fyysisenä sodankäyntinä. Vihamielisen
vaikuttamisen keinovalikoima ja toimijoiden kenttä on laajentunut ns. informaatio- ja
verkkosodankäynnin suuntaan (Ahvenainen 2002). Kaupungeissa tulee silti vastaisuudessakin olemaan paikkoja, joita on suojattava ja puolustettava, sillä myös sähköiset yhteydet,
verkostot ja näiden solmukohdat, esimerkiksi joukkoviestinnän ja median keskittymät, paikantuvat fyysiseen ympäristöön ja usein juuri kaupunkien keskustoihin.
Viestintäyhteydet ovat elintärkeitä yhteiskunnan ja kaupunkiyhteisöjen toimintakyvyn
kannalta. Kiinnostusta on ollut erityisesti siihen, miten nämä kanavat ja perinteinen
toimintoja ylläpitävä infrastruktuuri, kuten sähkön ja veden jakelu, ovat toimineet
kriisitilanteessa, esimerkiksi heti luonnonkatastrofin tai terrori-iskun jälkeen (Townsend
2004). Kaupunkiasujina olemme sähkön ja viestintäteknologioiden ”panttivankeja”.
Paitsi että kaupungit ovat talouselämän, rahamarkkinoiden ja yritystoiminnan
keskittymiä, kaupungeissa on säilytetty myös kansakunnan muistia, sekä symbolisesti rakennuksina ja muistomerkkeinä että esimerkiksi arkistoissa ja kirjastoissa.
Näidenkin paikkojen suojaamiseen erilaisilta vaaratekijöiltä on valmistauduttu (esim.
Wellheiser & Gwinn 2005). Kaupunki ei ole vain ihmisten vaan myös tavaroiden keskittymä.
Poikkeuksellisen suojapaikan tarjoavat Suomen kaupungeissa kallioon rakennetut
tilat, maanalainen kaupunki. Maan päällä kaupunkien turvallisuutta on voitu tavoitella
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rajoittamalla kaupungin kokoa tai hajauttamalla esimerkiksi asutus ja teollisuusalueet
kauemmaksi toisistaan.
Kriiseihin varautuvaa kaupunkia voidaan kuvata alan kirjallisuuteen tukeutuen
seuraavilla viidellä piirteellä: hajautettu, kestävä, varautunut, valvottu ja suojeltu. Keskitetystä kaupunkirakenteesta ollaan siirtymässä kohti hajautettua, sillä jonkinasteinen
kasvanut epävarmuus leimaa kaupunkikeskustojen elämää. Toimintoja ylläpitäviltä
järjestelmiltä on syytä edellyttää kestävyyttä poikkeusoloissa. Rakennetun ympäristön
suunnittelussa ja kaupunkiväestön suojelussa on tulevaisuudessa varauduttu entistä
tietoisemmin vaaroihin ja onnettomuuksiin. Myös turvavalvonta on kiinteä osa urbaania arkea. Edelleen, kuten edellä totesimme, merkittäviä monumentteja, rakennuksia,
teoksia ja kansallisia symboleja pyritään kaupungeissa säilyttämään ja suojelemaan
kaikissa oloissa.
Poikkeustila, katastrofi,  kriisi ja varautuminen
Yhteiskunta reagoi kriisitilanteeseen määräämällä poikkeustilan. Näin pyritään turvaamaan yhteiskunnan toimivuus normaalioloista poikkeavassa tilanteessa. Suomen
lainsäädännössä poikkeustilan määräämisen edellytyksenä on aseellinen hyökkäys,
sodan uhka, vieraiden maiden välillä käytävä sota, häiriintynyt ulkomaankauppa tai
suuri katastrofi. Viimeisin äärimmäinen kriisiaika Suomessa oli toinen maailmansota.
Tällöin suuri osa väestöstä eli vielä maaseudulla. Luonnononnettomuudet eivät meillä
juuri ole uhanneet kaupunkiväestön elämää (vrt. Sitra 2002, 67-73). Tämä tekee ymmärrettäväksi katastrofisosiologisen ja hasardimaantieteellisen painotuksen lähes täydellisen
puuttumisen esimerkiksi yliopistollisesta opetuksesta.
Kriisi voidaan määritellä arjen järjestymiseksi sellaisella poikkeuksellisella tavalla,
joka merkittävästi haittaa väestöä tai vahingoittaa huomattavaa osaa yhteisöä. Kriisikaupungeissa urbaanit yhteisöt ovat joutuneet sosiaalisen hajaannuksen tilaan ja rakennettu ympäristö on vahingoittunut. On ehkä tyydyttävä asukkaiden aivan perustarpeiden täyttämiseen. Kaupungissa todentuva kriisi on tilanne, jossa kaupunkiyhteisön
arkiselviytyvyys ja arjen hallintakyky ovat merkittävästi kaventuneet suurvaaran uhan
vuoksi tai sen aikana. Ja kriisin perimmäiseksi syyksi ymmärretään siis lopulta, suoraan
tai välillisesti, ihmisten oma toiminta. (Quarantelli 1989; Perry 1991, 201; Salmi 1997, 49-54.)

 Siviili- ja luonnonkatastrofien rinnalla on tuotu esiin teknologiset ja ekologiset onnettomuudet (Drabek &

Hoetmer 1991, xxi; Godschalk 1991, 140-142). Teknologiset onnettomuudet ovat inhimillisistä laiminlyönneistä, virhearvioinneista tai kollektiivisista erehdyksistä aiheutuvia tapahtumia. Ekologisiin onnettomuuksiin on saatettu valmistautua rakennetun ympäristön suunnittelun kautta. Niinkin läheltä kuin Helsingin
Ruoholahdesta löytyy esimerkki. Tuon asuinalueen suunnittelun yhteydessä käytiin nimittäin keskustelua
merenpinnan kohoamisesta mahdollisen ilmaston muutoksen seurauksena. Alue rakennettiin paikoin
hieman korotetulle perustalle. Tapauskuvauksiin perustuvia konkreettisia riskiyhteiskuntatarkasteluja
timo kopomaa – kriisioloihin varautunut kaupunki
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Mediassa toistuvat uutiset maanjäristyksistä, maavyöryistä, pyörremyrskyistä, tulvista, hyökyaalloista, kuivuudesta, metsäpaloista ja savuista sekä sodasta ja terrorismista, joiden näyttämöinä ovat odotetusti ja kasvavassa määrin kaupungit. Kaupunkikuvassa ja arjen ympäristöissä eivät puolustautuvan kaupungin turvamekanismit ole
olleet esillä tavalla, joka erityisesti paljastaisi äärimmäisten uhkien ja riskien läsnäolon. Merkit, jotka muistuttavat suurvaaroista, ovat hiljaisesti läsnä: esimerkiksi joditabletit lääkekaapissa, väestösuojiin ohjaavat kyltit, lentokenttien turvatarkastukset,
armeijan läsnäolosta viestivät sotilasparaatit, kuten myös historialliset linnoitukset
ja varuskuntarakennukset.
Suomalaisiin koteihin ja työpaikoille on jaettu kirjallista materiaalia siitä, miten
kriisitilanteessa on suojauduttava ja miten onnettomuuksia varten on mahdollista ja
syytäkin ennakkoon varautua (esim. Kotivara-esite, julkaisut Perustietoa varautumisesta poikkeusoloihin ja Helsinkiläisen turvaopas sekä puhelinluettelon “Ohjeet
vaaratilanteessa”).
Kriiseihin valmistautuminen todentuu pääosin viranomaistasolla ja -organisaatioissa. Onkin esitetty, että katastrofit saattavat kasvattaa teknokraattisen eliitin valtaa.
Tällöin pienet valtuutettujen asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten ryhmät päättävät
muiden puolesta siitä, kuinka turvallista on riittävän turvallinen (Beck 1990, 113, 233-237).
Eräs yhteiskuntatieteellisesti huomioitava alue poikkeusoloihin varautumisen, sen
tutkimuksen ja kehittämistyön kannalta saattaisi olla esimerkiksi sosiaalitoimen rooli
poikkeusoloissa. Sosiaalisektori voi kriisitilanteen hallinnan kannalta olla hyvinkin
merkittävä toimijataho. Tiedetään, että perheen ja yhteisön tuki on merkittävää eritoten kriisioloissa (esim. United Nations 1986, 17-18). Juuri tässä sosiaalitoimi voisi työskennellä
yhteisösuhteiden tukijana ja rakentajana yhdessä esimerkiksi vapaaehtoistoimijatahojen kanssa. Erityyppiset onnettomuudet, sodat ja terrori-iskut vaikuttavat yhteisön
kiinteyteen eri tavoin. Tästä on esimerkiksi psykologian puolella oltu kiinnostuneita.
Yhteisön merkitys saattaa muuttua kriisin aikana, kuten Albert Camus kuvaa teoksessaan Rutto (1947/1990).
Varautumistehtävät koskevat kuitenkin kaikkia kaupungin toimialoja ja ne on
tunnustettu normaaleiksi työtehtäviksi, jotka parantavat kaupungin ja kaupunkilaisten turvallisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisenä tavoitteenahan on väestön
terveyden ja sosiaalisen turvallisuuden sekä selviytymisen varmistaminen kaikissa

ovat meillä olleet esimerkiksi Vesa-Matti Lahden tutkimus (1996) ja Paula Saikkosen selvitys Myllypuron
Alakiventien saastumistapauksesta (2004). Ympäristön saastumisen yksilöllisiä ja yhteisöllisiä vaikutuksia
on tutkinut myös Phil Brown & Edwin J. Mikkelsen (1990) yhdysvaltalaisen tapauksen valossa.

10

yks2005-2_06.indd 10

yhdyskuntasuunnittelu [2005] vol.43:2

27/06/05 13:21:8

oloissa. Sosiaalihuollon  palvelujen kysyntä kasvaa poikkeusoloissa. Uusia tehtäviä
ovat esimerkiksi evakuointien tai laajojen vahinkojen edellyttämät sosiaalihuollon järjestelyt ja asepalveluksessa olevien henkilöiden perheiden toimeentulon turvaaminen.
Laajenevia tehtäviä voivat olla esimerkiksi lasten päivähuollon ja vanhusten sekä vammaishuollon järjestelyt. Toiminta perustuisi pääosin olemassa olevaan sosiaalihuollon
organisaatioon. Uusien ja laajenevien tehtävien edellyttämä voimavarojen lisätarve
ja mahdollinen samanaikainen poistuma yhteiskunnan muihin tehtäviin pyrittäisiin
täydentämään kirkon, Suomen Punaisen ristin ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen työllä.
(Tietoja maanpuolustuksesta 1996, 67.)

Linnoituskaupunki,  kaupunkilinnoitus
Historiallisesti yksi kaupungin keskeisimpiä tehtäviä on ollut suojan tarjoaminen asukkaille ulkoa päin uhkaavaa vihollista vastaan. Kaupunki itsessään on ollut perinteellinen sota-ase, kollektiivinen kilpi tai haarniska, ”iholinnamme” laajentuma (McLuhan
1969, 377). Kaupunkiin kerääntyneiden ihmisten suojana ovat olleet asutusta ympäröivät
muurit. Monissa kulttuureissa muurit ovat itse asiassa määritelleet kaupungin sekä
olleet kaupunkielämän symbolina. Max Weberin tulkinnan mukaan puolustustarpeet
ovat kaupunkien rakentumisen historiassa etusijalla. Lewis Mumfordin edustaman
moniulotteisemman näkemysen mukaan kolme kaikkein näkyvintä elementtiä länsimaisessa kaupungissa ovat markkinapaikka, kaupungintalo ja linna. Linnassa tiivistyy
ajatus rauhan turvaamisesta. Gregory Ashworth (1991, 17) on esittänyt tiivistäen, että
linna oli feodaalivallan symboli ja muuri oli puolestaan näkyvä muistutus paikallisesta
riippumattomuudesta. (Ashworth 1991, 13.)
Lewis Mumford kuvaa kirjassaan Kaupunkikulttuuri (1949, 69–71) sotaa keskiaikaisten
kaupunkien rakentajana. Keskiajan jälkeen tapahtunut linnoitustaidon intensiivinen
kehitys muutti rakentamisen painopisteen arkkitehtuurista insinööritaitoon, siirryttiin esteettisistä suunnitelmista aineellisiin. Uusi linnoitustaito, uusi armeijamuoto
ja uusi teollinen yritteliäisyys päättivät yhdessä suojellun kaupungin elämäntahdista.
Kasarmit ja paraatikentät olivat vahvasti esillä uusissa kaupungeissa. Vartionvaihto,
harjoitukset ja paraatit tulivat eräiksi suosituimmista joukkonäytelmistä: torventoitotus ja rummutus olivat nyt kaupunkielämässä yhtä tunnusomaisia kuin aiemmin
kellojen soitto. Joukkojen liikuttelu edellytti pääkaupunkien asemakaavan uudelleenmuovaamista ja entistä leveämpien katujen avaamista, kuten tapahtui esimerkiksi
Pariisissa ja Berliinissä.

 Sosiaalihuolto-termin käyttö vaikuttaa perustellulta puhuttaessa poikkeusoloista ja niihin varautumisesta.

Muutoin termi on vanhentunut korostaessaan huoltosuhdetta ja sen ylläpitämistä. Hyvinvointivaltioajattelussa painotetaan pikemminkin vastavuoroisuutta, osallisuutta ja asiakkaan omia voimavaroja. (Vrt.
Helsingin kaupungin kansanhuoltosuunnitelma 1999, Helsingin kaupungin valmiusohje 2002.)
timo kopomaa – kriisioloihin varautunut kaupunki
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Teknologian kehitys on toisaalta mahdollistanut aiempaa kehittyneempien puolustusjärjestelmien rakentamisen, toisaalta uudet asejärjestelmät ovat tehneet aiemmat ja
rakentamisajankohtanaan modernit linnoittautumisen keinot kelvottomiksi tai arveluttaviksi (Mallory & Ottar 1975, 87). Linnoitus- ja sotilasarkkitehtuurin mukautuu teknologian
kehitykseen ja jatkuviin muutoksiin sotataktiikoissa ja -strategioissa (mt., 296).
Puolustautumisen ja linnoittautumisen ajatus on saanut suomalaisissa kaupungeissa ehkä konkreettisimman muotonsa Haminan kaupungin kaavassa. Kaupunki järjestettiin kaupunkilinnoitukseksi ja säteittäiskaupungiksi, joista tunnetuin toteutettu
mallikaupunki on Palmanova, Venetsian tasavallan vuonna 1593 rakentama linnoitus.
Säteittäisen linnoituskaupungin malli muodosti tunnetusti tärkeän säikeen kaupunkisuunnittelun ja asemakaavoituksen historiassa. (Kuva.) Haminan kaupunkilinnoitus
yhdisti taloudelliset ja paikalliseen ja valtakunnalliseen turvallisuuteen liittyvät tavoitteet. Hamina oli rajalinnoitus ja suojapaikka ryövärijoukoilta (Suhonen 1965.)

		 Haminan korttelirakenne
asemakaavassa.
(Haminan asemakaava
1964, 39.)

Varuskuntien sijoittaminen kaupunkeihin on ollut perusteltua sekä suojan tarjoamisen että vallan näyttämisen tarpeesta. Joukkojen kaupunkiin sijoittamisen taustalla
ei siis ollut yksin kaupungin puolustusfunktio. (Ashworth 1991, 66; Lappalainen 1993, 21-23.) Lewis
Mumford on myös huomauttanut (1949, 70-71), ettei ole syytä aliarvioida varuskuntien
12
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merkitystä kaupunkien rakennetta ja elämää muokanneena tekijänä. Sotilaat ovat
kuluttajia ja taistelussa negatiivisia tuottajia. Heidän liepeillään liikkuikin siviilien
toinen armeija. Aikansa massaturismin edustajina (Roseman 1997, 253) sotilaat tarvitsivat
ruokaa, juomaa, vaatteita, varuskunta-alueen ja -rakennuksia. Varuskuntaelämään
liittyivät vielä hautausmaa, sotilassairaala ja sotilaskirkko. Esimerkiksi ortodoksitemppelit tulivat Helsinkiin venäläisen sotaväen mukana. (Melkko 1985; Pakarinen 1985.)
Sotilaallisilla tiloilla ja rakenteilla on merkitystä monien kaupunkien imagoille
(Virtanen 1999, 135-150). Sodan ympäristöt ja sotanäyttämöt saattavat saavuttaa maailmanlaajuista huomiota. Entuudestaan ehkä tuntemattomat paikat tai kaupungit, kuten
Belfast, Beirut, Saigon, ovat nousseet kansainväliseen tietoisuuteen Hiroshiman, Nagasakin ja Stalingradin rinnalle kaupunkeina, joiden merkittävyys on yhteydessä niiden
katastrofihistoriaan. Hautautuminen tuhkaan on merkinnyt tuhoa, mutta myös ikuista
elämää, ei vain turistien tavoittamana matkailukohteena, vaan myös tutkimuskohteina,
kuten on tapahtunut tunnetuille turistien pyhiinvaelluskohteille Pompejille ja Herculaneumille, jotka tuhoutuivat Vesuviuksen tulivuoren purkautuessa ensimmäisen
vuosituhannen alussa (24.8.79 jKr.).
Kaupunkisota ja -terrorismi
Maailmansotien jälkeen uusien kaupunginosien ja lähiöiden rakentaminen vei armeijamme joukko-osastoilta niiden harjoitusmaastot. Kasarmit jäivät kasvavan kaupungin
sisälle. Armeijan siirtyi 1950-luvulla varuskuntakaupungeista ns. metsävaruskuntiin.
Ajanmukaiset kasarmialueet rakennettiin usein koskemattomaan maastoon ja urbaanit
varuskunta-alueet menettivät aiempaa sotilaallista luonnettaan. (Lappalainen 1993, 17-19.)
Sodankäynnin kehitys on johtanut nyttemmin siihen, että valmistauduttaessa kaupunkisotaan ehkä juuri kaupunkivaruskunnat tarjoaisivat lähiympäristössään urbaaneja harjoitusmaastoja. Kaupungin toimintaa ylläpitävä moninainen katuverkon, jalkakäytävien, maanalaisten käytävien, viemäreiden ja televiestintälinkkien verkosto on
puolustamisen kohde. Paikallistuntemuksesta on myös hyötyä sotatilanteessa (Ashworth
1991, 120-121).
Kansainvälinen terrorismi on melko uusi globalisoituvan maailman ilmiö. Se on
vahvasti urbaania, kaupunkiympäristöissä todentunutta toimintaa. Terrorismissa
yhdistyvät ulkoinen ja sisäinen uhka. Toimiltaan terrorismi on saattanut muistuttaa
rikollisryhmien välistä katusotaa. Iskuissa on käytetty autopommeja ja otettu panttivankeja. Ihmiset ovat olleet terroristien suosima kohde. (Clutterbuck 1990.)
Ihmisten reaktiot ovat terrori-iskujen tärkein seuraus, voimallisten julkisuustemppujen tulos ja hyöty. Uhrit voivat olla keitä tahansa; kohteella on vain symboliarvo.
Terrori-isku onkin järkyttävä havaintoesitys, joka huomauttaa ”katsokaa mihin me
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pystymme, katsokaa mitä me voimme tehdä teillekin”. (McLiam Wilson 1998, 331; Waugh 1990,
50; myös Nortamo 2001.)

Epävarmuuden ajan ja tilan kuvaan, jota on esitellyt muun muassa Umberto Eco
on liitetty myös se, että sotaa ei enää välttämättä julisteta. Ei ole selvää
ollaanko sotatilassa vai ei. Kaupunkia ja sen asukkaita uhkaava terrorismi ja sota voivat
arkistuakin. Kirjailija Robert McLiam Wilson (1998, 25, 120) arvioi Belfastin terroria osana
urbaania arkea ja kaupunkikuvaa:

(1985, 80-82),

Nykyään pommeista on lähinnä häiriötä. Räjähdykset aiheuttivat ruuhkia (...)
Pommit sinänsä eivät olleet pelottavia. Niiden uhrit olivat.
Katumellakat ovat myös synnyttäneet uudentyyppisen kaupunkisissin, joka osallistuu
joukkomielenosoituksiin. Suomen tiedostusvälineissä, kuten muuallakin Euroopassa
on raportoitu väkivaltaisesti käyttäytyvistä, osin naamioituneista, ympäristö- ja eläin
aktivisteista, jalkapallohuligaaneista ja rasistisesti käyttäytyvistä ryhmistä. Nykypäivän
guerilloilla on omat harjoitellut taistelumenetelmänsä. Nämä kaupunkisissit voivat liittyä passiivisempaa vastarintaa kannattavien mielenosoittajien joukkoon ja marssiviin
rivistöihin omine tavoitteineen (Marighella 1969). Carlos Marighella on esittänyt (Townshend
1997, 170), että ihmisten mobilisoituminen voi alkaa eräänlaisena gangsteritoimintana
– pankkiryöstöinä ja kidnappauksina. Tämä voi terävöittää vallankumouksellisia voimia
ja haastaa hallituksen vastatoimiin, jotka viime kädessä toimivat ihmisiä vastaan.
Nykykaupunkeihin rakennetaan aitoja ja niissä lisätään kamera- ym. sähköistä
valvontaa. Pyritään estämään terrorismia, vandalismia, rikollisuutta, vakoilua, ehkä
poliittista protestia. Laaditaan arkkitehtonisia ja semioottisia esteitä suodattamaan
pois ei-toivotut henkilöt. Yhdyskuntasuunnittelua voi paikallisesti leimata jonkinasteinen turvavarustelukierre. Tässä ”kylmässä sodassa” huolena on, että esimerkiksi
turvakameravalvonta syrjäyttää inhimillisemmän tarkkailun. Esimerkkejä tästä kehityksestä ei tarvitse hakea vain Los Angelesista tai muista Yhdysvaltojen suurkaupungeista (Davis 1990; Blakely ja Snyder 1997), sillä niitä löytyy myös Helsingistä (Kopomaa 1997, 136-140;
2001; Koskela 1999).
Kaupunkiyhteisössä käydään kamppailua tilan hallinnasta myös sähköisen valvonnan kautta. Erään helsinkiläisen kerrostalossa asukkaat yritettiin kytkeä pihapiirinsä
vartijoiksi videokameroista omaan kotitelevisioon saatua kuvaa valvomaan. Yksityiset
asukasryhmät ja viranomaiset ovat ryhtyneet tilanne- ja paikkakohtaisiin turvatoimiin
osana urbaanin puolustuksen haarniskaa. Puolustautuvan kaupungin mallissa (Ashwort
1991, 69) partioidut kulkuväylät yhdistävät liikekeskusta, aidattuja asuinalueita ja etäi Nortamo, Simopekka (2001). Kuka on terroristi ja mitä on terrorismi? Helsingin Sanomat 17.11.2001

(Vieraskynä).
 Videovalvontakokeilu jäi lyhytaikaiseksi. Ongelmana oli erityisesti koteihin hajautetun valvontajärjestel-

män aiheuttama tietosuojaongelma.
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sempiä esikaupunkialueita. Blakely ja Snyder (1997) kuvaavat kirjassaan Fortress America
- Gated Communities in United States suljettuja yhteisöjä sekä arvioivat näiden kasvaneen
suosion taustalla olevia tekijöitä. Turvallisuuden nimissä rakentaneet portteja ja aitoja,
jotka symboloivat ja konkretisoivat ryhmän statusta ja muista erottautumista.
Ilmapuolustus ja kaupunkisuunnittelu
Palaamme hiukan taaksepäin puolustautuvan ja puolustetun kaupungin historiassa.
Tarkastelemme kriisivalmistautumisen ja kaupunkisuunnittelun välistä yhteyttä toisen
maailmansodan molemmin puolin. Keskeisinä lähteinä ovat O.I. Meurmanin kaupunki
suunnittelun oppi- ja käsikirja Asemakaavaoppi vuodelta 1947 sekä Gordon Cherryn
(1990) artikkeli Reconstruction: Its Place in Planning History jälleenrakentamisesta ja
kaupunkisuunnittelun historiasta. Yksikään aikaisempi valtioiden välinen aseellinen
konflikti ei ollut ennen Toista maailmansotaa heittänyt tuhon varjoa ilmasta käsin
kaupunkien ylle. Sodan vaikutukset välittyivät ihmisille paljolti rakennetun ympäristön
tuhon kautta (Mallory & Ottar 1975, 183).
Sodan jälkeen kaupunkisuunnittelija ja arkkitehti O.I. Meurman rinnasti kirjassaan Asemakaavaoppi (1947, 243-252) palosuojelun ja ilmapuolustuksen toisiinsa. Tavoitteena oli eristää erityistä palovaaraa aiheuttavat laitokset kaupungin muista osista
levein suojavyöhykkein. Asuntoalueet oli ohjeiden mukaan jaettava suojavyöhykkeillä
pienempiin alueisiin. Meurman toi esiin, että palosuojavyöhykkeiden laatiminen
edistäisi samalla puistoalueiden soluttamista kaikkialle kaupunkiin. Meurman painotti,
että suojauduttaessa suunnittelun keinoin sotaa ja tulta vastaan palvellaan samalla
jokapäiväistä rauhanaikaista yhteiskuntaelämää. Ilmapuolustuksen tarpeet huomioiva
kaupunki olisi siis terveellinen ympäristö myös rauhan aikana. Yllättävän neutraalisti
Meurman mainitsee kuvatessaan pommien vaikutusta kaupunkirakenteeseen, että
atomipommin tuhoava vaikutus ulottunee 85 km:n etäisyyteen!
Rakentamisessa sekä teollisuuden ja yleisten laitosten sijoittelussa kaupunkiin
oli syytä noudattaa hajakeskitystä. Meurman totesi myös, että on järkevää jakaa kaupunki asumasoluihin ja -lähiöihin, mikä lisää paloturvaa. Samaan suuntaan vaikuttaa
se, ettei täytetä koko korttelia rakennuksilla. Meurman viittasi tutkimuksiin, joissa
umpikortteleihin perustuva rakentaminen oli osoitettu sangen haitalliseksi ja esitti,
että olisi yleisesti siirryttävä erillisten rakennusten käyttöön. (Mt.) Nämä tavoitteet
konkretisoituivat sittemmin lähiöiden suunnittelussa.
Yhdyskuntarakentamisen monimuotoisuus ja luonnonmukaisuus, jopa maisemansuojelu saivat perustelunsa ilmapuolustuksellisista tavoitteista. Koska suuren
säännöllisyyden nähtiin helpottavan kohteen havaitsemista ilmasta käsin, oli syytä
välttää liiallista säännöllisyyttä rakennusten sijoittelussa ja katuverkon suunnittelussa. Samalla rakennukset, tiet ja muut laitteet oli koetettava kätkeä kasvillisuuden
suojaan ja ehkäistävä metsien hävittämistä ja kaikenlaisten näkyvien arpien iskemistä
timo kopomaa – kriisioloihin varautunut kaupunki
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luontoon. (Mt.) Nykyaikaisten täsmäaseiden aikakautena säännöttömän rakentamisen
suosimisella tai luonnon maastouttavalla vaikutuksella ei varmastikaan ole aiemmankaltaista suojautumista vahvistavaa merkitystä.
Edellä kuvatut Meurmanin (1947) kaavoitukseen liittämät suunnitteluohjeet saattavat
realistisuudessaan tuntua hyvin pessimistisiltä. Taustalla oli kuitenkin huoli kaupungin
pelastamisesta sodassa. Ymmärrettäväksi tämän huolen teki toisen maailmansodan
ajallinen läheisyys järkyttävine kokemuksineen ja muistoineen sodasta ja sen kaupunkia ja -väestöä tuhoavasta vaikutuksesta.
Kriisiaikoina avoimet julkiset kaupunkitilat on tilapäisesti otettu hyötykäyttöön
kaupungin elintoimintojen ylläpitämiseksi (Kopomaa 1997, 27). Avoimet tilat ovat palvelleet
joustavasti kaupunkiyhteisön muuttuvia tarpeita ja uusia käyttöjä. Sotien aikana puistoja on käytetty viljelyyn ja kotieläinten laiduntamiseen. Puistoista ja kaupunkimetsistä
on koottu polttopuita, kun kaupunkitoreja on käytetty polttopuiden varastointiin.
Ylipäätään tilan avoimuus on turvallisuutta lisäävä tekijä. Avoimet vyöhykkeet mahdollistavat valvonnan ja lisäävät sitä kautta turvallisuutta kaupungeissa. Rakentamattomille paikoille kaupunkilaiset ovat vetäytyneet turvaan luonnon- ym. katastrofien,
kuten maanjäristysten tai kaupunkitulipalojen yhteydessä. Aukioille on myös voitu
tilapäisesti koota talteen omaisuutta rakennusten sortuessa.
Avoin leveä katuverkosto mahdollistaa sotakaluston ja –joukkojen tehokkaan siirtelyn kaupungissa. Haussmann suunnitteli vuosien 1853 ja 1867 välillä Pariisiin laajan
uuden katuverkoston helpottaakseen sotilasjoukkojen liikkumista. Suorat avoimet
bulevardit lävistivät vanhan kirjavan kaupunkirakenteen. Ennen panssariajoneuvojen
aikaa ainoa mahdollisuus murtaa vahvat katubarrikadit oli suunnata niihin tykkituli.
Toisen maailmansodan tuhoamissa kaupungeissa oli avoimia paikkoja, joita oli
mahdollista käyttää hyväksi rakennettaessa terveempien periaatteiden mukaista väljempää ja avoimempaa kaupunkia (Mumford 1949, 312). Tavoitteena oli suunnitella laadukkaita asuntoja, sosiaalisesti toimiva ja ympäristöltään puoleensavetävä kaupunki, jonka
tuli korvata epämuodikas, epäterveellinen ja ylitiivis ”kadotettu” kaupunki, Nekropolis,
jota uhkaisivat sota, nälänhätä ja sairaudet.
Viime sodan merkitystä modernille kaupunkisuunnittelulle ei ole kuitenkaan syytä
ylikorostaa, sillä jo ennen vuotta 1939 ajatus radikaalista urbaanista rekonstruktiosta
oli ollut esillä (Cherry 1990, 210-211). Arkkitehtuurin modernistisessa liikkeessä vallitsi
usko, että on mahdollista parantaa ihmisten elinoloja kaupunki- ja asuntosuunnittelun
keinoin ja että tähän tulee pyrkiä. Tiede ja teknologia valjastettiin uudella innolla kaupungin pelastamiseen, esimerkkeinä Le Corbusierin ideat tulevaisuuden kaupungista,
Bauhausin sosiaalisen asuntotuotannon ohjelma ja funktionalistisen kaupunkisuun Yksi sodan jälkeisen kaavoituksen erityisistä haasteista oli “kuolleiden kaupunkien” monumenttien ts.

sankarihautojen suunnittelu (Helamaa 1983, 110).
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nittelun päämäärät, jotka tuotiin esille modernin arkkitehtuurin kansainvälisessä
kongressissa (c i a m ). Yhdysvalloissa Clarence Perry työskenteli naapurustoyksikön
ja sen uusien suunnitteluperiaatteiden parissa. Frank Lloyd Wright tarjosi ratkaisuna
Broadacre Citynsä, äärimmäisen hajautetun asumistavan. Myös konservatiivisessa
Englannissa yhdisteltiin toisiinsa puutarhakaupungin ja tiiviin ja matalan kansanomaisen rakentamisen ideoita.
Kaupunkiympäristöt olivat epäilemättä teollisen tuotannon, asumisen sosiaalisten tavoitteiden ja autoistumisen myötä syvältä käyvän muutoksen äärellä. Tähän
pakotettuun kehitykseen sodan raunioittamat kaupungit tarjosivat mahdollisuuden
ja velvoittivatkin. Sotien jälkeiselle kaupunkisuunnittelulle suuret pommitusvauriot
antoivat tilaa vanhan kaavan tarkistamiseen kaupungin keskustoissa samalla kun kasvava liikenne asetti kaavojen kehittelyn uuteen tilanteeseen.
Bunkkeriarkkitehtuurin ja betonista rakennettujen kulttuuri- ja siviilikeskusten,
ns. kvasilinnoitusten väliltä löytyy runsaasti arkkitehtonisia rinnastuvuuksia. Sotilasarkkitehtuurin vaikutus yksittäisiin siviiliarkkitehtuurin tuotoksiin on kuitenkin
useimmiten jäänyt epäselväksi. Tämä havainto käy ilmi jännittävästi otsikoidusta teoksesta  Architecture of Aggression (Mallory & Ottar 1975), jossa käsitellään pohjoiseurooppalaisen
sotilasarkkitehtuurin kehitystä viime vuosisadan alusta toiseen maailmansotaan asti.
Sotilasrakennusten suunnittelun vaikutukset siviiliarkkitehtuuriin ulottuvat syvemmälle kuin vain pinnallisiin tyylikysymyksiin.
Sota-aikana yhteiskuntaa ylläpitäviltä järjestelmiltä edellytettiin nopeutta ja joustavuutta. Tämä loi suotuisat olot innovaatioille, ja mikä tärkeää, myös niiden toteuttamiselle. Rajat tutkimuksen, suunnittelun, käytön ja teollisen tuotannon välillä saivat
väistyä. Ideat, jotka olivat rauhan aikana saaneet uinua, otettiin kehitystyön alle erityisiin sotaohjelmiin ja sitä kautta kansakunnan yhteisten ponnistelujen kohteeksi.
Esimerkkejä rakentamisen alalla sota-aikana tehdystä kehitystyöstä ovat teollinen
tuotanto, elementtirakentaminen ja maisemointi. Suursodat ovat epäilemättä jouduttaneet uusien suunnittelunäkemysten konkretisoitumista paitsi varauduttaessa
poikkeusoloihin, myös kriisien aikana ja niiden jälkeen. (Mallory & Ottar 1975, 279-281.)
Riskikaupunki
Kaupunkisuunnittelussa on siis vuosisatoja valmistauduttu sotaan ja nyttemmin myös
erinäisiin suurvaaroihin ja katastrofitilanteisiin. Väestön keskittyessä urbaaneihin
keskuksiin yhä suuremmat väestöryhmät ovat alttiina riskeille, jotka kohdistuvat kyseisille alueille. Todennäköisyys, että juuri kaupungit toimivat sodankäynnin ja suuronnettomuuksien näyttämöinä on kasvanut. On järkyttävää havaita, että nykysodissa juuri
siviilit ovat olleet uhattuina ja uhreina. (Toffler & Toffler 1993; Mitchell 1999.)
Kirjallisuudesta löytyy esimerkkejä hasardeihin varautuvasta yhdyskuntasuunnittelusta, jonka tavoitteena on vaikuttaa rakennus- ja kaupunkisuunnittelun keinoin
timo kopomaa – kriisioloihin varautunut kaupunki

yks2005-2_06.indd 17

17

27/06/05 13:21:10

yksilöiden tai ryhmien omaisuuteen tai henkeen kohdistuviin uhkiin ja riskeihin.
Esimerkin tarjoavat paitsi väestösuojat, myös sellaiset suunnitteluratkaisut, jotka suojaavat nimettyjä suuronnettomuuksia ja -vaaroja vastaan.
Kaupunkisuunnittelulla on vaaratilanteita ennalta ohjaava ja ehkäisevä tehtävä.
Kaupungin haavoittuvuudessa on kysymys kokonaisuudesta, ei vain yksittäisten rakennusten ja rakennetun infrastruktuurin elementeistä. Maanjäristysalueilla toteutettavalle rakentamiselle on laadittu suunnitteluohjeita, joilla voidaan ennakkoon vähentää
rakennetun ympäristön mahdollista tuhoa ja inhimillistä kärsimystä. Eräs keino on
varata runsaasti avointa tilaa rakennettuihin ympäristöihin, mikä tuli esiin jo edellä
kuvattaessa palosuojelun ja ilmapuolustuksen yhteyttä kaupunkisuunnitteluun. Tiiviyden kasvaessa kaupunkikortteleissa avointen tilojen tarve lisääntyy samassa suhteessa.
Tärkeille toiminnoille tulisi kaupungissa turvata vaihtoehtoinen toimintamalli, taata
palvelun saatavuus tai paikan saavutettavuus sekä korvaava kulkureitti. (Bahrainy 1998.)
Turvallisuussuunnittelu (security in design) tähtää siihen, että aiempaa selkeämmin
pyritään jo ennakkoon vaikuttamaan mahdollisiin tuhoihin niitä estäen ja vähentäen
(Foster 1980, 104-117, Miller 1973, Smith 1992). Turvasuunnittelun (fail-safe design) tavoitteena voi
olla ei-toivottujen seurausvaikutusten minimoiminen. Asumisen ja elämisen mahdollistavat järjestelmät pyritään muokkaamaan sellaisiksi, että yllättävässä vaaratilanteessa ympäristö ei reagoisi muutokseen tavalla, joka tuottaisi lisäriskin. Palaute
järjestelmän suuntaan on tällaisessa turvasuunnittelussa pikemminkin itsekorjautuva
kuin kiihdyttävä. Vaaran salliva ympäristö (forgiving environment for failures) todentuu,
kun suunnittelijat olettavat suhteellisen korkean tuhon tai väärinkäytön todennäköisyyden ja yrittävät minimoida sen seurauksia. (Foster 1980, 104-121.)
Rakennussuunnittelulla voidaan lisätä esimerkiksi turvallisuutta terrori-iskujen
varalta pyrkien rajoittamaan kulkua sisään ja ulos sekä suunnittelemaan rakennuksen
sisällä liikkuminen siten, että se on kameravalvonnan ja/tai vartijoiden tarkkailun
piirissä. Vaikeasti valvottavissa olevia toimintoja voidaan myös siirtää pois julkisista
tiloista. Lentokenttäturvallisuutta on lisätty, kun matkatavaroiden säilytyslokerot on
siirretty pois niistä lentoterminaalien tiloista, joissa on runsaasti jalankulkua. Näin on
ennakoitu pommi-iskun vaaraa ja tuhoja yleisön joukossa (Waugh 1990, 79).
Mainitut fyysisen ympäristön rakentamisen keinot ovat esimerkkejä onnettomuuskestävästä suunnittelusta (hazard-resistant design; Smith 1992, 197-198). Koko kaupungin
tasolla tämä merkitsisi pyrkimystä luoda tuholta suojautuva ja niitä kestävä riskikaupunki. On kaupungin puolustustavoitteen mukaista suunnitella ja rakentaa kestävää,
turvallista ympäristöä sekä huolehtia väestösuojelusta.
Väestö nsuojelu
Suomessa siviiliväestön suojelu käynnistyi 1920-luvulla kaasusuojeluna juuri kaupunkiväestön suojaamiseksi, ja se on siitä laajentunut nykyisenlaiseksi väestönsuojeluksi.
18
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Toisen maailmansodan jälkeen kaasuaseen uhka vaihtui ydinsotaan varautumiseen.
(Knuuttila 1990.) Ympäristökatastrofien on voitu tulkita ohittaneen sotilaallisten kriisien
aiheuttaman suojautumistarpeen (Koli et al. 1995). Nykyaikainen sodankäynti on todettu
myös ympäristösodaksi, jossa vihollinen tarkoituksellisesti tuottaa ympäristötuhoja
ekologista aseistusta ja sodankäyntiä edukseen hyödyntäen (Toffler & Toffler 1993).
Kaupunkilaisia voidaan suojella joko paikan päällä tai siirtämällä heidät pois vaaravyöhykkeeltä. Täsmäpommitusten ja ohjusten käyttö puoltaa toisaalta väestösuojien
tarpeellisuutta, toisaalta väestön laajamittaisia evakuointeja asutuskeskuksista hajaasutusalueille. Pääkaupunkimme Helsingin väestö on pyritty suojaamaan kaikissa
tilanteissa ensisijaisesti kaupungissa, mutta eriasteisiin evakuointeihin on myös valmistauduttu. Helsingissä väestösuojatiloja on yli puolelle miljoonalle hengelle. Tämä
on laskennallisesti maailman huippuluokkaa. (Knuuttila 1990.)
Väestösuojan idea on tarjota lymypaikka tulevalta vihalta kallioluolan tai suojaavan kivimuurin tapaan. Väestösuojat ovat olleet eräänlainen pienten puolueettomien
maiden henkivakuutus. Taustalla on ajatus, että valtion voima riippuu organisoidusta
kokonaisenergiasta, jota edustaa väestömäärä. Tietenkin tavoitteena on ollut myös
inhimillisen kärsimyksen estäminen. Puolueettomassa maassamme väestösuojat ovat
olleet ”poliittisia tiloja”, sillä sotien jälkeen äärivasemmiston vastustus väestönsuojelua kohtaan jatkui aina 1980-luvun alkupuolelle saakka (Knuuttila 1990, 126). Katsottiin, ettei ollut poliittisesti korrektia varautua sotaan, kun etenkin Neuvostoliiton
ulkopoliittisen ja sotilaallisen roolin tulkittiin olevan Suomen suuntaan yksinomaan
rauhanomainen.
Julkisen vallan ylläpitämät yleiset väestösuojat sijoittuvat pääkaupungissamme
lähinnä keskustaan. Myös keskustoissa liikkuvalle väestölle on pyritty tarjoamaan
suojatilat. Kaupungin maanalaiset tilat kuten metroasemat, erinäiset johtamistilat, valvomot, sairaala- tai arkistotilat voivat toimia tilapäisinä tai pitempiaikaiseen käyttöön
otettuina suojina. Jotkut maanalaiset tilat, esimerkiksi pysäköintitilat ja asemat, ovat
samalla mahdollisia – ja jo koeteltujakin – terrori-iskujen kohteita suuren väentiheytensä ja helpon saavutettavuutensa vuoksi. Väestötilat on rakennettu suojaamaan myrkyiltä, säteilyltä, luodeilta, kranaattien ja pommien sirpaleilta. Väestösuojat kestävät
niiden päällä olevien talojen sortumisen ja ne suojaavat tulipalolta. Suojaan vetäydyttäessä on ohjeiden mukaan pukeuduttava vaeltavan nomadin tapaan: yllä monikerroksinen vaatetus, mukana tärkeimmät henkilökohtaiset tavarat ja ajanvietevälineitä.
On selviydyttävä tilapäisessä asuintilassa ja joutilaana oltava valmis tappamaan aikaa.
(Eklund et al. 1988; Putkiranta 1995, 99-154.)

Väestön hälyttämiseksi hyödynnetään kaikkia mahdollisia kanavia alkaen radiosta
ja televisiosta. Lisäksi Helsingissä on suurtehohälyttimiä sekä liikuteltavia hälyttimiä.
Johtokeskuksesta voidaan suorittaa hälytys monien liikkeiden ja laitosten sisätiloissa
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taustamusiikkiverkon avulla. Samoin matkapuhelinten kautta voidaan välittää myös
yleisiä varoitusviestejä.
Evakuointi on yksi tehokkaimmista kollektiivisista keinoista reagoida onnettomuuden uhkiin ja vaaroihin ja vähentää riskejä. Evakuointi merkitsee usein juuri sen paikan
jättämistä, joka aiemmin on koettu kaikkein turvallisimpana. Ihmiset sopeutuvat ajatukseen evakuoinnin välttämättömyydestä vasta sitten, kun he tulevat vakuuttuneiksi
siitä, ettei muita vaihtoehtoja uhan vähentämiseksi ja vaaran välttämiseksi ole. Päätös
lähtemisestä on vaikea ja usein siihen suhtaudutaan vastahakoisesti. On jätettävä taakse
niin omaisuus kuin ehkä muukin elämäntyö. (United Nations 1986, 43.)
Rakennettua ympäristöä on mahdoton täydellisesti suojata ulkoisilta tuhoavilta
toimilta. Sodankäynnin varalle olisi ehkä teknisesti mahdollista suunnitella turvakaupunki, mutta poliittisesti se olisi arveluttavaa eikä mikään demokraattinen järjestelmä
ryhtyisi totalitaarisen “bunkkerikaupungin” rakentamiseen (Ashworth 1991, 134-135). Suurvaarojen varalta turvallisuutta ei voida lopulta taata rakennetun ympäristön järjestelyjen
kautta. Kuten Beck (1990, 246) kirjoittaa, katastrofeilta suojautuminen auttaa uhkaaviin
katastrofeihin yhtä paljon kuin laastari ydinräjähdykseen. Tilat, jotka on rakennettu
voittamattomiksi ja kestämään kovimmatkin iskut, ovat murtuneet. Tunnettuja moderneja puolustuslinnoituksia olivat Ranskan toisen maailmansodan aikainen Maginotlinnoituslinja ja Adolf Hitlerin ja hänen esikuntansa bunkkeri Berliinissä. Tekniikan
avulla vaaroja voidaan vain minimoida, mutta ei koskaan poistaa (mt., 17).
Rakennettua ympäristöä on tuhottu etnisten taisteluiden yhteydessä myös kulttuurisen identiteetin hävittämiseksi (culturocide). Kansallisesti merkittävät pyhät tilat,
jotka normaaliaikana ovat rauhan ja suojan tyyssijoita, ovat joutuneet erityisen ja systemaattisen hyökkäyksen kohteeksi esimerkiksi Balkanilla 1990-luvulla. (Ivancevic 1993;
Urbicide - Sarajevo 1994.)

Selviytymistaistelu ja - oppaat
Kaupunkilaisten odotetaan myös itsenäisesti osaavan valmistautua kriisitilanteisiin
ja -oloihin. Tästä tuttu esimerkki on, kuinka 1950-luvulla ns. kylmän sodan aikaan
Yhdysvalloissa kansalaisia opetettiin varustautumaan ja toimimaan ydinpommihyökkäyksen varalta.
Saatavilla oleva ns. survival-kirjallisuus kuvaa pääosin ihmisen mahdollisuuksia
selviytyä yksin villissä luonnossa, maapallon asumattomilla seuduilla, jolloin luonto
näyttäytyy sivilisoidun ympäristön vastakohtana (McGee 1988; Vainio et al. 1983; Wiseman 1991).
Entä hengissä säilyminen urbaanissa ympäristössä? Yksityiskohtaiset selviytymisop Väestönsuojelu Helsingissä. Selostus. Helsingin kaupunki, Pelastuslaitos 15.11.1994.
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paan ohjeet suuronnettomuuden varalta ovat tarjonneet esimerkkejä siitä, mitä kaikkea
voi syödä luonnosta tai kodista (Wiseman 1991, 285):
Kaupungissa täytät lautasen helposti kyyhkysillä (…) Jos sinulla on riittänyt kasteluvettä ruukkukasveille, kastele niitä sillä silmällä, mitä kaikkea voisit syödä niistä.
Jotkin ovat myrkyllisiä, kuten kirjovehka ja joulutähti. Orkideat sen sijaan ovat hyviä.
Tällaiset neuvot jäänevät kuitenkin hyvin etäälle siitä todellisuudesta – tai oikeammin
epätodellisuudesta – joka leimaa esimerkiksi piiritetyn ja sotaa käyvän kaupungin
elämää. Haastatteluaineistoja hyödyntäneessä teoksessaan Leningradin kohtalosinfonia Paavo Rintala (1968) kertoo, kuinka leningradilaiset pelastautumistaistelussaan
söivät ensin kyyhkyset, sitten koirat ja tämän jälkeen kissat. Joidenkin asukkaiden
pelastuminen oli lopulta ihmissyönnin varassa. Rintalan kaupunkikuvaus esittää siviilien elämän “loputtomina kriisikokouksina”. Samansuuntaisen klassikon lukukokemuksena tarjoaa Cornelius Ryanin (1966) kuvaus luhistuvan II maailmansodan Berliinin
viimeisestä taistelusta. Teoksen alkuluvussa ”Kaupunki” tekijä kuvaa pommitettua
kaupunkimaisemaa:
(…) ilmahyökkäyksen jäljiltä satoi maahan nokea ja tuhkaa, joka laskeutui raunioille hienona jauheena. Murskattujen tiilten ja käyristyneiden teräspalkkien suurissa
kuiluissa ei erottunut muuta liikettä kuin pölypyörteet.
Edelleen esimerkiksi Antony Beevor (2000) kuvaa Stalingradista kertovassa kirjassaan,
miten totaalisessa sodassa ei voitu kunnioittaa sotalakeja, miten uudenlainen sodankäynti kaupungissa keskittyi siviilielämän raunioille ja miten vastaluodut rauniot käytettiin puolustusasemien vahvistamiseen. Kriisiajan kaupunkiyhteisöjen kuvaukset
ovat olleet kaunokirjailijoiden ja populaarikulttuurin, kuten elokuvien (esim. Mad
Max 2) ja sarjakuvien aiheena, eivät yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohde.
Selviytymiskäsikirjoihin ja esimerkiksi evakuointiohjeisiin on saatettu kirjata
eräänlaiset minimiselviytymisen keinot. Tärkeimpiä tarvikkeita ovat selviytymisvinkkien mukaan ruoka, vesivarastot, lääkkeet, huovat, työkalut sekä suojan rakentamistarvikkeet siltä varalta, ettei löydy kelvollista asuintilaa (Wiseman 1991, 285; Putkiranta 1995, 135-136).
Omatoimiseen suojeluun pohjautuvan järjestelmän paikallisena perusyksikkönä on
maaseudulle hahmoteltu kyläyhteisöä ja asutuskeskuksiin korttelia.
Kriisiaikana kaupungin ja maaseudun välillä todentuu eräänlainen poikkeustilayhteys. Tilanne voi olla epätasa-arvoinen elintarvikkeiden osalta, kun jakelun riittämättömyys aiheuttaa puutetta ja iskee ensimmäisenä kaupunkiväestöön (Roseman 1997, 254).
Maaseutu on tarjonnut selviytymisvyöhykkeen ja -kanavan kaupunkiyhteisölle. Sinne
on vetäydytty ja sieltä on tuotu elintarvikkeita ja polttoainetta kaupunkiin (esim. Eerikäinen 1985). Omavaraisuuden ylläpitäminen on globalisoituneessa maailmantaloudessa
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vaikeaa, siksi kansallisvaltioiden välisen taloudellisen liittoutumisen merkitys on
entisestään korostunut.
Selviytymistaistelua suurten kaupunkimetropolien kriisitilanteissa vaikeuttaa
organisaatioiden byrokraattisuus ja sosiaalisten ryhmien moninaisuus. Kaupunkien
kasvaessa “kulttuurinen suoja” rapistuu ja perinteiset suojajärjestelmät heikkenevät
(Dombrowsky 1981). Onnettomuuksien on tulevaisuudessa ennustettu linkittyvän kysymyksiin köyhyydestä, iästä ja etnisyydestä (Quarantelli 1991). Urbaanin ja ruraalin välinen
epätasa-arvo saattaa myös voimistua. Edelleen erot rikkaiden ja köyhien välillä voivat
kasvaa (Drabek 1986, 305). Nykyaikaisen sodan ja muiden katastrofien kärsijöitä ovat olleet
köyhät, eritoten naiset ja lapset (Banarji 1997; Patel 1997).
H yväksi lopuksi
Sotien jälkeen meillä käytettiin kaupunkisuunnittelussa ilmapuolustuksellisille tavoitteille perusteluna aiempaa monimuotoisempaa ja luonnonmukaisempaa yhdyskuntarakentamista ja jopa maisemansuojelua. Näin perusteltu tavoite oli samalla keino
tuottaa uutta entistä viihtyisämpää ja laadukkaampaa asuinympäristöä. Hävitettyihin
kaupunkeihin oli myös syntynyt avointa tilaa, jonne voitiin jättää väljyyttä. Mahdolliset
uhat ja kaupunkituhot todennäköisesti suuntaavat myös tulevaa kaupunkirakennetta
kohti hajautetumpaa, vähemmän hierarkkista mallia.
Rakennetun ympäristön vahvistaminen kriisien varalta merkitsee useimmiten
fyysisten rakenteiden kestävyyden lisäämistä – toisaalta ”itseään puolustavien” suunnitteluratkaisuiden suosimista, toisaalta mahdollisimman turvallisen paikan valintaa.
Kyse on riskien hallinnasta, pyrkimyksestä minimoida vahinko.
Paitsi sodan, myös kansainvälisen terrorismin, laajojen pakolaisvirtojen
muutto(hyöky)aallot ja ydinonnettomuuden riskit ovat tehneet välttämättömäksi
varautumisen kaupunkiasujaimiston suojaamiseen ja turvallisuuden varmistamiseen.
Mainitut uhat kannustavat arvioimaan väestösuojelukysymystä kaupunkisuunnittelun
yhteydessä. Entä millainen ihmiskäsitys, eloonjäämisoppi ja pelastautumisen logiikka
lopulta on taustalla riskiyhteiskunnan kaupunkien väestönsuojelussa? Keskustelijat
ovat olleet harvassa.
Julkista keskustelua väestösuojelusta ei meillä juuri ole käyty, eivätkä suojautumisen mallit, siltä osin kuin ne ovat olleet esillä, ole radikaalisti muuttuneet sotien
jälkeen. Ehkä asukkaita ei ole haluttu huolestuttaa, etenkin kun kriisivarautuminen
tapahtuu aina suurelta osin ennalta arvaamattomien vaarojen varjossa. Niistä on vaikea
maalata perusteltuja visioita, eikä kansalaisille pystytä antamaan yksiselitteistä tietoa
siitä, mikä on turvallista ja mikä on vaarallista.
Pelko rikollisuuden kasvusta ja ulkopuolisiksi määriteltyjen soluttautumisesta
omaan asuinyhteisöön tai työyhteisöön on ollut merkittävä motiivi linnoittautumiselle
nyky-yhteiskunnassa. Turvavalvonnan ideat ovat kaupungeissa näyttäytyneet lähtien
22

yks2005-2_06.indd 22

yhdyskuntasuunnittelu [2005] vol.43:2

27/06/05 13:21:11

kaupunkirakenteesta ja päätyen kaupunginosa-, kortteli- ja lopulta jalkakäytävätason
suunnitteluratkaisuihin. Erinäiset turvapalvelut fyysisessä – kuten virtuaalisessakin –
ympäristössä ovat synnyttäneet kukoistavan ja odotetusti tulevaisuudessa vielä voimakkaasti kasvavan teollisuudenhaaran. Yhdyskuntarakenteen ja ympäristösuunnittelun
rinnalla sähköinen valvonta saattaa tukea nykyistä vahvemmin myös asuinyhteisöjen
sosiaalista kiinteyttä. Pelot ja uudet uhat synnyttävät samoin yhteisöllisyyttä, kuten
kollektiivinen suru on yhdistänyt kaupunkilaisia onnettomuuksien ja väkivaltaisesti
menehtyneiden uhrien muiston äärellä ja paikoilla.
Kaupunkien kirjastot, historian arkistot, museot, monumentit ja muut symbolisesti
merkittävät rakennukset ja rakenteet ovat joutuneet luonnononnettomuuksien tai
suoraan ihmisen aiheuttaman tuhon kohteeksi. Maanjäristykset, tulvat ja myrskyt ja
tulipalot ovat tuottaneet korvaamattomia kulttuurisia menetyksiä. Sodat ja kärjistyneet
konfliktit ovat vahingoittaneet rakennuksia ja muuta taltioitua perintöä. Tämänkaltaisten vahinkojen estämiseksi ja kulttuuriperinnön suojelemiseksi on kehitetty turva- ja
suojausjärjestelmiä.
Medialla on merkittävä rooli kaupunkielämää varjostavien uhkakuvien rakentamisessa. Uhat pelättävinä vaaroina ovat usein esittäytyneet jonkinlaisina apokalyptisinä
mielenmaisemina. Tietoisuus riskeistä on kuitenkin tärkeä osa kulttuurista suojaamme
ja vaaroilta puolustautumista. Kriisejä ja onnettomuuksia sekä näiden reunaehtoja ja
hallintapyrkimyksiä tarkasteleva sosiaalitieteellinen tutkimus voi tarjota erityistä tietoa
yhteiskunnasta ja sitä ylläpitävien alajärjestelmien toiminnasta. Tätä näkemystä tarvitaan etenkin tilanteessa, jossa uhreina tai uhattuna ovat ehkä köyhimmät kansalaiset,
lapset, naiset. Ymmärrys kaupunkeja haastavista vaaroista ja toteutuneista kriisitilanteista antaa valmiuksia työskennellä ennakkoon kaupunkielämän turvaamiseksi ja
toimia kriisin hetkellä siten, että vähennetään huolta kaupungin tulevaisuudesta.
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