
Jokinen, Asikainen, Ranta, Viljanen – Ekologisen tiedon visualisointi ja rajatyö 7

Ekologisen tiedon 
visualisointi ja rajatyö 
kaupunkiluonnon 
hallinnassa

Ari Jokinen, Eveliina Asikainen, Pertti Ranta ja Ville Viljanen

Luontotiedon keruu kattavasti ja systemaattisesti tuottaa laajoja 
paikkatietoaineistoja suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. 
Tällaiset tietoaineistot tarjoavat mahdollisuuden kaupunkiluontoa 
kuvaavan tiedon vuorovaikutteiseen prosessointiin. Siihen voi 
osallistua monia tahoja, jos tietokannasta tehdään havainnollisia 
visualisointeja. Voidaanko näin löytää nykyistä laajempi perusta 
ekologisesti kestävän kaupungin suunnittelulle? Tämä selviää vain 
kokeilemalla. Pelkkä ekologisen tiedon siirto ei kuitenkaan riitä. 
Paikallisten toimintamahdollisuuksien esiin saamiseksi tarvitaan 
rajatyötä eri tietämysalueiden sekä tiedon ja politiikan välillä.

Johdanto
Kaupunkien oletetaan huomioivan kansainväliset sopimukset ja EU:n asettamat 

tavoitteet luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Kaupunkiluonnon asema 

onkin huomattavasti vahvistunut yhdyskuntasuunnittelussa ja kaupunkien muussa 

toiminnassa. Paljolti tämä koskee kuitenkin vain sitä osaa kaupunkiluonnosta, jonka 

suojelemiseen lainsäädäntö velvoittaa. Lainsäädännön avulla on saatu harvinaisille 

luonnonesiintymille turvaa, mutta samalla huomio on kääntynyt sivuun siitä, mikä 

kaupunkiluonnossa on erityistä. Tätä perustaltaan institutionaalista ja tietokäsi-

tyksiin sidoksissa olevaa kapea-alaisuuden ongelmaa on viime vuosina tarkasteltu 

muun muassa kaupunkiekologian (Mugerauer 2010, Kowarik 2011), yhdyskuntasuunnittelun 
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(Asikainen & Jokinen 2009), maisemaurbanismin (Corner 2006) sekä tiedon ja osallistumisen 

(Francis ym. 2010) näkökulmista.

Ongelma voidaan tiivistää kahteen pääseikkaan. Ensiksikin lainsäädännön 

velvoitteet korostavat uhanalaisuutta, luonnontilaisuutta ja alkuperäisyyttä, ja sen 

seurauksena samoja luonnonpiirteitä, joita on löydettävissä maaseudulta. Nämä 

kriteerit antavat ymmärtää, että arvokkainta on luonto, joka oli paikalla ennen 

kaupunkia ja jonka kaupungistuminen uhkaa tuhota. Vain urbaaniympäristöissä 

tavattava, ja siinä mielessä vaalimisen arvoisin, kaupunkiluonto jää kriteereiden 

ulkopuolelle. Tämä kaupunkiluonto on sidoksissa urbaaneihin prosesseihin ja 

ihmisten toimintaan. Se on osoittautumassa itsessään arvokkaaksi, huomatta-

vasti monimuotoisemmaksi ja erityislaatuisemmaksi kuin on ollut tapana tuoda 

esille (esim. Ranta 2008, Müller ym. 2010, Kowarik 2011). Nykyiset hallintakeinot soveltuvat heikosti 

kaupunkiluonnon tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamiseen ja vaalimiseen. 

Hallinnasta vastaavat instituutiot (yhdyskuntasuunnittelu, taajamametsien hoito, 

viheraluesuunnittelu ja luonnonsuojelu) keskittyvät virallisten viheralueiden hoi-

toon sekä luokiteltujen lajien ja luontotyyppien suojeluun ja noudattavat ennalta 

laadittuja standardeja.

Toiseksi asukkaiden ja muiden tahojen osallistumista ei ole ohjattu tämänkal-

taisen kaupunkiluonnon vaalimiseen, vaikka urbaanein monimuotoisuus säilyy ja 

uudistuu ihmistoiminnan ansiosta. Heidät on tehokkaimmin motivoitu ottamaan 

osaa kaavoituksen osallistumistilaisuuksiin ja muihin virallisiin hankkeisiin, joissa 

korostetaan lakisääteistä suojelua.

Näkökulman kapeus ilmentää biodiversiteettipolitiikan soveltamisen uutuutta 

kaupungeissa. Kaupungit soveltavat sitä velvoitteina ja standardeina, eivät niinkään 

kaupunkikehityksen strategisena voimavarana. Jälkimmäinen edellyttäisi laajaa 

otetta kaupunkiluonnosta. Kaupunkiekologisessa tutkimuksessa painotetaan 

kaupunkiluonnon monitieteisen tutkimuksen tärkeyttä (Alberti 2008, Müller ym. 2010, Niemelä 

2011). Ekologista kestävyyttä ja kaupungin resilienssiä ei ole mahdollista arvioida 

ottamatta mukaan ihmisten toimintaa ja sosiaalista dynamiikkaa (Alberti 2008). Myös 

suunnittelussa ekologista tietoa tulisi käyttää monipuolisesti; nyt sitä tuotetaan 

ennen kaikkea turvaamaan lain perusteella suojeltavaa kaupunkiluontoa. Merkittävä 

näkökohta on se, että kaupunkilaisten kokemuksellinen tieto kaupunkiluonnosta – 

tieto, jonka he elävät, kokevat ja uskovat todeksi omassa arjessaan (Bäcklund 2007, Asikainen 

2011) – tulisi ottaa huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa yhtä vakavasti kuin 

asiantuntijoiden keräämä ekologinen tieto (Sipilä ym. 2009, Faehnle ym. 2009).

Tässä artikkelissa esittelemme Tampereella käynnistämämme kokeilun, jonka 

avulla tähtäämme kaupungin ekologisen hallinnan monipuolistamiseen tuomalla 

esiin uusia piirteitä kaupunkiluonnosta. Erillisiä kokeiluja tarvitaan, sillä käytän-

nöillään kaupunkiluontoa määrittelevät instituutiot ovat hitaita muuttumaan 
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(Asikainen & Jokinen 2009, Leppälä & Jokinen 2011). Perustelemme kokeilujen tärkeyttä lähemmin 

kirjoituksen kolmannessa jaksossa. Kestävän kaupungin kehittelyyn tarvitaan 

uudenlaisia esityksiä siitä, mitä kaupunkiluonto tarkoittaa potentiaalina, joka voi 

todellistua ja tulla arvokkaaksi tietynlaisissa ihmistoiminnan ja kaupunkikehityk-

sen tilanteissa (Haila ym. 2010). Tämä voi toteutua yksittäisissä paikoissa (Jokinen ym. 2011) tai 

laajemmin kaupunkimaisemassa. Avainasemassa on ”tavallinen kaupunkiluonto” 

eli luonto, joka jää virallisten suojeluluokitusten ulkopuolelle. Se kattaa suurimman 

osan kaupunkiluontoon sisältyvästä vaihtelusta (Ranta ym. 2012).

Kokeilumme perustuu kaupunkiekologisen tiedon visualisointiin. Laadimme 

vuorovaikutuksen mahdollistavia teemakarttoja, joiden avulla kuvaamme maise-

mamittakaavassa ilmenevää kaupunkiluonnon potentiaalia. Teemakartat osoittavat 

kaupunkiluonnon kiinnittymistä ihmisten toimintoihin, urbaaneihin prosesseihin, 

asuinalueiden kehittymiseen, kaupungin historiallisiin vaiheisiin ja muihin vastaa-

viin tapahtumiin. Oletuksemme mukaan luontotieto voi tulla vaikuttavaksi, jos se 

esittää suunnittelijoille, asukkaille, kaupungin kehittäjille ja muille toimijaryhmille 

merkityksellistä potentiaalia – uusia toiminnan, mielikuvituksen ja identiteetin 

rakentamisen mahdollisuuksia. 

Käytössämme on laaja kaupunkiekologinen aineisto, joka sisältää paikkatietona 

kaikki Tampereen kantakaupungissa tavatut kasvilajit ja niiden kasvupaikkatiedot 

havaintoruuduittain. Prosessoimalla aineistoa saamme näkyviin kaupunkiluontoa 

kuvaavia uusia piirteitä kaupungin ja sen osa-alueiden mittakaavassa. Muunnamme 

esiin tulleet piirteet teemakartoiksi, joiden avulla käsittelemme niiden merkitystä 

kaupungin eri toimijaryhmien kanssa. Näissä ryhmätapaamisissa teemakarttojen 

esittämä ekologinen tieto (asiantuntijatieto) kohtaa osallistujien kokemuksellisen 

tiedon ohjatussa keskustelussa.

Tuomme artikkelissa esiin tarpeen monipuolistaa kaupunkien ekologista hallintaa. 

Selvitämme, voidaanko kehittämämme menettelytavan avulla laajentaa yhteistä 

näkemystä kaupunkiluonnosta, sen tarjoamista mahdollisuuksista ja hallinnan 

keinoista. Voiko lainsäädäntöön ja virallisiin luokituksiin tukeutumaton ”tavallinen 

kaupunkiluonto” tulla tätä kautta vaikuttavaksi? Keskitymme kirjoituksessa kokei-

lun teoreettiseen perustaan ja sen pohjalta tekemiimme käytännön sovelluksiin. 

Ryhmäkeskusteluita ja niiden tuloksia esittelemme alustavin esimerkein. Lopuksi 

teemme päätelmiä kehittämämme menettelytavan reunaehdoista.

Rajatyö
Kokeilumme edellyttää paneutumista siihen, kuinka luontotieto kohtaa suunnittelun 

ja päätöksenteon. Nykyisellään tämä tapahtuu lukuisissa yhteyksissä. Kaupunkien 

luonnonhallinnan politiikkaan kuuluu muun muassa normatiivista (maapolitiikan 

ja luontoaluepolitiikan tahtotilan määrittely), strategista (yleiskaavoitus, luonto-
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alueiden tavoitesuunnittelu) ja operatiivista (asemakaavoitus, rakentaminen, luon-

nonhoito, puistojen perustaminen) suunnittelua (Sipilä ym. 2009). Kussakin yhteydessä 

tieto kohtaa politiikan erityisellä tavalla, ja yhdessä nämä tilanteet muodostavat 

tiedon ja politiikan vaikutuspinnan (science-policy interface), jossa kaupunkiluonnon 

hallinnassa tarvittavaa tietoa tuotetaan ja muokataan. Luonnonhallinnan politiikan 

määrittelemme tässä yhteydessä laajasti: siihen sisältyvät politiikan muotoilu ja 

toimeenpano kaikkine käytäntöineen aina suunnittelua ja luonnonhoitoa myöten. 

Otamme käyttöön rajatyön (boundary work) käsitteen. Alun perin sen avulla 

pyrittiin ymmärtämään, kuinka tutkijat määrittelevät ja selventävät mikä on tiedettä 

ja mikä ei (Gieryn 1983). Sittemmin rajatyön käsitettä on sovellettu tiedon ja politiikan 

vuorovaikutuksen tutkimiseen, jolloin keskeistä on myös eri tietämysalojen (esi-

merkiksi tieteenalojen tai ammattialojen) keskinäinen kamppailu siitä, mikä on 

oikeanlaista tietoa (esim. de Wit 2004, Owens ym. 2006, Clark ym. 2010).

Rajatyössä tiedolle voi saada sijaa luomalla uusia suhteita muihin tietämysaloihin, 

tiedonlähteisiin sekä toimintoihin, joissa tiedon ja politiikan välistä määrittelyä 

tapahtuu. Tällöin rajoja on tehtävä läpäisevämmiksi eri toimijoiden välillä sekä 

tiedon ja politiikan välillä, mutta yhtä olennaista on, ettei niitä hävitetä kokonaan 

(Clark ym. 2010). Sen vuoksi on tärkeää, että rajatyössä on edustettuna eri osapuolia ja 

erilaisia tiedon lajeja. Osapuolilla on toisistaan poikkeavia käsityksiä hyödyllisestä 

ja käyttökelpoisesta tiedosta, minkä seurauksena heidän välilleen muodostuu 

jännitteitä. Näitä jännitteitä on kyettävä hallitsemaan rajatyön avulla siten, että 

voidaan laajentaa yhteistä ymmärrystä käsiteltävästä asiasta.  

Biodiversiteetin suojelussa voidaan nykyisin tunnistaa kymmeniä kansallisia 

ja ylikansallisia vaikutuspintoja, joissa rajatyötä tehdään tiedon ja politiikan välillä 

(ks. Spiral-tutkimushanke http://www.spiral-project.eu/). Niiden laajuus, tavoitteet, 

toiminta ja muodot vaihtelevat. Ne ovat luonteeltaan sosiaalisia prosesseja, joissa 

tietoa tuotetaan yhdessä päätöksenteon monipuolistamiseksi (van den Hove 2007). Laajin 

ja tunnetuin on IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services), jonka valmistelussa myös Suomi on mukana (IPBES 2012). Se on biodiversiteetin 

suojelua edistävä kansainvälinen paneeli, jonka tavoitteena on vahvistaa hallinnon 

ja tiedeyhteisön välistä vuorovaikutusta. Tällaisen toiminnan tulisi lopulta ulottua 

pienimpään maantieteelliseen mittakaavaan, jossa on mahdollista hallita biodi-

versiteettiin olennaisesti vaikuttavia biofyysisiä ja sosiaalisia prosesseja (Perrings ym. 

2011). Kaupungit ja kaupunkiseudut ovat tällaisia yksiköitä. 

Kokeilussamme keskitymme muokkaamaan kaupunkiekologisen tutkimuksen 

ja päätöksenteon välistä maaperää Tampereella. Emme tukeudu vain valikoituihin 

tutkimuksiin ja niistä tehtyihin synteeseihin kuten on tapana kansainvälisissä 

paneeleissa, vaan paikalliseen ekologiseen tutkimustietoon ja paikallisiin toimi-

joihin. Emme myöskään ojenna uutta ekologista tietoa sellaisenaan kaupungin 
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suunnittelijoille ja päätöksentekijöille. Sen sijaan lisäämme yhteistä ymmärrystä 

tämän tiedon merkityksestä prosessoimalla sitä heidän sekä kaupungin muiden 

toimijaryhmien kanssa. Tällöin irtaannumme lainsäädännön ja luokitusten mää-

räämästä ajattelutavasta päästäksemme etsimään ratkaisuja hallinnan kapea-alai-

suuden ongelmaan. Menettelytapaamme sisältyy kaksi vuorovaikutteista vaihetta. 

Ensin ekologinen tieto visualisoidaan teemakartoiksi eri näkökulmia edustavien 

tutkijoiden yhteistyönä. Sen jälkeen tutkijat jatkavat teemakarttojen prosessointia 

yhdessä kaupungin eri toimijaryhmien kanssa. 

Artikkelin seuraavassa jaksossa luomme katsauksen rajatyötä ja sille läheisiä 

teemoja käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen sovellettuna kaupunkiluonnon 

hallinnan kysymyksiin. Tuomme esiin, kuinka rajatyö käytännössä ilmenee tiedon 

ja politiikan välillä ja toisaalta eri tietämysalueiden kuten hallintokuntien tai tie-

teenalojen välillä. Pysyttelemme yleistarkastelussa menemättä järjestelmällisesti 

kaupunkiluonnon hallinnan eri tilanneyhteyksiin, mutta käytämme runsaasti 

esimerkkejä. Tilanteiden välisillä eroilla on toki suuri merkitys: esimerkiksi asuk-

kaiden kokemuksellisen tiedon hyödyntämisessä on ratkaisevaa, toteutetaanko se 

luottamushenkilöiden vai viranhaltijoiden piirissä (Bäcklund 2007).

Tiedon ja politiikan vaikutuspinta 
Päätöksenteossa ja suunnittelussa otetaan usein halukkaasti vastaan uutta tietoa, 

mutta sitä saattaa olla hankala soveltaa. Tiedontuottajien huolena voi olla, että 

suuri määrä tietoa jää hyödyntämättä. Vastaavasti tiedon tarvitsijat saattavat 

valittaa, että tutkimustietoa ei ole saatavissa käyttökelpoisessa muodossa. Tämä 

on tiedon ja politiikan vuorovaikutuksen ongelma, jonka taustalla saattaa olla 

liiallinen luottamus suoran tiedonsiirron malliin. 

Suorassa tiedonsiirrossa oletetaan riittävän, että tiedontuottajat hankkivat 

tiedon ja luovuttavat sen eteenpäin käytettäväksi päätöksenteossa omassa proses-

sissaan. Kaupunkiluonnon hallinnassa tukeudutaan luokituksiin, lainsäädäntöön 

ja vakioituihin suunnittelukäytäntöihin, mikä vahvistaa suoran tiedonsiirron 

mallia (Asikainen & Jokinen 2009). Suora tiedonsiirto voi olla käyttökelpoinen ja tehokas 

silloin, kun hallinnan ongelma on yksinkertainen. Näin on saavutettavissa tietty 

perustaso biodiversiteetin suojelussa. Käytännössä tulokset jäävät usein vähäisiksi, 

sillä monet päätöksenteon ongelmat ovat kompleksisia ja epälineaarisia, ja niihin 

sisältyy muitakin harkinnanvaraisia seikkoja kuin tieteellisen tiedon esiin tuomat. 

Suora tiedonsiirto ei mahdollista yhteistä oppimista.    

Tiedon yksipuolisuus liittyy usein suoran tiedonsiirron malliin. Luonnontieteel-

liset ja tekniset ratkaisut vallitsevat urbaanien ympäristöongelmien hallinnassa. 

Luonnontieteellinen tieto on mielletty täsmällisemmäksi kuin esimerkiksi asuk-

kaiden kokemuksellinen tieto (Faehnle ym. 2009), ja vaikka runsaasti eri tahoja osallistuisi 
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tiedontuotantoon, ainoastaan luonnontieteellistä tietoa saatetaan pitää todistusvoi-

maisena (Juntti ym. 2009). Kuitenkin Yearley (2006) sekä Innes & Booher (2010) esittävät, että 

kriittisen maallikkotiedon sekä tiedon yhteistuotannon avulla voidaan löytää uusia 

kekseliäitä ratkaisuja ja toimintatapoja sekä parantaa asiantuntijoiden laatimien 

mallien toimintaa. Tietämysperustan laajentamiseksi on kehitetty muun muassa 

sellaisia lähestymistapoja kuin postnormaali tiede (Funtowicz & Ravetz 2008, Francis & Goodman 

2010) ja kansalaistiede (citizen science, esim. Couvet ym. 2008).  Ne perustuvat asiantuntijoiden ja 

kansalaisten vuorovaikutukseen tiedonhankinnassa lähtien oletuksesta, että asi-

antuntijat ja hallinto eivät yksin kykene hallitsemaan nykyisiä ympäristöongelmia. 

Ongelman kehystäminen etukäteen vain tekniseksi voi vaikeuttaa monialaista 

keskustelua ja ohjata suoraan tiedonsiirtoon (Petts ym. 2008). Esimerkiksi asukkaiden 

tarjoama tieto ei välttämättä sovi lainkaan tällaiseen kehykseen. Tämä on todennet-

tuun tietoon perustuvan politiikan (evidence-based policy) tyypillinen hankaluus. 

Kyseistä menettelytapaa onkin laajasti kritisoitu rajoittumisesta kapeaan ja yksi-

puoliseen tietoon (Juntti ym. 2009). Erityinen ongelma kaupunkiluonnon hallinnassa on 

se, että viralliset instituutiot ovat hitaita uudistumaan, koska niitä rasittaa histori-

allinen perinne, voimavarojen sitoutuminen lakisääteisiin tehtäviin ja tietynlaisen 

toimintatavan poliittinen välttämättömyys (Leppälä & Jokinen 2011). Instituutioiden tapa 

käyttää vain tietynlaista tietoa on usein syvälle juurtunut, minkä vuoksi niiden 

toimintatapoja ei ole ehkä helppoa kyseenalaistaa. 

Monissa tutkimuksissa (Kingdon 2003, Owens ym. 2006, Turja 2012) on havaittu, että tiedonhan-

kinnan tuottamaa evidenssiä käytettään valikoivasti ja strategisesti oikeuttamaan 

jo tehtyjä poliittisia ratkaisuja. Todennettuun tietoon perustuvaa politiikkaa saa-

tetaan puoltaa sokeasti tuntematta sitä, että suhde evidenssin ja politiikan välillä 

ei ole mitenkään selvä. Monet valinnat ja institutionaaliset prosessit vaikuttavat 

siihen, kuinka evidenssi tuotetaan, valikoidaan ja tulkitaan politiikan muotoilussa 

ja toimeenpanossa, ja luonnollisesti siihen vaikuttavat myös erilaiset asiantunti-

juudet ja toimijoiden intressit sekä se, minkälainen tieto organisaatiossa koetaan 

asiaankuuluvaksi (Juntti ym. 2009). 

Tiedon ja politiikan vuorovaikutusta on hyödyllistä arvioida myös tutkimus-

tiedon monialaisuuden näkökulmasta. Kaupunkiekologian tutkimuksessa ja kau-

punkisuunnittelussa on yhä useammin tunnistettu monitieteisen tutkimustiedon 

tarve (Alberti 2008, Müller ym. 2010, Niemelä 2011). Tieteidenvälisen tutkimuksen suuri lupaus on, 

että eri tieteenalat pystyisivät ylittämään keskinäisiä rajojaan ja pääsemään tuotta-

vaan vuorovaikutukseen. Etenkin luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden välillä 

tarvitaan runsaasti rajatyötä, jotta päästäisiin eroon yksinkertaiseksi oletetusta 

työnjaosta niiden välillä (Petts ym. 2008).

Nykyajan tiedonhallinnassa voimakkaimmin on kehittynyt yksilökeskeinen 

eksplisiittinen tieto, heikoimmin taas hiljaisen tiedon (vaikeasti jaettava kokemuk-
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sellinen ja kehollinen tieto) ja etenkin kollektiivisen hiljaisen tiedon hyödyntäminen 

(Cook & Brown 1999). Kaupunkiluonnon hallinnassa eksplisiittiseen tietoon keskittyvä 

yhteistyö on jatkuvasti tiivistynyt. Aitoon kollektiiviseen asiantuntijuuteen, jossa 

tapahtuu syvälle menevää ja oppimiseen perustuvaa vuorovaikutusta eri alojen 

asiantuntijoiden välillä (Parviainen 2006), on kuitenkin vaikea päästä edes kaupungin 

sisäisessä asiantuntijatyössä (Leppälä & Jokinen 2011). Tämä viittaa siihen, että rajatyö voi 

vaatia pitkän ajan onnistuakseen. Esimerkiksi luonnonsuojelun toimeenpano 

saattaa edellyttää pitkää ja monivaiheista vuorovaikutusta osapuolten välillä, 

jotta tiedollisia kysymyksiä kyettäisiin käsittelemään siten, että niille avautuisi 

tilaa sulkeutumaan pyrkivässä prosessissa (Jokinen ym. 2009). Samankaltainen tilanne 

vallitsee asukkaiden kokemuksellisen tiedon hyödyntämisessä: sen tulisi toteutua 

jatkuvasti osana kaupungin itseymmärrystä eikä vain kuulemisena erillisissä 

projekteissa (Bäcklund 2007).

Edellä esittämämme näkökulmat osoittavat, että tiedon ja politiikan vaikutus-

pinta on paljon monimutkaisempi kuin yksinkertaistettu tiedonsiirron lineaarinen 

malli antaa ymmärtää. Usein ongelma on siinä, ettei tiedon luonnetta tunnisteta 

tietämisenä ja prosessina (Bäcklund 2007). Kaupunkiluonnon hallinnassa kysymykset 

ovat usein mutkikkaita, koska kaupunkiluontoa ylläpitävät prosessit ovat monin 

tavoin kytköksissä urbaaneihin muutoksiin ja niiden jatkuvuus voi vaatia tietyn-

laista ihmistoimintaa.

Koska pelkkä tiedonsiirto ei riitä, tarvitaan rajatyötä yhteisen tietämysperustan 

laajentamiseksi. Keskitymme eksploratiiviseen (luotaavaan, aineistolähtöiseen, 

kuvailevaan) tietoon, sillä se soveltuu operoimiseen laajan tietoaineiston ja komp-

leksisen kaupunkiympäristön kanssa. Usein se oletetaan vähäarvoisemmaksi kuin 

todistava (varmentava, testaava, ennustava) tieto, vaikka on pikemminkin niin, että 

nämä kaksi täydentävät toisiaan. Eksploratiivisen tietämisen vahvuudet ovat tilan-

teissa, joita luonnehtii epävarmuus. Esimerkiksi Tsoukas ja Hatch (2001) osoittavat, 

että narratiivinen (eli kerronnallisuuteen perustuva ja siinä mielessä eksploratiivi-

nen) tutkimustapa soveltuu erityisen hyvin kompleksisten kohteiden tutkimiseen. 

Yhteismitattomuudesta huolimatta tulisi pystyä yhdistämään erilaisia tiedonlajeja, 

sillä ne täydentävät toisiaan ja antavat mahdollisuuksia moniarvoiseen tietämiseen 

(epistemological pluralism, ks. Miller ym. 2008). Otamme lähtökohdaksi, että asiantuntijatiedon 

lisäksi kaupunkiluonnon hallinnassa tarvitaan asukkaiden, mutta myös kaupungin 

muiden keskeisten toimijaryhmien tietoa.

Kaupunkiekologinen tietokanta ja sen visualisointi
Kokeilussa hyödyntämämme kaupunkiekologinen tietokanta on koottu systemaattisen 

ja kattavan kasvikartoituksen avulla, jolloin koko kaupunki on jaettu tutkimusruu-

duiksi. Ruutukartoitus on vakiintunut menetelmä monissa luontokartoituksissa. 
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Kattavuutensa ansiosta se tuottaa harhatonta tietoa kasvien levinneisyydestä ja 

yleisyydestä kaupungissa. Ruutukoko vaihtelee kartoitustavoitteiden mukaan. 

Suomessa julkaistuissa kaupunkikasvien kartoituksissa (Vantaa, Helsinki, Oulu) 

ruutukoko on ollut yksi neliökilometri, mutta Tampereella ruutukooksi valittiin 

500 × 500 metriä eli 25 hehtaaria (kuva 1). 

Kartoituksen yhteydessä arvioidaan lajin runsaus ja yleisyys ruudulla sekä 

kasvupaikat, joilla se kasvaa (Tampereella käytössä oli 34 kasvupaikkakoodia). 

Havainnot kirjataan esitäytetyille maastotallennuslomakkeille, joilta ne on helppo 

tallentaa tietokoneelle. Jo lyhyen maastotyön jälkeen havaitaan suuri osa ruudun 

lajeista, mutta koskaan ei päästä täydelliseen lajiluetteloon. Vertailukelpoisuuden 

säilyttämiseksi kartoitusaika ruutua kohti on vakioitu yhdeksi ”kasvikartoittajan 

työpäiväksi” eli 10–12 maastotyötunniksi. Menetelmä on siten työvaltainen, kuten 

kaikki luontokartoitukset. Tampereen kantakaupungin 596 ruudun kartoittamiseen 

kului 12 vuotta (1998–2010). Toinen ongelma on pätevien maastokartoittajien puute. 

Kun ruuduilta kerätty maastotieto tallennettiin, saatiin tietokanta, jossa on 

noin 210 000 havaintoa yhteensä 1 225 putkilokasvilajista. Olemme käyttäneet 

GIS-teknologiaa (ArcGIC, MapInfo) visualisointiin (ks. esim. Duncan & Lach 2006) ja valmista-

K U VA  1 	 	Tampereen	kaupungin	kasvikartoituksessa	käytetty	ruutujako	(ruudun	koko	500	×	500	m).	
Kuvaan	on	merkitty	pistein	valkovuokon	levinneisyys	Tampereella.
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neet aineistosta erilaisia teemakarttoja käytettäviksi virikkeinä eri tahojen kanssa 

käytävissä ryhmäkeskusteluissa. Ryhmäkeskusteluiden tavoitteena on laajentaa 

yhteistä ymmärrystä urbaanin monimuotoisuuden luonteesta ja kaupunkiluonnon 

potentiaalista rajoittumatta tavanomaisiin kaupunkiluonnon arvoluokituksiin. 

Visualisoinnin avulla päästään etääntymään nykyisistä hallintakäytännöistä, jolloin 

keskustelu suuntautuu helpommin uusille urille. Toisaalta teemakarttojen tulisi 

sisältää osallistujille jotakin tuttua, jotta he voisivat peilata siihen omia kokemuk-

siaan. Ryhmäkeskustelut nauhoitettiin tutkimuskäyttöä varten. 

Eksploratiivisessa tutkimuksessa ei sitouduta tiukkoihin ennakko-oletuksiin, 

vaan seulotaan monipuolisesti laajoja tietoaineistoja ja kehitellään sitä kautta 

uusia ajatusmalleja. Todistava tutkimus taas asettaa mallin ja hypoteesin etukäteen. 

John Tukey (1977) teki terävästi eron näiden kahden menettelytavan välillä ja korosti, 

että eksploratiivinen tutkimus ansaitsee tulla arvostetuksi itsenäisenä vaiheenaan. 

Ajatusta on sittemmin viety pidemmälle, ja siitä on kehitetty systemaattinen mutta 

kuitenkin väljästi erilaisia tekniikoita ja osallistumista mahdollistava menette-

lytapa, joka tunnetaan luotaavana aineistoanalyysina (exploratory data analysis, 

EDA). Tiedon louhintaa (data mining) voidaan pitää EDA:n yhtenä sovelluksena. 

Siinäkään aineistoa ei ryhdytä käsittelemään perinteisin tavoin. Sen sijaan suuresta 

aineistomassasta yritetään löytää kiinnostavista ilmiöistä kertovia piileviä vihjeitä 

ja yllättäviä yhteyksiä. Vasta sen jälkeen niistä ryhdytään ottamaan tarkemmin 

selvää toisenlaisin menetelmin, kuten klusteroinnin tai luokittelun avulla. 

Biodiversiteetin tutkijoista Kelling ym. (2009) seuraavat samaa polkua ja tuovat 

esiin laajojen tietokantojen avulla luotavat mallit, visualisoinnit ja skenaariot mah-

dollisuutena kehittää uudenlaista tutkimusotetta (data-intensive analysis) perin-

teisen hypoteesin testauksen rinnalle. Heidän mukaansa luotaava aineistoanalyysi 

soveltuu hyvin luonnon monimuotoisuuden tutkimukseen, koska tutkimuskohde 

on kompleksinen ja sisältää usein laajoja aika- ja tilamittakaavoja. Kaupunkitut-

kimukseen liittyen Guhathagurta (2002) esittää, että mallintaminen on oikeastaan 

tarinan kertomista ja tämä voidaan ottaa lähtökohdaksi, kun tutkimus lavennetaan 

monitieteiseksi ja suunnataan vuorovaikutteiseksi kaupungin eri toimijoiden 

keskuuteen. Samaan tapaan voidaan ajatella laatimistamme teemakartoista, joita 

käytimme ryhmäkeskustelun virittäjinä. Kartat voidaan mieltää performatiivisiksi 

työkaluiksi, jolloin ne eivät ole lopullisia tutkimustuloksia, tiedollisia sulkeumia, 

vaan avaavat ilmiöön uusia näkökulmia. Kartat provosoivat, yllättävät ja ehdottavat 

uudenlaisia vaihtoehtoja (Crampton 2009).

Valmistimme ryhmäkeskusteluihin kahdentyyppisiä teemakarttoja: yksinker-

taisia luokituskarttoja sekä jatkuvapintaisia teemakarttoja. Esitystapa vaikuttaa 

siihen, miten kartat ymmärretään, millaista keskustelua niistä käydään ja millaisia 

asioita keskustelijat ryhtyvät niiden avulla pohtimaan (Jokinen ym. 2010). Ruutu on yksi-
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selitteinen ja selkeä esitysmuoto (kuva 1). Yksinkertaisissa luokituskartoissa ruutu 

saa arvon (värin, pisteen tai muun symbolin), mikäli tarkasteltava ilmiö esiintyy 

ruudussa. Ruudut ovat kuitenkin keinotekoisia rajauksia ja rikkovat tarkasteltavan 

ilmiön luonnollista alueellista jakautumista. Sen vuoksi havainnollistimme aineis-

toa myös tuottamalla jatkuvapintaisia karttoja spatiaalisen interpoloinnin avulla. 

Tällöin havaintoaineistosta tuotetaan jatkuvapintainen rasteri, jonka jokaisen 

solun arvo estimoidaan alkuperäisen aineiston perusteella (kuva 2). Interpoloinnin 

tarkoituksena on täydentää aineistoa siten, että tarkasteltavan alueen jokaiselle 

kohdalle estimoidaan jokin arvo. Interpolointi loiventaa rajoja ja tuottaa jatku-

vapintaisia kuvioita, jotka vastaavat ruutuja paremmin ihmisten kokemusmaail-

maa. Interpolointi ikään kuin palauttaa alkuperäisiä maaston muotoja ja tuottaa 

paremman visualisoinnin.

Visualisointiin perustuva ekologinen analyysi
Esittelemme seuraavaksi tutkijoiden ryhmätyöhön perustuvan menettelytavan, 

jonka pohjalta toteutimme visualisoinnin avulla hyvin yksinkertaisia aineisto-

K U VA  2 	 	Kasviruutuaineistosta	tuotettu	jatkuvapintainen	kartta,	joka	esittää	kasvilajien	määrää	kau-
pungin	eri	osissa	Tampereella.
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lähtöisiä analyyseja (vrt. Kelling ym. 2009). Tulokseksi saimme uutta ekologista tietoa 

karttojen muodossa. Tässä työskentelyvaiheessa tutkijaryhmämme monialaisuus 

(kaupunkiekologia, ympäristöpolitiikka, sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimus 

sekä kaupunkirakenteen ja paikkatiedon tutkimus) oli eduksi, sillä se mahdollisti 

monipuolisen ideoinnin. Näitä tutkijoiden ryhmätyönä laadittuja esityksiä käy-

timme valikoidusti teemakarttoina ryhmäkeskusteluissa muiden tahojen kanssa. 

Tutkijoiden keskinäinen työskentely aloitetaan yksinkertaisimmista analyyseista, 

jotta systemaattiseen aineistoon perustuvan ekologisen tiedon (kartan esittämä 

uusi informaatio) ja kokemuksellisen tiedon (eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden 

näkökulmat) välinen asetelma voidaan luoda kokeilevasti ja vaiheittain. Samankal-

taista vaiheittaista menettelyä käytämme ryhmäkeskusteluissa eri tahojen kanssa. 

Analyysin alkuvaihe on eräänlaista tiedon louhintaa, jolloin etsimme kiinnostavia 

ja yllättäviä yhteyksiä suuresta aineistosta. Yksinkertaisetkin aineistoa havainnollis-

tavat visualisoinnit ovat jo kuvailevia ekologisia analyyseja, sillä olemme tuottaneet 

ne tietystä näkökulmasta kaupunkiekologiseen tietämykseen perustuen. Koska 

kattavat kaupunkiekologiset aineistot ovat harvinaisia, jo tällaiset analyysit tuovat 

saataville uutta tietoa (kuvat 1 ja 2). Tutkijaryhmässä käymme vilkasta keskustelua 

ja punnitsemme erilaisia vaihtoehtoja, ja villitkin ideat hyväksytään kokeiltaviksi. 

Usein kiinnostavimpia kokeiluja ovat sellaiset, jotka valaisevat paikkakunnan histo-

riaa tai tuottavat arkipäivän oletuksia hämmentävän tuloksen. Tietyt visualisoinnit 

ovat kaupunkiekologisia perusanalyyseja, kuten kaupungin historiallisia vaiheita 

kuvaavan kasvistoaineksen esitys erillisinä karttoina (alkuperäislajit, muinaistu-

lokkaat, uustulokkaat, koristekasvit; ks. Ranta ym. 2012). Olemme tehneet analyy-

sikokeiluja myös sen perusteella, mitä esimerkiksi kaupungin toimihenkilöt ovat 

esittäneet aikaisemmissa ryhmäkeskusteluissa. Näin olemme luoneet yhteyksiä 

kaupunkiekologisen tietämyksen, uuden tiedon tuottamisen ja hallinnon toimin-

tatapoja uudistavien ideoiden välillä.

Analyysin seuraavassa vaiheessa punnitsemme karttaesityksen mielekkyyttä 

eri näkökulmista ja erityisesti siltä kannalta, kertooko esitys ilmiöstä, joka voidaan 

selittää kaupunkiekologisella tietämyksellä. Oman tietämyksemme tukena ovat 

samasta aineistosta tekemämme tilastolliset analyysit (esim. mitkä kaupungin rakenteelliset ja 

väestölliset tekijät selittävät kasviaineistosta esiin nousevia kaupunkiekologisia ilmiöitä; Ranta & Viljanen 2011) sekä suo-

malaiset ja kansainväliset kaupunkiekologiset tutkimukset.

Kolmannessa vaiheessa viimeistelemme kiinnostavimmat uutta tietoa tuottavat 

tulokset mahdollisimman havainnollistaviksi teemakartoiksi. Tällöin vertailemme 

vaihtoehtoisia esitystapoja ja arvioimme erityisesti niiden toimivuutta ulkopuo-

lisille järjestettävien ryhmäkeskustelujen virittäjinä. Tällöin huomioimme kartan 

puhuttelevuuden, yksiselitteisyyden, helppolukuisuuden, informatiivisuuden ja 

kohderyhmän ominaisuudet. Valintaan vaikuttaa vielä se, suuntaudummeko tule-
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vassa ryhmäkeskustelussa ensivaiheen elämyksellisiin vaikutelmiin vai pidemmälle 

vietäviin keskusteluihin, joissa tavoitellaan esimerkiksi kaupungin tai asuinalu-

eiden historiallisten vaiheiden paikantamista tai strategisluonteista pohdintaa 

kaupunkiluonnon hallinnasta.

Kuva 2, joka esittää kasvilajien määrää eri osissa kaupunkia, valaisee visualisointiin 

perustuvan ekologisen analyysin luonnetta yksinkertaisessa tapauksessa. Yhtäältä 

ekologinen analyysi yhdistyy GIS-teknologian hallintaan. Tällöin on harkittava muun 

muassa sitä, minkälaiseen raekokoon ja luokkaväleihin ekologisesti ja esitystavan 

kannalta on mielekästä pyrkiä. Toisaalta teknisten ratkaisujen yhteydessä on pitänyt 

pohtia, mikä oikeastaan on lajimäärän merkitys kaupunkiekologiassa. Lajimäärä on 

ollut vanhastaan yksi ekologisista perusanalyyseista. Suojeluun suuntautuneessa 

tutkimuksessa on kuitenkin kritisoitu sitä, että korkea lajimäärä sisältää usein 

ihmisen mukanaan tuomia lajeja, mutta ei välttämättä alkuperäisiä, harvinaisia tai 

uhanalaisia lajeja. Lajimäärä ei siten kuvaa kuin yhden puolen luonnon monimuo-

toisuudesta, ja sen rinnalle on kehitetty lukuisia muita monimuotoisuusmittareita. 

Kasvit ovat ainoa merkittävä eliöryhmä, jonka lajimäärä selvästi lisääntyy vielä 

kohtalaisen voimakkaan kaupungistumisen seurauksena (Müller & Werner 2010). Kau-

punkien kasvisto on runsaampi kuin ympäröivän maaseudun, sillä pirstoutuneet 

kaupunkibiotoopit tarjoavat elinmahdollisuuksia monille kasveille. Lisäksi ihmiset 

istuttavat kasveja pihoihin, puutarhoihin ja puistoihin, mistä useat lajit sitten 

karkaavat omille teilleen kaupunkiluontoa rikastuttamaan. 

Kasvit monine lajeineen tuovat luonnon nähtäville kaupungin asukkaille. Tällä 

on entistä suurempi merkitys kaupungistumisen jatkuessa. On jopa tutkimuksin 

todettu, että runsas kasvilajisto kaupungin viheralueilla lisää asukkaiden hyvin-

vointia ja asukkaat myös kykenevät havaitsemaan eroja lajimäärissä (Fuller ym. 2007). 

Korkea lajimäärä voi olla ekosysteemipalvelujen raaka-ainetta. Kasveista muodostuva 

lajikirjo tarjoaa asukkaille laajan aineiston olla selvillä siitä, mitä ulko-ovelta alkava 

lähiluonto tarjoaa eri vuosina ja vuodenaikoina (Asikainen 2011). Lähimpien kasvien avulla 

he kykenevät lisäämään ”ekologista varmuuttaan” kaupungin luonnosta, sillä ne 

ovat aina koettavissa ja niiden muutokset havaittavissa (Bhatti & Church 2001). Kasvit ovat 

kiinteästi yhteydessä paikkaan, ja paikat ovat ihmisten kokemusmaailman olen-

naisia kiintopisteitä. Kasvit heijastavat historiaa ja osoittavat herkästi ympäristön 

muutoksia, joten kaupungin asukkaat voivat olla selvillä menneistä tapahtumista 

kasvipeitteen perusteella. Kaupunkilaisten ekologista lukutaitoa voidaan vahvistaa 

tuottamalla tutuista paikoista kertovaa tietoaineistoa (Ranta & Rahkonen 2008).

Alustavia kokemuksia ja päätelmiä
Tähän saakka toteuttamiemme ryhmäkeskusteluiden perusteella olemme huo-

manneet, että kaupunkiluonnon monimuotoisuutta kuvaavan laajan ekologisen 
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tietoaineiston avulla voidaan laajentaa näkemyksiä kaupunkiluonnosta ja sen 

hallinnan periaatteista, kun aineistosta tehdyt ekologiset analyysit esitetään visu-

alisoituina ja niitä käytetään virikkeinä ryhmäkeskusteluissa. Kaupunkiluonnon 

potentiaali alkaa saada kiinnostavia ulottuvuuksia teemakarttojen ja keskuste-

luiden esiin tuomissa tilanteissa. Olennaista on, että menettelyssä tarvitaan sekä 

tutkimustietoa että paikallisten toimijoiden näkemystä.

Aluksi keskusteluryhmiin on kutsuttu vuorollaan kaupungin eri toimijaryhmiä 

kuten opettajia, kaupunkiluonnon hallinnasta vastaavia toimihenkilöitä kaupungin 

eri virastoista, asukkaita ja museotoimen asiantuntijoita. Myöhemmin painopiste 

on sekaryhmissä ja luottamushenkilöissä, jolloin työskentely siirtyy lähemmäksi 

tiedon ja politiikan vaikutuspintaa. Alusta alkaen olemme havainneet, että visuali-

sointien tarjoama ekologinen tieto saa osallistujat reflektoimaan omia kokemuk-

siaan. Esimerkiksi kaikille tutun valkovuokon voimakkaasti Länsi-Tampereelle 

painottuva levinneisyys oli osallistujille – ja myös asiantuntijoille – yllättävää 

tietoa, joka käynnisti vilkkaita keskusteluita (kuva 1). Valkovuokkoon ei ole tähän 

mennessä kiinnitetty suurta huomiota suunnittelussa, sillä sitä ei ole luokiteltu 

suojeltavaksi Etelä-Suomessa. Näyttävillä valkovuokon kasvustoilla voi kuitenkin 

olla varsin suuri arvo tietyille asuinalueille ja niiden asukkaille. 

Keskusteluaineistoista hahmottuva kokemuksellisuus kuvaa sitä, minkälaisten 

käytäntöjen välityksellä osallistujat ovat luoneet suhteensa kaupunkiluontoon. 

Keskustelut kiinnittyvät siten materiaaliseen todellisuuteen, mutta myös siihen, 

kuinka osallistujat ymmärtävät ja tulkitsevat kaupunkiluonnon jossakin laajem-

massa yhteydessä. Historiallinen ulottuvuus on tärkeä, sillä monet kasvit kertovat 

kaupungin tai kaupunginosan historiallisista vaiheista. Nämä historiat rakentavat 

asuinalueiden identiteettiä.  

Alustavasti vaikuttaa kiinnostavalta, että keskustelijoiden kokemuksellinen 

tieto tuottaa kerronnallisia aineksia sisältäviä merkityksenantoja. Kertomus on 

olennainen osa inhimillistä todellisuutta ja ehkä tärkein keino ajan ulottuvuuksien 

ilmaisemiseen (Polkinghorne 1988, Hyvärinen 2006). Kiinnittyessään paikkaan kertomus yhdistää 

kaupunkiluonnon fyysisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia piirteitä. Aikamittakaavat ovat 

olennaisia myös kaupunkiekologisessa tutkimuksessa, kun pyritään ymmärtämään 

ihmistoiminnan ja ekologisten prosessien vuorovaikutuksia (Niemelä 2011). 

Seuraavat seikat ovat olennaisia kehittämässämme menettelytavassa.

(1) Tilannekohtaisuus. Projektissa on sovitettava yhteen kolme eriluonteista 

tehtävää: (a) on muodostettava käsitys ongelma-alueen luonteesta politiikan ja 

tiedon rajavyöhykkeellä sekä erilaisten tietämysalueiden välillä, (b) järjestettävä 

ohjattu, yhteistoiminnallinen menettely sekä varmistettava prosessoitavan tiedon 

moniarvoisuus ja (c) pohdittava, mitä edellytetään laajan tietoaineiston käsittelyltä 

ja visualisoinnilta. Kohteenamme oleva luokitusten ulkopuolelle jäävä ”tavallinen 
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kaupunkiluonto” on ongelma-alueena jäsentymätön, sillä siihen liittyvistä arvoky-

symyksistä ja relevantista tiedosta ei ole etukäteen yhteisymmärrystä. Tällaisessa 

tilanteessa rajatyölle ja dialogisuuteen perustuvalle yhteistoiminnalle on erityistä 

tarvetta (de Wit 2004). 

(2) Iteratiivisuus. Prosessin vaiheittainen eteneminen ja edellisten vaiheiden 

vähittäinen täydentäminen ovat tärkeitä periaatteita. Niitä noudattamalla voidaan 

prosessoida kokemuksellista tietoa monenlaisissa vaiheissa ja hallituissa tilanteissa. 

Vaiheittaisuus helpottaa myös hankkeen monitieteisen luonteen säilyttämistä. 

Silloin voidaan hyödyntää eri tutkimusalojen itsenäisiä vahvuuksia. Jos metodi-

set menettelytavat pysyvät prosessin kuluessa tunnistettavina, voidaan arvioida 

tulosten luotettavuutta. Tämä edellyttää tutkijoiden tekemän analyyttisen työn ja 

vuorovaikutteisten vaiheiden harkittua keskinäistä järjestystä. 

(3) Eksploratiivisuus. Luotaavaa lähestymistapaa on tarpeen noudattaa sekä 

tutkijoiden työskentelyssä laadittaessa teemakarttoja että myöhemmissä ryh-

mäkeskusteluissa. Kun kaupunkiluonnon piirteitä tarkastellaan uteliaisuudella 

sitoutumatta suojelun ja viheralueiden luokituksiin, on mahdollista säilyttää 

kokeileva orientaatio. Näin kaupungista alkaa paljastua uusia piirteitä, jotka liittyvät 

ihmisten noudattamien käytäntöjen, urbaanien prosessien ja kaupunkiluonnon 

yhteiskehitykseen. 

(4) Näkökulmien runsaus ja eroavuus. Erojen olemassaolon tunnustava ja niitä 

ohjatusti hyödyntävä prosessi mahdollistaa kaupungin eri toimijaryhmien osallis-

tumisen tiedontuotantoon. Dialogisuus suorastaan edellyttää osallistujien välisiä 

eroja (Jokinen ym. 2010, Innes & Booher 2010). Asukkaiden lisäksi tarvitaan suunnittelijoiden, 

luottamushenkilöiden ja muiden keskeisten tahojen osallistumista. Myös tutkijoi-

den keskinäisessä työskentelyssä ovat eduksi tutkimusalojen ja henkilökohtaisten 

kiinnostusten tuottamat näkökulmaerot, sillä ne edistävät ideointia teemakarttojen 

laadinnassa ja tulosten analysoinnissa.

Nämä neljä periaatetta ovat ehtoja paikalliselle rajatyölle, kun etsitään ratkai-

sumahdollisuuksia politiikan kapea-alaisuuden ongelmaan ja käytetään apuna 

ekologisen tiedon visualisointia. Kokemustemme mukaan periaatteet auttavat pitä-

mään tiedon ja politiikan vaikutuspinnan avoimena erilaisten tietämysperustojen 

kohtaamiselle ja uuden tiedon luomiselle. Tällöin ekologisen ja kokemuksellisen 

tiedon vuorovaikutus synnyttää uudenlaista ymmärrystä tavalliseksi oletetusta 

kaupunkiluonnosta. Ilman erityisiä järjestelyitä tämä olisi epätodennäköistä.

Kiitokset. Tutkimusta tuki Suomen Kulttuurirahasto (tutkimushanke Notkea tieto ja 

monialainen tiedonmuodostus). Kiitämme myös keskusteluryhmiemme osallistujia, 

Tampereen kaupunkia sekä kahta arvioijaa, jotka antoivat hyödyllisiä kommentteja 

kirjoituksen edelliseen versioon.
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