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esipuhe

Olimme kevättalvella 2012 palaamassa 
luentokeikalta tallinnasta. Puhe kiertyi 
Vesa Peipisen 50-vuotisjuhliin. Keksimme 
idean juhlakirjasta – lainausmerkein tai 
ilman. Lähetimme laivalta saman tien 
nipun viestejä henkilöille, joiden tiesimme 
tehneen Vesan kanssa yhteistyötä ja 
projekteja. Monet vastasivat innostuneesti 
ja ehdottivat uusia nimiä. Erityisen tärkeät 
olivat ulla hakasen kontaktit ja paneutumi-
nen tekijäjoukon hahmottamiseen. tämän 
prosessin kautta saimme mukaan 11 kirjoit-
tajaa ja 9 juttua, joista yksi on sarjakuvan 
muodossa. Varmasti moni muukin olisi 
ansainnut tulla mukaan, mutta juuri nämä 
tavoitti tämä verkottuma.  

Kirjan tarkoitus ei ole niinkään muistella, 
vaan kertoa Vesan työn yhteiskunnallisista 
vaikutuksista ja merkityksestä kunkin 
kirjoittajan omalle nykyiselle ja tulevalle 
toiminnalle. Lissu Lehtimajan sarjakuva 
“Puutarhuri” on hieno kiteytys Vesan 
asenteesta: annetaan mahdollisuus uusille 
tyypeille ja – katsotaan mitä tapahtuu. 
usein tapahtuu yllättävää ja paljon. 

Oranssi on aivan oleellinen mahdollistami-
sen alusta ja toimintapiiri. Vaikka Oranssi 
on monella tapaa Vesan toimien keskiössä, 
emme halunneet tehdä Oranssin histo-
riikkia, koska Vesa itse on juuri tehnyt 
aiheesta kattavan opinnäytetyön Oikeus	
kaupunkiin!	-	Oranssi	kaupunkiliikkeenä1. 
Ennemminkin kyse on joukosta omaehtoisia 

Esipuhe  |  Panu Lehtovuori & Aleksi Neuvonen

todistajanlausuntoja: miltä toiminta Vesan 
ja Oranssin ympärillä on näyttänyt ja tuntu-
nut, sekä ennen että nyt.
Mahdollisuus itse muuttaa oman tekemi-
sensä ehtoja on avannut uusia näköaloja 
todella monille Vesan kanssa toimineille. 
Juhlakirjan jutut avaavat uusia ilmiöitä 
muun muassa musiikin, politiikan, kan-
salaistoiminnan ja arkkitehtuurin aloilla. 
Samalla ne rakentavat uudenlaista kuvaa 
helsingin henkisen ilmapiirin muutoksista 
viimeisten kahden vuosikymmenen mittaan. 

tämä muutos on ollut mittava. Vuoden 2012 
helsingissä omaehtoisuus ja Do-it-your-
self-asenne noteerataan jo juhlapuheita 
myöten asioiksi, jotka tekevät kaupungista 
kukoistavan. tästä muutoksesta on kiit-

täminen monia hienoja kaupunki-ilmiöitä, 
joiden toteuttajista monille Oranssi on ollut 
tärkeä ponnahduslauta.

toivomme, että tämä Vesan pyöreiden 
vuosien siivittämä kirjanen osoittautuu 
hauskaksi ja avartavaksi. Marginaaleissa 
on voimaa ja toisinkin voi toimia. Suuret 
kiitokset kaikille kirjoittajille! 

Onnea Vesa! 

helsingissä syyskuun 1. päivänä 2012 
Panu Lehtovuori ja aleksi Neuvonen 

Panu Lehtovuori & Aleksi Neuvonen  |  Esipuhe

1 pdf:nä verkossa: <http://www.oranssi.net/oranssi/

oranssin-historia>
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techno Raves 1992 - 
oRanssitekno

Tapio	Hakanen	&	Tero	Meltti

Tapio Hakanen & Tero Meltti  |  Techno Raves 1992 - Oranssitekno

Vuonna 1992 elektronisen tanssimusiikin 

ympärillä tapahtui paljon. Teknokultuuri 

vahvistui sekä Suomessa että ulkomailla. 

Helsingissä biitti liikutti tanssijoita laillisissa 

juhlissa, joita järjestettiin esimerkiksi Bottalla  

ja Vanhalla. Laittomia reivejä taas pidettiin 

muun muassa Kaapelilla ja Lepakossa. 

Kesällä 1992 Oranssin Putkinotkossa notkui 

joukko nuoria, jotka pelasivat marjapussia, 

kävivät yöuinnilla Seurasaaressa ja pitivät 

paikkaa muutenkin pystyssä. Nuoret innostui-

vat myös uudesta elektronisesta musiikista ja 

kävivät yöbileissä.

Putkinotkossa eli vahvana do-it-yourself-

henki ja tekemisen tyyli. Kun muutkin olivat 

järjestäneet yöbileitä Helsingissä, niin miksei 

myös Putkinotkossa voisi niitä pitää? Ideasta 

siirryttiin suoraan toteutukseen, vaikka levyjen 

soittamisesta, äänentoiston ja valojen raken-

tamisesta tai flyereiden suunnitelusta ei sen 

syvällisempää kokemusta tai osaamista kenel-

läkkään ennestään ollutkaan. Mikä tärkeintä 

niin innostusta ja aikaa oli kuitenkin kokemusta 

enemmän. 

”Notkon” teknobileiden järjetäjäryhmäksi 

syntyi Ilmilieska-niminen löyhä yhteisö. 

Muutama viikko ennen ensimmäistä tapahtu-

maa DJ Yogi ja Tapio Hakanen eli DJ Orkidea 

kuulivat levyjen soittamisen perusasiasta 

nimeltä ”biittimiksaus”. Biittiin miksaus pitikin 

sitten opetella ennen ensimmäistä keikkaa.

Syyskuisena perjantaiyönä 11.9.1992 järjes-

tettiin ensimmäiset yöbileet – omaperäisesti 

nimeltään ”Techno Raves”. Juhlien flyerit 

tehtiin tekstinkäsittelyohjelmalla, josta tuloste 

kopioitiin kalvolle. Kalvolle spreiattiin vihreää 

ja punaista, jonka jälkeen kalvoja kopioitiin fly-

ereiksi. Kaikki tehtiin käsin ilman mitään digi-

taalisia kuvankäsittelyohjelmia. Tänä päivänä 

internettiä edeltävä aika, jolloin tieto levisi 

pelkästään flyereillä ja suusta suuhun, tuntuu 

kovin kaukaiselta. Kuitenkin markkinointi toimi 

ja tapahtumiin tuli aina 150-300 juhlijaa. 

Levyjen soittamisesta tai muusta DJ-

kulttuurista ei tekijöillä ollut juuri aiempaa 

kokemusta. Kuitenkin noista tapahtumista 

alkoivat DJ Orkidean ja DJ Yogin yhä jatkuvat 

urat. Alkuaikojen vakiosoittajista DJ Holger 

oli soittanut pidempään. Hän tunsi myös 

muita Helsingin DJ:tä, joita oli yöbileissä aina 

vieraina. Vierailevina artisteina Ilmilieskan 

tapahtumissa nähtiin ja kuultiin 1990-luvun 

alun Suomen johtavia DJ:tä kuten Eliot Ness, 

 Techno Raves 1992 - Oranssitekno  |  Tapio Hakanen & Tero Meltti 



10 11

Ender, Captain Freedom (Olli Muurainen) sekä 

turkulaisen Sähkö-levymerkin Mika Vainio ja 

Tommi Grönlund. 

Putkinotkon yläkerta keskittyi rankempaan 

teknoon ja tranceen. Alakerran kahvila toimi 

chill outina, jossa yhdistettiin ambientia sekä 

Niko Hjeltin soittamaa dub reggaeta. Sisus-

tuksena toimi seinät peittävät mustat jätesäkit. 

Muutamissa tapahtumissa nähtiin 1990-luvun 

alussa harvinainen VJ, joka loihti VHS-videoi-

den avulla tunnelmaan sopivaa visuaalisuutta. 

Putkinotkon vapaasta tekemisen meiningistä 

kertoo myös se, että kun tapahtumiin tuli yhä 

enemmän ihmisiä ja yläkerran tanssitila kävi 

ahtaaksi, yksinkertaisesti otettiin leka käteen 

ja purettiin pari seinää pois, että saadaan 

suurempi tanssilattia.

Munkan yöbileille syntyi hyvä maine. Yöbileet 

kokosivat yhteen Helsingin vaihtoehtoväkeä, 

aktiivijuhlijoita ja konemusadiggareita. Ajan 

teknoaktiivit, kuten City-lehteen kirjoittaneet 

Sam Inkinen ja Markku ”Cosmo” Salmi sekä 

Radio Cityn Bello Romano olivat juhlien 

vakiovieraita. Juhlat alkoivat yleensä puolelta 

öin ja jatkuivat aamu seitsemään-kahdeksaan, 

joskus pidempäänkin.

Putkinotkon jälkeen Ilmilieska järjesti vielä 

muutamia tapahtumia Lepakossa. Tämän 

jälkeen Orkidea ja Tero Meltti pyörittivät Q, 

Maa ja Taivas-nimisiä salakapakoita Helsingin 

keskustassa. Nämä kaikki olivat perustana 

Tero Meltin ja Tapio Hakasen myöhemmin 

alkuun laittamalle Unity-yhteisölle, joka on 

toteuttanut lukuisia tapahtumia kuten One 

Minute Rave, Unity The Island, Sun, Renais-

sance ja Pacifique. Unity-yhteisö palkittiin 

vuonna 2007 Art Goes Kapakan ”Helsinki 

Hauskemmaksi”-palkinnolla työstä Helsingin 

kulttuurielämän eteen. 

Mikä sitten mahdollisti kaiken tuon vuosien 

1992-1993 toiminnan? Mikä oli 20 vuotta sitten 

erilaista? 

Yksi selkeä tekijä, ja laajemmin Oranssin 

tekemisen tyylin liittyvä ominaispiirre, oli 

alhainen kynnys sekä tekemiseen mukaan 

tulemiselle että itse tekemiselle. Kaikki, jotka 

olivat paikalla, saivat osallistua ja kutsuttiin 

mukaan tekemiseen, kukin omalla panoksella 

ja luovuudella. Käytännössä tämä tarkoitti 

sitä, että kulttuuria ja sen tekijöitä syntyi 

ikään kuin itsestään, kun oli vain puitteet, 

missä ihmiset pääsivät toteuttamaan itseään. 

Putkinotko tarjosi meille nämä puitteet. 

Tapio Hakanen & Tero Meltti  |  Techno Raves 1992 - Oranssitekno

Kulttuurituottamisen koulutuksen roolia hoitivat 

paikat, jossa nuoret pääsivät itse oppimaan 

tekemisen kautta. Useat 1990-luvun alun 

undergroundtekijöistä ovatkin nykyään oman 

alansa johtavia ammattilaisia Suomessa. 

Toinen ero liittyy siihen, että tapahtumia oli 

1990-alussa helppo tehdä melko pienellä 

taloudellisella riskillä. Oranssin lisäksi myös 

esimerkiksi Lepakon sai vuokrattua halvalla 

ja alaikäisenäkin helposti. Tuntuu, että tänä 

päivänä Kaapelin, Nosturin ja Suvilahden 

kaltaiset kulttuurikeskukset ovat toki ammat-

timaisesti hoidettuja, mutta myös virallisia ja 

kalliita ottaa käyttöön. Helsingissä tuleekin olla 

kulttuurikeskuksia ja vapaasti käytettävissä 

olevia tiloja, joissa on helppo järjestää erilaisia 

omaehtoisia tapahtumia ja toimintaa.

Kolmas tekijä on Vesa Peipinen. Vesan rooli 

Putkinotkon yhteisössä oli suunnattoman 

tärkeä eräänlaisena mahdollistavana turva-

verkkona. Vesa varmisti, että tietty turvallisuu-

den taso oli olemassa, rahat riittivät laskujen 

maksuun ja vesi, lämpö sekä sähkö toimivat. 

Vesan tyyli johtaa asioita oli rauhallinen, kes-

kusteleva ja kannustava. Vesa on ollut hieno 

roolimalli, joka on vaikuttanut meidän tekemi-

siimme viimeisen kahdenkymmenen vuoden 

ajan.

 Techno Raves 1992 - Oranssitekno  |  Tapio Hakanen & Tero Meltti 
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allo, govoRit gRaždanin!

Ulla	Hakanen

Osallistuvaa turismia Vesan kanssa Pietarissa 

Oranssi on 1990-luvun puolivälistä alkaen, siis 

melkein koko olemassaolonsa ajan, järjes-

tänyt vuosittaisen Pietarin-matka – tietenkin 

Vesan johdolla. Vuosien myötä niin Pietari 

kuin osallistujat ovat muuttuneet vähemmän 

resuisiksi, bussista on siirrytty junan kyytiin ja 

hotellitkin ovat olleet välillä ihan siedettäviä. 

Omatoimisen kaupunkiin tutustumisen lisäksi 

ohjelmassa on ollut mukana matkustaneiden 

suomalaisten bändien keikkoja paikallisella 

klubilla. Oranssin matkassa Pietarissa ovat 

olleet mm. Rasmus, Zen Cafe, Maria Gasolina, 

Kuukumina, keikkapaikkoina legendaariset 

klubit Fish Fabrique (kun se vielä sijaitsi 

yläkerrassa Puškinskaja 10:n puolella, jonne 

kiivettiin pimeää rappukäytävää) ja Moloko. 

2000-luvun alussa Klub Sputnik pyöri myös 

Helsingissä, jonne se toi pietarilaisen skan ja 

indierockin ykkösnimiä.

Matkoilla Pietari näyttäytyi, niin kuin kuuluikin, 

Pohjois-Euroopan suurimpana ja viriileim-

pänä metropolina. Vuosituhannen vaihteessa 

poliittiset suhdanteet olivat otolliset ja Oranssi 

sai Pietarin-hankkeisiinsa kansalaisjärjestöjen 

Ulla Hakanen  |  Allo, govorit graždanin! Osallistuvaa turismia Vesan kanssa Pietarissa 

lähialueyhteistyötukea. Summat olivat pieniä, 

mutta verrattuna Suomi-Venäjä-seuran kaltai-

siin dinosauruksiin toiminta vilkasta ja raikasta. 

Venäläisen uusimman populaarikulttuurin 

tuomista Suomeen jatkoi sittemmin Tusovka 

ry. Oranssi tasoitti tietä ja näytti mallia, että 

Venäjästä kannattaa näyttää nimenomaan 

uusinta uutta eikä vanhoja (rock)klassikoita. 

Oranssi teki Pietarissa yhteistyötä myös 

Vyborgskin lähiössä toimivan nuorisotalon 

kanssa, jonka toimintaan kuului niin perintei-

sempää harrastustoimintaa kuin uudempaa 

”etsivää nuorisotyötä” lähiön ongelmanuorten 

kanssa. Vasilinsaaren nuorisokeskus puoles-

taan remontoi itselleen uusia tiloja entisestä 

liukuporrastehtaasta, ja oranssilaisetkin 

kävivät siellä talkoissa. Pietarissa kyllä riittäisi 

tyhjiä tiloja, jotka voisi valjastaa väliaikaiseen 

käyttöön, se tuli selväksi muutama vuosi sitten 

sosiologi Dmitry Vorobyevin vetämällä kävely-

kierroksella Petrogradin puolella. ”Tuo talo on 

tyhjä... Ja tuo... Tuossa on vain kolmannessa 

kerroksessa jotain.” Viime vuosina Pietariin on 

matkustanut Vesan johdolla välillä enää varsin 

väljästi Oranssiin liittyvä joukkio. Seuraan ovat 

liittyneet Dodon aktiivit, joiden ansiosta on 

päästy mm. tutustumaan paikallisten kaupun-

kiviljelijämummojen kattopuutarhoihin.

***

  Allo, govorit graždanin! Osallistuvaa turismia Vesan kanssa Pietarissa   |   Ulla Hakanen

01  Nuorisotalolta Vyborgskajan lähiöstä

02  Preobrazhenijen aukion naapureiden kotoa

01 02
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Vain muutamaa viikkoa ennen kevään 2002 

matkaa oli Helsingin sanomissa pieni juttu 

otsikolla ”Kansalaisliike vastustaa Suomen 

konsulaattia” (HS 1.5.2002). Kansalaisjärjestö 

aikoi vedota kaupunkiin tulossa oleviin presi-

dentteihin Tarja Haloseen ja Vladimir Putiniin, 

jotta Preobraženijen aukion historiallinen 

kokonaisuus säästettäisiin ja uudisrakennus-

suunnitelmasta luovuttaisiin. 

Helsingissä oli koko talvi kiivailtu makasii-

neista, joten kaupungin historiallisten kerros-

tumien säilyttämistä vaativa kansanliike oli 

ehdottomasti tavattava! Mutta miten saada 

yhteys tähän kansanliikkeeseen? Hesarin 

toimituksesta annettiin kääntäjä Jukka Mallisen 

yhteystiedot, joka antoi jonkun pietarilaisen 

kirjailijan puhelinnumeron, jolta puolestaan 

saimme pietarilaisen toimittajan numeron, joka 

ei kuitenkaan koskaan vastannut puhelimeen.

Perillä päätimme kuitenkin mennä ainakin 

katsomaan miltä kyseinen aukio näyttää. Työ-

maa-aitaan liimattua manifestia tavatessamme 

tuli keski-ikäinen mies jututtamaan meitä. 

Kävi ilmi, että hän asuu naapuritalossa ja on 

vaimonsa kanssa aktiivisesti mukana raken-

nushanketta vastustavassa liikkeessä. ”Lena, 

toin vieraita”, huusi hän ovelta, kun astuimme 

sisään heidän kotiinsa, jonne meidät tietenkin 

oli siltä seisomalta kutsuttu. Sillä aikaa, kun 

ihailimme kauniin kodin tummaksi lakattua 

puuta olevia kalusteita ja vaaleanpunaisia 

tapetteja, kipaisi hän hakemaan kaupasta 

tarjoiluja. Teen ja keksien äärellä he sitten 

kertoivat meille vuolaasti kuinka investori oli 

hankkinut tontin, purkanut 1800-luvulta olevat 

tsaarin hevostallit ja saanut suomalaiset 

kiinnostumaan tyhjästä tontista. ”Olemme kir-

joittaneet vaikka kenelle: kaupunginhallintoon, 

ulkoministeriöön jne., mutta kukaan ei vastaa”, 

he valittelivat. ”Entä jos soittaisitte?” Kysymys 

aiheutti epäuskoa, mutta vakuutimme, että 

kirjeiden jälkeen kannattaa aina soittaa, koska 

puhelimessa kysymyksiin ei voi noin vain 

jättää vastaamatta.

Konsulaatille suurempia tiloja etsivät Suomi 

oli puolivahingossa tullut osalliseksi kiis-

tassa, joka oli saanut alkunsa jo muutamia 

vuosia aikaisemmin sijoittajan purettua tontilla 

sijainneen suojelukohteen. Asukkaat pahek-

suivat miksi Suomi toimii ”maassa maan 

tavalla”, ei välitä heidän vetoomuksistaan eikä 

antaudu keskusteluun. Suomessa Oranssi kävi 

tapaamassa ulkoministeri Erkki Tuomiojaa, 

joka vakuutti entisenä apulaiskaupunginjoh-

tajana kyllä ymmärtävänsä rakennusperinnön 

Ulla Hakanen  |  Allo, govorit graždanin! Osallistuvaa turismia Vesan kanssa Pietarissa 

suojelusta yhtä jos toistakin. Välitimme hänelle 

asukkaiden vetoomuskirjeen ja myöhemmin 

pääkonsuli tapasi heidät. Rakennushanke 

kuitenkin jatkui ja tänään paikalla sijaitsee 

Suomen suurin ulkomaanedustusto. 

*** 

Jäikö Pietarin-matkoista osallistujille käteen 

muuta kuin mukavia muistoja?

Oranssin yhteydet pietarilaisiin asukasaktiivei-

hin näyttivät mukana olleille käytännössä sen, 

mitä sosiologit (esimerkiksi Oleg Kharkhordin, 

nykyisin Pietarin Eurooppalaisen yliopiston 

rehtori) ovat selvittäneet tutkimuksissaan. 

2000-luvulle tultaessa venäläisten poliittinen 

osallistuminen oli vähäistä, jopa olematonta, 

paitsi silloin kun asiat tulivat riittävän lähelle 

ihmisten arkea. Nimenomaan kaupunkikuvaa 

ja kaupunkitilan käyttöä koskevat asiat saivat 

ihmiset liikkeelle. Edes onnettomassa tilassa 

ollut infrastruktuuri – vuotavat putket, katkaistu 

lämmitys, huono julkinen liikenne – ei saanut 

kansalaisia hermostumaan, mutta puistojen 

hävittäminen ja tuttujen historiallisten raken-

nusten purkaminen nostatti vastarintaa paitsi 

Pietarissa myös muissa kaupungeissa. 

Olivatko Preobraženijen aukion puolustajat 

nimbyjä? Heitä harmitti, että näkymä menee 

pilalle ja aukiolle pesiytyy viisumijonon ohella 

vakuutusten ja muiden tarvittavien asiakirjojen 

kaupustelijat. Mutta kuten Dmitry Vorobyev 

ja Thomas Campbell huomauttavat, Pietarin 

kaupunkitilaan liittyvissä kamppailuissa tiivistyi 

ihmisten yleinen hermostuminen kasvavaan 

sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen, kor-

ruptioon ja viranomaisten väärinkäytöksiin. 1 

Omaa asuinympäristöään puolustaessaan 

”nimby-aktivistit” ovat luoneet verkostoja, 

opetelleet ja opettaneet muille kansalaisvai-

kuttamisen taitoja, oppineet miten toimitaan 

median kanssa, perehtyneet lainsäädäntöön 

ja laatineet ehdotuksia sen muuttamiseksi. 

Ihan niin kuin me Helsingissä Vesan kanssa 

toimiessamme. 

  Allo, govorit graždanin! Osallistuvaa turismia Vesan kanssa Pietarissa   |   Ulla Hakanen

1 Dmitry Vorobyev & Thomas Campbell (2008) ”Anti-

viruses and Underground Monuments: Resisting 

Catastrophic Urbanism in Saint-Petersburg”, Mute 8:2, 

10 January 2008, http://www.metamute.org/editorial/

articles/anti-viruses-and-underground-monuments-

resisting-catastrophic-urbanism-saint-petersburg



16 17

uRbaanin veRtaistekemisen 
oRganisaattoRi

Tuuli	Kaskinen		&		Aleksi	Neuvonen

Tuuli Kaskinen  &  Aleksi Neuvonen  |  Urbaanin vertaistekemisen organisaattori

Vesan porukka kulki hänen edellään. Opimme 

nimittäin molemmat tuntemaan ensin Vesan 

kavereita ja hänen vaikutuspiirissään olleita 

ihmisiä. Näitä hauskoja, kaupunkikulttuurista, 

politiikasta ja kansalaisaktivismista kiinnos-

tuneita ihmisiä tavattiin milloin kavereiden, 

milloin töiden kautta, välillä yhteisiä tapahtu-

mia järjestettäessä. Vasta sitten tutustuimme 

eri vaiheissa, eri reittejä, vähä vähältä Vesaan.

Eihän tästä entouragesta kukaan sanonut 

olevansa "Vesan jengiä" tai välttämättämättä 

edes oranssilainen. Mutta kun sitten tutustui 

Vesaan ja tajusi, että Vesa oli ollut siellä missä 

nämäkin ihmiset, näki myös asioiden väliset 

yhteydet. 

Suurin osa noista ihmisistä olisi varmaan mie-

lessään allekirjoittanut Oranssin ensimmäisen 

toimintakeskuksen Putkinotkon avajaisissa 

vuonna 1991 pidetyn juhlapuheen toteamuk-

sen: “Me haluamme tarjota tilaa terveelle nuo-

relle hulluudelle, jota yhteiskunnan innokkaasti 

rakentamat  raamit ja lokeroinnit eivät rajoita.” 

Mene ja tiedä, jonkinlainen yhteinen asia heitä 

kuitenkin yhdisti.
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Tämän kirjan tekstit kuvaavat sitä, mitä 

kaikkea Vesa Peipisen kanssa toimimisesta on 

seurannut. 

Vesa on tehnyt asioita, joiden jälki on näkynyt 

aikalais-helsinkiläisille uudenlaisina tapah-

tumina ja paikkoina: talonvaltaukset, uudet 

nuorisotalot, nuorisokahvilat, asuinkäyttöön 

kunnostetut vanhat talot, bileet, konsertit, 

teatteriesitykset. Oranssin toiminta reilun 20 

vuoden aikana. Kymmeniä kiinteistöjä, tuhan-

sia tapahtumia, kymmeniätuhansia osallistujia. 

Nämä kaikki ovat asioita, jotka luultavasti eivät 

olisi tapahtuneet ilman Vesaa. Yhtä väärin 

olisi toisaalta sanoa, että ne olisivat tapahtu-

neet vain Vesan ansiosta. Ei, ne ovat asioita, 

joissa monen innostuneen ihmisen voimat ja 

taidot on saatu yhteen. On syntynyt asioita, 

joiden lopullista muotoa kukaan mukanaolija 

ei ole alunperin osannut kuvitella. Silti on 

rohjettu ottaa ensimmäiset askeleet. Se ei ole 

tapahtunut itsestään. On tarvittu joku, joka on 

sanonut, että eiköhän lähdetä kokeilemaan ja 

viittoillut ensimmäisille askelille suuntaa. Se 

joku on usein kai ollut Vesa.

Laittaessaan toimintaa liikkeelle Vesa on, 

ainakin jossain määrin, edennyt suunnitelmal-

lisesti. Keväällä 2012 valmistuneeseen Oikeus 

kaupunkin! – Oranssi kaupunkiliikkeenä -päät-

tötyössä hän antaa nimittäin hyvän määritel-

män toiminnalle: "Toiminnalla en tarkoita mitä 

tahansa puuhastelua, vaan Hannah Arendtia 

mukaillen: toiminta tarkoittaa uuden ja jonkin 

ennen näkemättömän prosessin aloittamista. 

Toimiessaan ihmiset saavat aikaan jotain, joka 

vaikuttaa epätodennäköiseltä."  

Me ajattelemme, että historiallisesti tarkastel-

tuna Vesa on merkittävä toiminnan liikkeelle 

laittaja, organisaattori. Se on meillä Suomessa 

harvoin käytetty titteli, mutta Yhdysvalloissa se 

tunnetaan laajasti. Maailman ehkä kuuluisin 

community organizer on presidentti Barack 

Obama, joka aloitti työuransa järjestelemällä 

yhteisön asioita köyhässä chicagolaisessa 

lähiössä. Näissä kaupunkikurjuuden suku-

polvien ajan vaivaamissa lähiöissä commu-

nity organizing -traditio on elänyt vahvana 

aina 1800-luvun lopun vapautettujen orjien 

voimaannuttamisohjelmista 1930-luvun 

työttömien mobilisointiin ja 1960-luvun 

kansalaisoikeustaisteluun.   
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Richard Sennett on maailmankuulu sosiologi, 

joka on verrattoman hienoissa kirjoissaan 

käsitellyt kaupunkien kehitystä, työn muutosta 

ja ihmisten yhteistoimintaa. Sennett omistaa 

merkittävän osan uusimman, vuonna 2012 

ilmestyneen Together-teoksensa sivuista juuri 

community organizer -tradition kuvaamiseen. 

Sennettin mukaan organisaattorien ajattelua 

yhdistävänä piirteenä ja eräänlaisena ideolo-

giana on ollut ihmisten omaehtoisen, aktiivisen 

(yhteis)toiminnan näkeminen päämääränä 

sinänsä, ei ainoastaan strategisena välineenä 

toivotulle yhteiskunnalliselle reformille. Orga-

nisaattorien mielestä on tärkeää, että ihmiset 

kykenevät tuottamaan ratkaisuja heitä kiusaa-

viin ongelmiin nimenomaan toimimalla itse. 

Ihmisten omaehtoinen toiminta ei voi loppua 

ratkaisun tuovaan reformiin. Omaehtoinen, 

yhteisöllinen toiminta on terveen, kestävän 

yhteisön keskeinen ylläpitävä piirre. 

Tässä suhteessa organisaattoritraditio eroaa 

merkittävästi monista, etenkin 1900-luvun 

loppupuolen eurooppalaisista poliittisista 

liikkeistä. Poliittisissa liikkeissä aina kristilli-

sestä sosiaaliliberalismista työväenliikkeen 

eri haaroihin ihmisten omaehtoinen yhteistoi-

minta oli monesti vain väline, jolla tavoitelluille 

reformeille saatiin turvattua riittävä tuki. Tästä 

tuesta oli hyötyä siellä, missä yhteiskunnalli-

nen muutos todella tapahtuu: suljettujen ovien 

takana, puolue- ja työmarkkinapolitiikan pöy-

dissä, joissa toimijoina ovat muutosta toivovien 

ihmisten edustajiksi nostetut kansalaisliikkei-

den johtajat.

Sennett piirtää kuvaa amerikkalaisesta organi-

saattori-perinteestä sen suurimman hahmon, 

1930-1970-luvuilla erityisesti Chicagossa ja 

Kaliforniassa elämäntyönsä tehneen Saul 

Alinskyn kautta. Alinskyn organisaattorimene-

telmään kuului yhteisön ja sen elinympäristön 

tunteminen, ihmisten kanssa rupattelu ja juo-

ruaminen, toisilleen tuntemattomien ihmisten 

saattaminen yhteen, ihmisten kannustaminen 

puhumaan keskenään kokemuksistaan ja 

neutraali informaation jakaminen olosuhtei-

den tilasta. Alinsky ja hänen kouluttamansa 

organisaattorit myös pidättäytyivät agitoimasta 

tai antamasta suoria ohjeita siitä, mitä yhteisön 

ja sen jäsenten pitäisi tehdä oman asiansa 

ajamiseksi.   

Alinskyn menetelmästä luettuaan on helppo 

tunnistaa Vesa organisaattoriksi. Hänellä 

on organisaattorille tärkeitä ominaisuuk-

sia ja taitoja, jotka ovat osin epätyypillisiä 
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suomalaisten poliittisten ja yhteiskunnallisten 

liikkeiden traditiolle. Vesan taitona on antaa 

ihmisille, heidän tekemiselleen tilaa, tarjota 

resursseja ja yhdistää asioita. Taitoon liittyy 

selvästi myös vahva näkemys ihmisten oma-

ehtoisuudesta ja kollektiivisesta toiminnasta 

paremman yhteiskunnan rakentamisessa. 

Vesan toiminta on diplomaattista ja rauhallista, 

puheen tapa enemmän havainnoiva ja toteava 

kuin julistava. 

Suomalaisessa järjestö- ja vapaehtoistra-

ditiossa on toki paljon yhteneväisyyksiä 

community organizer -perinteen kanssa. 

Hyvinvointivaltiomme on syntynyt yhdistysten 

ja vapaaehtoisten vähitellen synnyttämien 

rakenteiden päälle. Eikä malli ole mihinkään 

kadonnut. Monet suomalaiset yhdistykset 

tuottavat palveluja suomalaisille yhteistyössä 

kuntien ja valtion kanssa. Myös Oranssi on 

radikaaliudestaan huolimatta monella tapaa 

tyypillinen suomalainen järjestö. Seppo 

Eronen toteaa Oranssia käsitelleessä gradus-

saan, että rekisteröityminen yhdistykseksi, 

pääasiassa maltillisten toimintakeinojen käyttö, 

suunnitelmallisuus ja rauhanomaisuus sitovat 

Oranssin suomalaiseen yhdistysperinteeseen. 

Vesa kuvaa päättötyössään Tee-se-itse-

traditiota ja Oranssia osana sitä. Hän vertaa 

Oranssia muihin kaupunkitilan käyttäjä-kehittä-

jiin: "Skeittarit, graffitimaalarit, kaupunkiviljely, 

kadunvaltaukset ja pyöräilyaktivismi tai maa-

ilmanlaajuinen Occupy-liike ovat esimerkkejä 

kaupunkitilaa eri tavoin käyttävistä ryhmistä ja 

liikkeistä."

Oranssin polku kulkee talonvaltausporukasta 

taloja kunnostavaksi ja nuorisotoimintaa 

synnyttäväksi, koko ajan uutta luovaksi orga-

nisaatioksi. Eikä syyttä. Oranssi on kyennyt 

historiansa aikana toimimaan monenlaisten 

porukoiden kanssa monenlaisissa tiloissa ja 

tiloittakin. Sitä voidaan pitää sellaisen, ehkä 

post-modernin, yhdessä tekemisen tradition 

luojana, josta nyt ravintolapäivät ja block 

partyt saavat olla kiitollisia. 

Vesan tekemisen tapa on monella tapaa ollut 

aikaansa edellä. Omaehtoisuuteen ja tee-se-

itse-meininkiin perustuvasta kaupunkiaktivis-

mista on 2010-luvun alussa tullut asia, jonka 

merkityksen ja arvon sekä kansalaisten että 

johtavien poliitikkojen enemmistö tuntuu taju-

avan. Totutun ja joskus lakienkin rajoja rikkova 

kaupunkitoiminta on juuri sitä, joka tekee kau-

pungista innostavan ja vetovoimaisen paikan 
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elää. Sellaisesta omaehtoisesta kaupunki-

aktivismista, jota vielä 1990-luvulla käsiteltiin 

julkisuudessa marginaalisena vaihtoehtopuu-

hasteluna, on tullut lähes ihanne aktiiviselle 

kansalaisuudelle. 

Myös Oranssin nuorisotoiminnan mallissa 

on paljon sellaista, josta 2010-luvulla tuntuu 

olevan monen mielestä opittavaa. Käyttäjäläh-

töisyys, yhteiskehittäminen (co-production) ja 

vertaistoiminta ovat nyt palvelujen ja työelä-

män kehittämisen avainsanoja. Ne lupaavat 

toiminnalle parempaa vaikuttavuutta. Ne 

tarjoavat keinoja ohjata niitä asioita, joissa 

aiemmat välineet (esim. useimmat julkiset 

palvelut) ovat olleet yhteiskunnan muuttu-

essa tehottomia. Niiden avulla toivotaan, että 

voidaan saada ihmiset terveysliikkumaan, 

olemaan vähemmän liikalihavia tai kehittä-

mään jatkuvasti taitojaan työvoimatarpeen 

muuttuessa.

Vesan “menetelmä” on perustunut tilan 

antamiseen käyttäjille eli nuorille: ”Tämä ei 

ole työntekijävetoinen vaan käyttäjävetoinen 

paikka. Tänne on ihmisillä omat avaimet. 

Mestoja ei rikota, vaikka valvontaa ei ole. 

Tämä tila on kasvualusta”, kuvaili Vesa vuonna 

2006 Oranssin toimintaa Demos Helsingin 

Yksilön ääni – Hyvinvointivaltio yhteisöjen 

ajalla -raportissa. Vesan kuvailema malli 

korostaa sitoutumista oman tekemisen kautta 

ja vertaiselta vertaisille suunnattua toimintaa. 

Nuorille annetaan tilaa organisoida heitä 

kiinnostavaa toimintaa ja tuetaan sopivasti asi-

oissa, jotka yleensä tuottavat ensikertalaisille 

päänvaivaa. Innostus asiaan ja usko omiin 

kykyihin kasvaa tekemisen ja pienten onnistu-

misten kautta. 

Useimmat tämän kirjan artikkeleista antavat 

näytteitä tällaisesta kehityskaaresta. Vesan ja 

Oranssin toiminnan tuloksena on ollut paitsi 

tuhansia hienoja tapahtumia ja tukku kulttuurin 

ammattilaisia, myös suuri joukko keskivertoa 

kykenevämmiksi aikuisiksi kasvaneita nuoria. 

Vesan porukan ja oranssilaisten kaltaisille 

ihmisille on yhä enemmän kysyntää sekä 

työelämässä että kansalaistoiminnassa. Koulu 

tai työelämä eivät välttämättä anna valmiuksia 

itsenäiseen toimeen tarttumiseen ja yhdessä 

tekemiseen. Siksi tarvitaan Oranssin kaltaisia 

paikkoja ja Vesan kaltaisia organisaattoreita: 

ihmisiä, jotka osaavat saattaa toisia ihmisiä 

yhteen, kannustaa toimimaan ja etsimään 

yhdessä ratkaisuja. Hyvän organisaattorin 

ei tarvitse nostaa itseään jalustalle tai olla 
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jokaisessa tilanteessa mielipidejohtaja. Vesan 

toiminta on tästä oiva esimerkki, josta mekin 

olemme yrittäneet jotain omaksua. 

Sen sijaan on hyvä, että muut nostavat 

osaavia organisaattoreita aina välillä valokei-

laan. Näin vahvistuu ymmärrys organisaatto-

reiden arvosta yhteiskunnalle ja kanssaihmi-

sille. Olemme todella iloisia, että tämä kirja 

ja sen tekstit suuntaavat katseet Vesaan, 

luultavasti yhteen merkittävimmistä organi-

saattoreista aikamme Helsingissä. 
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03  Oranssiklubin keikkajuliste 15.12.1995

04  Lauri & Pauli Oranssin kahvilassa

05  Rasmuksen ensimmäinen promokuvasessio  

      vuodelta 1995 tai 1996 (© Dick Lindberg)

jolla oli “sivut siistinä” (ohimot ajeltu kaljuksi 

mohikaanimaiseen tapaan) ja loput pitkinä 

ohuina letteinä. Myöhemmin tapasin myös 

basisti Eero Heinosen, joka on aina ollut outo-

lintu – mikä on pelkästään positiivista – ja oli 

varmaan heistä se aktiivisin tiskaaja Oranssin 

kahvilassa. Tuumin heti shokeeraavan ensivai-

kutuksen saatuani, että tässäpä onkin kiinnos-

tava joukko koltiaisia. Että miten voi Suutari-

lasta asti löytää joku 16-vuotias erilainen nuori 

Oranssille vapaaehtoishommiin?

Keikka järjestettiin heinäkuussa 1995 ja loppu 

onkin historiaa. “Ekaks hoidetaan Helsinki, 

sitten Suomi ja sitten koko maailma”.

Kiitos Vesa, kun kutsuit minut Oranssin pj:ksi 

ja suosittelit ottamaan Rasmuksen Oranssiklu-

bin keikalle. Yhtään en ole katunut.

Vesa ja Rasmus  |  Teija Kotilainen Strömberg
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04 05

vesa ja Rasmus

Teja	Kotilainen	Strömberg

Oikeastaan on Vesa Peipisen ansiota, että 

törmäsin rock-yhtye Rasmukseen (sittemmin 

The Rasmus) vuonna 1995.

“Kaikki alkoi siitä kun mä lopputilin sain...”. 

Olin ollut Elmu ry:ssä Lepakossa töissä, 

mutta tultuani takaisin armeijasta huilimasta 

ei minulle löytynyt enää kylliksi hommia, kun 

aiemmat tehtäväni (Lepakon keikat ja Helsinki 

Clubland) oli jo annettu eteenpäin. Monoa tuli 

kenties maaliskuussa 1995. Vesa siitä sitten 

kotvan kuluttua – olisiko ollut huhtikuussa – 

loihe lausumaan, että “tulepa tänne Oranssi 

ry:hyn puheenjohtajaksi”. No minä menin ja 

musajätkänä tietenkin toukokuussa aloitin 

jo Oranssiklubin Linnankatu 10:ssä Skat-

talla. Vesa sitten yhtenä päivänä kertoi, että 

kahvilassa oli jeesaamassa pari mielenkiin-

toista nassikkaa, joilla on joku bändi. “Jahas, 

no kai ne sitten voi tulla meille keikallekin. 

Esittelisitkö?” Näin tapasin Lauri Ylösen (joka 

oli bestman häissäni Tukholmassa 10.10.10, 

joihin hääjuhliin matkasi myös Vesa Peipinen 

Pekka Haaviston, Olavi Uusivirran ja Aleksi 

Bardyn kera – mutta se lienee oma tarinansa), 

jolla oli vanhan punkkarin sydäntä sykähdyt-

tävä kampaus, nimittäin keltaiset piikit pys-

tyssä päässä, ja kitaristi Pauli Rantasalmen, 

Teija Kotilainen Strömberg  |  Vesa ja Rasmus
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on teos, ranskaksi oeuvre, jossa fyysinen 

tila, tekeminen ja kaupunkilaisten tiloilleen 

ja tekemiselleen antamat merkitykset kietou-

tuvat yhteen1. Tämä yhteen kietoutuminen 

saa lukemattomia muotoja alkaen arkisista 

kohtaamisista rapussa, pysäkillä ja metrossa 

ja päättyen esimerkiksi Senaatintorin historial-

lisesti latautuneen maiseman tekijöihin ja torin 

merkitysten uudelleenmäärittelijöihin. Jokainen 

meistä on tavalla tai toisella osa kaupungin 

teosta, halusimme tai emme. 

Vesan oivallus lienee se, että kaupungista 

asukkaidensa teoksena on syytä kantaa 

huolta. Kaupunki ei ole automaatti, ja ilman 

huolenpitoa se voi muuntua myös negatiivi-

seen suuntaan. Toisaalta aktiivinen huolenpito, 

muiden kaupunkilaisten taitava mukaan otta-

minen ja huolenpidon kiinnittäminen konk-

reettisiin paikkoihin ja rakennuksiin saattaa 

johtaa mitä yllättävimpiin myönteisiin kulkuihin 

ja oivalluksiin. Tästä tämän kirjan muut jutut 

antavat hyviä esimerkkejä.

Martin Heideggerin ajattelussa ’huoli’ (Sorge) 

on paitsi arkisana myös filosofinen käsite. 

Huoli on oleellinen osa intentionaalista 

eli johonkin tähtäävää ja juuri siksi inhi-

millistä täällä-oloa (Da-sein)2. Menemättä 

syvemmälle Heideggerin ajatuksiin halu-

aisin ehdottaa nimeä Vesan harjoittamalle 

urbaanille aktivismille: nimeäisin sen 

’kaupungista-välittämiseksi’. 

Kaupungista-välittäminen koskee yhtälailla 

kaupunkiyhteisön konkreettista ja elettyä tilaa 

– rakennuksia, kaupunkitiloja, niiden käyttöjä 

ja merkityksiä – kuin sen henkistä tilaa – yhtei-

sön itseymmärrystä, arvoja ja kykyä toimia 

myönteisen tulevaisuuden toteutumiseksi. 

Sen voi nähdä esimerkillisenä kaupungissa 

elämisen tapana, jossa välitetään yhteisestä 

hyvästä viisaasti, syvällisesti ja tulevaisuuteen 

tähdäten.

 ***

Unohdettujen ja purettavaksi tuomittujen 

talojen konseptuaalinen ja käytännöllinen 

haltuunotto on yhtä aikaa kaupungista-välittä-

misen väline ja sen tulos. Huolenpito kaupun-

gista, sellaisena kuin Vesa sen mielestäni hah-

mottaa, ei ole vain puhetta ja pamfletteja vaan 

innostunutta ja vastuullista paikkoihin sitoutu-

mista ja niiden luovaa kehittämistä. Jokainen 

on osa kaupungin teosta, ja jokainen voi 

kaupungista-välittäminen

Panu	Lehtovuori
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Vesa on antanut esimerkin siitä, miten kau-

pungista voi pitää aktiivisesti huolta kiinnittä-

mällä huomio unohdettuihin tai purettavaksi 

tuomittuihin tiloihin ja taloihin. Vesan johdolla 

Oranssi on ollut aloitteellinen muun muassa 

Kokos-tehtaasta, Tehtaankadun puutaloista 

ja VR:n makasiineista käydyissä kiistoissa. Eri 

tilanteissa Vesa on ollut hereillä ja pystynyt 

oikealla hetkellä kokoamaan porukan, joka 

ideoi, toimii ja vaikuttaa. 

Tavoitteena ei ole useinkaan ollut tilojen 

saaminen Oranssin käyttöön, vaan paljon 

yleisempi pyrkimys suojella arvokkaita ja 

kiinnostavia paikkoja kaikkien kaupunkilaisten 

yhteiseksi iloksi. Tämä on kaupunkiyhteisön 

aktiivisuutta parhaimmillaan: kaupunkilaista 

aktivismia paremman kaupunkielämän eteen. 

Tästä näkökulmasta kaupunki ei ole erilaisten 

valinnaisten ja vaihtoehtoisten toimintojen, 

kuten kaupankäynnin tai kulttuurin alusta 

(puhumattakaan että se nähtäisiin koko-

elmana rakennuksia), vaan nimenomaan 

asukkaidensa yhteinen, jatkuvasti muuttuva 

ja historiaan kerrostuva luomus. Kaupunki 
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kättä viranomaisneuvotteluissa ja – parhaim-

millaan ja kaiken onnistuessa – olleet mukana 

kunnostamassa, korjaamassa, välittämässä 

rakentamistaitoja nuoremmille tekijöille ja 

nauttimassa hienojen tilojen atmosfääristä ja 

uudesta elämästä. 

Monien unohdettujen tai purettavaksi tuomittu-

jen talojen tutkimisen kautta Livadyn kollektii-

ville on syntynyt kokemusperäinen ymmärrys 

siitä, että hyvin usein tilat ja talot tuomitaan 

huonokuntoisiksi, korjauskelvottomiksi ja 

jopa vaarallisiksi vastoin parempaa tietoa, 

oikeuttamaan kiinteistöspekulaation vaatima 

purkaminen jonkin kerrosalaltaan suuremman 

tieltä. 

Suomen kaupungeissa, Helsinki mukaan 

lukien, on esimerkiksi edelleen terveitä, 

hienoja urbaaneja puutaloja 1800-luvun 

jälkipuoliskolta. Miksi tätä kerrostumaa ei 

oteta vakavasti? Ilman vähintäkään menneen 

haikailua voidaan todeta, että valtava määrä 

käyttökelpoisia rakennuksia on Suomen kau-

pungeista hävitetty. Usein puretut talot olisivat 

06

06 Valvomon vanhoja ikkunoita on korjattu   

talkootyönä.     
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myös aktiivisesti ottaa osaa sen tekemiseen. 

Jokainen meistä voi ottaa roolin kaupungin 

’tuottajana’, tulevaisuuden tekijänä.

Kaupungista-välittäminen on uudenlaista 

urbaania toimijuutta, jossa johonkin raken-

nukseen tai kaupunkitilaan liittyvien ideoiden, 

toimintamallien ja toimijaryhmien kokoaminen 

ja kehittely ja – ennen kaikkea – konkreetti-

nen kunnostamis- ja korjaustyö, toiminnan 

pyörittäminen sekä näiden vaatimat neuvot-

telut, varainhankinta, verkottuminen ja työssä 

oppiminen mahdollistavat kokonaan uusien 

kaupunki-ilmiöiden synnyn. Taneli Viitahuhdan 

idea ’kunnostavasta asenteesta’ on ’kaupun-

gista-välittämisen’ kanssa saman suuntainen: 

miten pystyä toimimaan omassa piirissä ja 

vähin resurssein, mutta tietoisena laajem-

masta; miten olla lamaantumatta.3  

Kuten monet tämän kirjan artikkelit herkällä 

tavalla osoittavat, Vesalla on ollut erityinen 

kyky ja halu antaa vastuuta uusille tekijöille, 

myös epävarmoille, tietään etsiville ja syrjäy-

tymisvaarassa oleville. Oranssin hankkeet 

ovat olleet toisille korkeakoulu, toisille amis. 

Oranssi on ollut yhtä lailla yrityshautomo kuin 

ponnahduslauta julkisiin toimiin tai politiikkaan. 

Tässä inhimillisessä vaikuttavuudessa kiteytyy 

kaupungista-välittämisen sosiaalinen ja yhteis-

kunnallisessa ulottuvuus: talojen ja tilojen 

kehittäminen on antanut suurelle joukolle 

helsinkiläisiä kokonaan uudet tiedot, taidot ja 

verkostot. 

***

Itselleni toiminta Vesan kanssa ja työ monissa 

Oranssin hankkeissa on ollut arkkitehtuurin ja 

kaupunkitutkimuksen kriittinen lisäoppimäärä. 

Se käsitys kaupungista-välittämisen juurista ja 

arvosta, jota tässä jutussa ensi kertaa koetan 

saada paperille, on syntynyt vasta aivan viime 

aikoina, kahden vuosikymmenen kokemusten 

pohjalta. 

Nykyinen Arkkitehtitoimisto Livady edeltävine 

1990-luvun alun muotoutumisvaiheineen4  on 

ollut mukana ainakin Kokos-tehtaan, Teh-

taankadun puutalojen ja VR:n Makasiinien 

suojelukiistoissa sekä parast’aikaa Suvilahden 

Valvomon hankkeessa. Vesan kanssa olemme 

saaneet monimuotoista yhteiskunta- ja raken-

nusoppia: vetäneet keskusteluja, kirjoittaneet 

lehtiin, tehneet julistuksia, laatineet teknisiä 

ja historiallisia selvityksiä, vaihtoehtosuunni-

telmia ja raportteja, istuneet seminaareissa, 

opetelleet taloudellisia laskelmia, vääntäneet 
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sosiaalisen median ja konkreettisten kohtaa-

misten vuorovaikutukset ja post-kapitalistiset 

uudet toimijuudet päinvastoin lisäämässä 

julkisen tilan poliittista merkitystä? 

Vesa on ollut näihin keskusteluihin nähden 

pioneeri. Se mitä sellaiset hip-, pop- ja punk-

ryhmät kuin Kööpenhaminan Supertanker ja 

Berliinin Raumlabor tekevät nyt, oli Helsin-

gissä todellisuutta jo 90-luvun alussa. Oikeus 

kaupunkiin on subjektiivinen – kaikilla pitäisi 

se olla – mutta siihen sisältyy kutsu: kaupunki 

07

paranee toimimalla aktiivisesti, ottamalla tilaa 

haltuun ja tekemällä julkisessa tilassa omia 

juttuja. 

Itselleni kaupungista-välittämisen ajatus on 

kiteytynyt Valvomo-hankkeessa ja sen poh-

jaksi käydyissä keskusteluissa. Valvomosta on 

tulossa Oranssin ensimmäinen pysyvä nuorten 

omaehtoinen kulttuurikeskus. 

Oranssi otti Suvilahden kaasutehtaan kul-

malla seisovan, jo purettavaksi tuomitun ja 

metsittyneen rakennuksen haltuun vuonna 

07  Kunnostettuja ikkunoita

pitemmällä tähtäimellä olleet arvokkaampia 

kuin ne korvanneet teknisesti heikommat 

rakennukset. 

Joskus myös kuntokartoitukset ovat tar-

koitushakuisen negatiivisia. Tänä keväänä 

törmäsimme tähän Kaartin lasaretin kohdalla. 

’Asiantuntijan’ arvio väitti lasaretin puutaloja 

korjauskelvottomiksi ja vaarallisen mikrobi-

pitoisiksi – edes käymättä kaikissa tiloissa. 

Livadyn Lauri Saarisen tekemä tutkimus 

osoitti, että rakennukset ovat aivan harvinaisen 

hyvässä kunnossa. Talot saatiin pelastettua, ja 

ne tullaan siirtämään Roihuvuoreen kaupun-

ginosan kylätaloiksi. 

Arkkitehdin kaupungista-välittäminen on 

ennen kaikkea omien tietojen ja asiantunte-

muksen eettistä ja vastuullista käyttämistä. 

Monissa tapauksissa se ottaa vastatiedon tai 

vaihtoehtosuunnitelman tuottamisen muodon. 

Livady tekee nykyisin melko paljon raken-

nushistorian selvityksiä, joita vaaditaan sekä 

asemakaava- että rakennuslupaprosesseissa. 

Nämä selvitykset ovat museoviranomaisten 

reguloimia, teknisiä ja historiallisiin tosiseik-

koihin nojaavia. Itse selvitysten objektiivi-

sesta luonteesta huolimatta jo päätökseen 

tehdä selvitys sisältyy arvovalinta: oletus, 

että rakennuksella on arvoa ja historiaa, jota 

kannattaa tutkia. Selvittäjän into ja asiaan 

paneutuminen – ’kohteesta-välittäminen’ – voi 

parhaimmillaan johtaa siihen, että rakentami-

sen muut osapuolet alkavat nähdä vanhan 

rakennuksen tai alueen uusin silmin, entistä 

merkityksellisempänä. Joskus tällä on vaiku-

tusta suunnitelmin. 

***

Kaupungista-välittämisen ydin ei kuitenkaan 

ole taloissa vaan kaupunkiyhteisössä. Välittä-

mällä taloista ja tiloista välitämme ihmisistä. Ja 

toisin päin: toimiva ja vireä kaupunkiyhteisö 

pystyy paremmin ylläpitämään rakennettua 

miljöötä. 

Vesa on lopputyössään5 kirjoittanut oikeudesta 

kaupunkiin.  Kysymys julkisen tilan poliittisuu-

desta ja kaupungin asukkaiden oikeudesta 

paitsi käyttää julkista tilaa myös ottaa se 

haltuun ja muotoilla tilojen käytön ja muokkaa-

misen kautta yhteisön olemassaolon ehtoja 

on tutkimuskeskusteluissa juuri nyt hyvin 

keskeinen. Onko julkinen tila ja sen myötä 

inhimillinen kaupunkiyhteisö kuolemassa tava-

raistumisen, nettiriippuvuuden ja kameraval-

vonnan paineissa? Vai ovatko tilapäiset käytöt, 

Oikeus kaupunkiin ja huolenpito kaupungin tiloista  |  Panu LehtovuoriPanu Lehtovuori  |  Oikeus kaupunkiin ja huolenpito kaupungin tiloista
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08   Tuleva kirjakahvila elokuussa 2012.

08

1 Idea kaupungin teosluonteesta on Henri Lefebvren. 

Ks. esim. Lehtovuori, Panu (2012), ”Towards 

Experiential Urbanism”. Critical Sociology, vol 38, no 

1/2012, s. 71-87. 

2 Heidegger, Martin (2000). Oleminen ja aika. 

Vastapaino. s. 41-43.

3 Ks. tämän kirjan sivut 42-47. 

4 Livadyssä Oranssin kanssa ovat toimineet ainakin 

Marko Huttunen, Pekka Lehtinen, Juulia Mikkola, 

Mikko Mälkki, Janne Prokkola, Lauri Saarinen ja 

allekirjoittanut; Mikko Bonsdorff 1990-luvun loppuun 

ja Tuomas Eskola 1990-luvun alkuvuosina. Livady 

teki suunnitelmat myös Oranssin Kulosaaren ja 

Tapanilan taloihin ja toimi Tapanilassa kirvesmiehinä. 

Suunnittelimme myös erityisen Oranssitalon, edullisen 

puisen kaupunkitalon Oranssin asumismuodon 

tarpeisiin.  

5 Peipinen, Vesa. (2012). Oikeus kaupunkiin 

– Oranssin kaupunkiliikkeenä. Humanistisen 

korkeakoulun opinnäytetyö. <https://publications.

theseus.fi/bitstream/handle/10024/45981/Peipinen%20

Vesa%202012..pdf?sequence=1>

2010, alkoi siivota sitä ja suojasi sen säältä. 

Vesan pyynnöstä Livady tuli mukaan, ja pian 

huomasimme, että pinnalta rähjäinen talo 

oli rakenteiltaan kunnossa ja erinomaisen 

vankka. Gunnar Taucherin alkujaan kaasu-

tehtaan ruokalaksi suunnittelema funkistalo 

(1939) myös sopi hyvin Oranssin tarpeisiin. 

Muutos tekniseksi valvomoksi 1970-luvulla oli 

tuonut tiloihin lisää särmää ja outoja yksityis-

kohtia, jotka yhdessä 1990- ja 2000-lukujen 

graffitien kanssa synnyttävät omalaatuisen 

kokonaisuuden. 

Kunnostettava Valvomo-rakennus säteilee 

ympäristöönsä jo nyt; kutakuinkin valmista 

pitäisi olla 2013-14. Konkreettinen paikka ja 

työ sen eteen tuottaa joka päivä oivalluksia, 

taitoja ja uusia yhteyksiä – parempaa kau-

punkitilaa ja vahvempaa kaupunkiyhteisöä. 

Valvomo on Vesan työn kulminaatio ja ehkäpä 

yksi parhaista 50-vuotislahjoista. Onnea! 

Oikeus kaupunkiin ja huolenpito kaupungin tiloista  |  Panu LehtovuoriPanu Lehtovuori  |  Oikeus kaupunkiin ja huolenpito kaupungin tiloista
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resta johtuen omistusoikeuden loukkaami-

nen on täällä usein erityisen suurena syntinä 

koettavaa.

 Talojen valtaamisen paine syntyi Suomessa 

siitä, että etenkin nuorisoasuntojen (ja muiden 

nuorten käyttöön soveltuvien tilojen) tarjonta 

ei vastannut tarvetta. Talonvaltaaminen osuu 

kuitenkin samalla tarkoituksella tai tiedosta-

matta moneen muuhunkin maaliin. Poliittisena 

tekona se kantaa harteillaan myös ylipäänsä 

kansalaisaktivismia kohtaan tunnettujen pelko-

jen taakkaa.

 Symbolisessa mielessä voisi kärjistää, että 

talonvaltauksessa punkit ja punikit ovat sosia-

lisoimassa kiinteistökeinottelijoidenkin jotenkin 

talonpoikaiseksi miellettyä oikeutta pitää kiin-

teistöjään mieluummin vaikka tuulen ja hallan 

pesinä kuin yhteisiä tarpeita hyödyttävässä 

tarkoituksessa.

 Eivätkä siinä ole kaikki talonvaltauksen koti-

maiset hidasteet. Suomessa talojen valtaa-

misen rajoitteena ovat myös kylmän ilmaston 

asettamat realiteetit. Lämmittämätön asumus 

ilman juoksevaa vettä on suuren osaa vuotta 

käyttökelvoton. Samaan aikaan asumista 

koskeva lainsäädäntö asettaa asumiselle ja 

sen valvonnalle suuria vaateita. 

*** 

Suomalaisen talonvaltauksen pioneerina 

tunnetun Oranssin 1990-luvun alusta kantava 

historia on mahtava yhdistelmä nuoriso-

työtä, kulttuurista haastajuutta ja asumisen 

politiikkaa.

 Nuorisotyön alueella järjestön filosofia on 

kuin antiteesi hyvää tarkoittavalla kunnalliselle 

peruskonseptille, jossa kaupunki perustaa 

nuorisotilan 10–20 vuotta sen jälkeen kun alu-

eella on sitä ensi kertaa perustellusti vaadittu 

ja rakentaa sen viimeistä naulaa myöten val-

miiksi, varustaa peleillä ja vehkeillä ja istuttaa 

sinne pivon nuorisotyöntekijöitä. Kunnes se 

sitten jonkun vuoden päästä lakkautetaan, kun 

keskushallinnon kamreerit laskevat, että pal-

veluverkon kokonaisuudessa talon ylöspito ei 

palvelusuoreitteiden kokonaismääriin nähden 

kannata.

 Oranssilainen nuorisotyö on sitä, että nuorille 

annetaan vuokralle – mahdollisesti  valtauksen 

jälkeen – puolikuntoinen tila ja samalla vasarat 

Maltillinen radikaali  |  Tuomas Rantanen

Tuomas	Rantanen

maltillinen Radikaali

Ainakin joskus yhteiskunnallisissa haastaja-

piireissä oli tapana kuuluttaa, että henkilö-

kohtainen on poliittista. Aluksi sillä viitattiin 

arkisiin vallankäyttöympäristöihin etenkin 

sukupuolisen, seksuaalisen ja etnisen iden-

titeetin näkökulmasta. Oli loogista, että pian 

samaan putkeen sujahtivat myös syömiseen 

ja asumiseen liittyvät valinnat rakenteellisine 

oheisvaikutuksineen.

 Suomessa asumiseen liittyy erityisiä ulottu-

vuuksia. Sodan jälkeisen suuren maaltamuut-

toaallon siivillä maankäytön politiikasta ja 

kiinteistötaloudesta tuli erityisen merkittäviä 

politiikan ja rahanteon alueita. Kaupunkien 

rakentamisboomi jätti alleen liikaakin vanhan-

aikaiseksi koettua kaupunki- ja maaseutura-

kentamisen historiaa. Lisääntyneen kaupun-

kityöväestön tarpeisiin piti julkisin tukitoimin 

kehittää kohtuuhintaista rakentamista.

 Suomessa aina taustalla väijyvän talonpoikai-

sen menttaliteetin takia nimenomaan omis-

tusasumisen asema on erityisen vahvassa 

poliittisessakin suojeluksessa. Samasta juu-

Tuomas Rantanen  |  Maltillinen radikaali
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näkökulmaan, jonka skaala ulottuu seuraavaa 

budjettivuotta tai rakentamisen suhdannesyk-

liä pitemmälle.

 Sittemmin olen tehnyt Vesan kanssa paljon 

yhteistyötä paitsi esimerkiksi VR:n makasii-

neja koskevan kansanliikkeen ja muutaman 

muun suojelukiistan kohdalla, myös Helsingin 

kunnallispolitiikassa, etenkin sen asuntopoliit-

tisella alueella.

 Vesan vähemmän puoluepoliittisesti rajau-

tuvassa, mutta ehkä sitäkin poliittisemmassa 

näkökulmassa on nähdäkseni selvää, että 

asuntopolitiikka on samaan aikaan ainakin 

talouspolitiikkaa, sosiaalipoltiikkaa, kult-

tuuripolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa ja 

nuorisopolitiikkaa.

 Suomalainen asuminen junnaa yhtälössä, 

jossa rakennusliikkeiden keskittyminen ja 

keskinäisen kilpailun onnahteleva epämää-

räisyys, hyvin pitkälle viety rakentamisen 

säätelynormisto ja tyydyttämättömät alueelliset 

kysyntäpaineet nostavat asumisen hintaa 

kohtuuttoman korkealla. Asuntopolittista 

asetelmaa on pitkään sotkenut sekin, että 

maankäytön ja rakentamisen kaupallisilla 

toimijoilla on ollut aina silloin tällöin epäsopivia 

suhteita poliittisiin päättäjiin. Tämä on usein 

vaikeuttanut yhteisen edun toteutumista 

asuntopolitiikassa.

 Oikea politiikka on idealismia, yhteisöllistä 

haastamista ja oikeiden asioiden saattamista 

vastakkain.  Poliittisessa vaikuttamisessa 

todella tarvitaan Vesan kaltaisia toimijoita, 

joilla on sekä sydäntä yhteisölliselle radikalis-

mille, mutta samalla mielen malttia yhteistyölle 

ja luovalle ongelmanratkaisulle.

Maltillinen radikaali  |  Tuomas Rantanen

ja pensselit kouraan. Nuorisotyön integroiva 

vaikutus syntyy hankkeen itseorganisoitumi-

sen ja yhdessä tekemisen kautta.

 Oranssin kulttuurinen toiseus liittyy oman tilan 

hallintaan, epätyypillisesti vanhaa kunnioitta-

van ja särmikkään estetiikan arvostamiseen 

sekä auktoriteettien – usein sanan mukaisesti 

– rakentavaan ha  astamiseen.

 Asuntopolitiikan alueella Oranssi on vuo-

siensa aikana kasvanut nuorten asumisen 

puolesta kansalaisosallistumisen klassisin 

keinoin taistelevan huutomerkin roolista myös 

uskottavaksi nuorisoasumisen välittäjäksi, van-

hojen kiinteistöjen tasokkaaksi kunnostajaksi, 

uusien asuntojen rakennuttajaksi ja aktiiviseksi 

asuntopoliittisten aloitteiden tekijäksi.

On varmaa, että kaikki tämä ei ole Oranssin 

pitäaaikaisen toiminnanjohtaja Vesa Peipisen 

yksin aikaan samaa, mutta yhtä varmaa on, 

että Vesan vaikutus tässä kaikessa on ollut 

suuri.                     

***

 Tutustuin itse Vesa Peipiseen joskus 90-luvun 

alussa Vanhan ylioppilastalon edessä kiemur-

televassa jonossa. Kanssani keikalle odottanut 

ystäväni kertoi tekevänsä esitelmää talonvalta-

uksista ja kysyi, tietäisinkö sopivia kontakteja 

haastateltavaksi. Tunnistin jonossa edempänä 

jostain lehti- tai televisiojutusta tutun Vesa Pei-

pisen. Esittelin sitten heidät toisilleen, samalla 

kun itseni Vesalle.

 Oranssin mediakärjessä viihtyivät siihen 

aikaan etenkin räiskyvän värisillä hiuksilla ja 

räjähtäneellä garderobilla koristellut reippaat 

kapinanuoret. Harkitsevan ja diplomaattisen 

Vesan rooli taas oli toimia enemmän taus-

talla kabinettiupseerina, jonka auktoriteetti 

perustuu siihen, että eetoksen kulma pysyy 

kirkkaana, langat näpeissä eikä mopo keuli 

kurveissakaan.

 Näinähän se toimivissa kansalaisjärjestöissä 

aina on. Tarvitaan sekä niitä konsensuksen 

puhkaisemiseen ja pelin avaukseen rohkeita 

ja omapäisiä vaatijoita että niitä neuvottelijoita, 

jotka näkevät asiat laajemmassa kehyksessä 

ja osaavat leipoa syntyneestä hässäkästä 

toteuttamiskelpoisia kompromisseja.

 Asumisen, rakentamisen ja maankäytön poli-

tiikassa on ehdotonta lisäetua siitä, jos maltti 

ja analyysikyky riittävät sellaiseen strategiseen 

Tuomas Rantanen  |  Maltillinen radikaali
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henganneiden tyyppien myöhempiin tekemi-

siin. Samoin voisi tulkita Vesan nerollisia suun-

nitelmia Oranssin toiminnan tarkoitusperiksi.

Tilapäiset käytöt ja urbaani aktivismi olivat 

kuitenkin etäisiä asioita 90-luvulla. Oranssin 

vaikutusta ja Vesan roolia siinä haluan sen 

sijaan tarkastella kahden taustalla vaikuttavan 

syvävirran kautta, jotka voi ehkä tiivistää seu-

raavasti: kun ihmisiin uskoo, ne pystyy ja sivul-

lisuus on turhaa. Mitä Vesan tarkoitusperiin 

tulee, luulen, että Vesa halusi pitää hauskaa. 

Helsinki oli 1990-luvun alussa harmaa ja 

hidas itäeurooppalainen laitakaupunki, jossa 

kaupunkisuunnittelua ohjasi kaupunkilaisten 

hyvinvoinnin ja viihtymisen sijasta oikeiston ja 

vasemmiston rakennusliikkeiden etupiirijako. 

Nuorilla ei ollut paikkoja, joissa tehdä, eikä 

paikkoja, joissa asua.

Vesa oli Oranssilla päivisin. Vähintään per-

jantaisin ja lauantaisin oli keikkoja, ja Vesa 

oli Oranssilla usein iltaisin. Vesa asui teinien 

keskellä remontoimassa Oranssin Kulosaaren 

taloa. Vesan käsitys lomasta oli bussilastillinen 

puoli-ilmaisesta kioskivodkasta villiintyneitä 

teinejä, passiin kirjoitettujen laulunsanojen 

takia kumihanskatarkastukseen joutuneita 

tulevia rokkitähtiä ja transun ryöstämäksi 

tulleita teatterihörhöjä Pietarissa. Ei se ole ihan 

normaalin ihmisen hommaa. 

Itse päädyin Oranssille lukion ekalla kouluka-

verini ja tulevan kämppikseni Tommi Forsströ-

min imussa. Tässä vaiheessa Oranssi oli toi-

minut muutaman vuoden Skattalla ja systeemi 

oli hyvää vauhtia syleilemässä talonvaltaajista 

yhteiskuntakelpoisia. Aivan ekoilla kerroilla 

kahvilassa myytiin vielä limun lisäksi olutta, 

mutta se loppui, kun jengillä oli kaupungin 

avustuksen muodossa jotain menetettävää. 

Tommi oli vuosia Oranssin miksaaja ja klubi-

järkkääjä, minä tyyppi, jolla oli talon avaimet 

ja lafkan nimenkirjoitusoikeus. Tehtävä ei ollut 

kovin haastava, koska talon ovet olivat melkein 

aina auki. 

En tiedä onko kyse fatalismista vai mistä, 

mutta käsittääkseni Vesalla on kova luotto 

siihen, että kun nuorille tyypeille antaa 

vastuuta, ihmiset kasvavat sitä kantamaan. 

Oranssiaktiiviksi tultiin jotenkin niin, että kun 

keikoilla oli aikansa käynyt, Vesa tai joku muu 

pyysi jeesaamaan vähän lippujen tai limppa-

rin tai talonvaltauksen kanssa. Luisuminen 

syvemmälle olikin sitten nopeata ja ajankäytöl-

lisesti huomattavaa. 

Kasojen kuningas  |  Timo Riitamaa
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kasojen kuningas

Tässä yhteydessä on hankala välttää laito-

jen yli tursuvaa nostalgiaa ja yhden ihmisen 

nostamista nolonomaiseen kunniaan. Onneksi 

nuori ihminen on luontaisesti niin itseensä kes-

kittynyt otus, että kykyä muiden huomiointiin ja 

niin ollen edellytyksiä hehkuttavaan muiste-

luun on vain rajallisesti. 

Olin 1990-luvun puolivälissä Varkauden lan-

nistama nuori. Vuosien ajan olin ehdottoman 

huonolla menestyksellä yrittänyt ympäröivän 

yhtenäiskulttuurin hengessä intoutua niin 

lätkäkorttien keräämisestä kuin mopoistakin. 

Linnunmunien ryöstelyyn ja luokassa heitte-

lyyn en taipunut ja homotteluun minulla oli 

huonot edellytykset, koska kävin ruotsinkielistä 

ala-astetta ja minulla oli sama etunimi kuin 

televisiosarja Hyvien Herrojen homotarjoilijalla. 

Lopulta otin 15-vuotispäivänä hatkat.

Jälkiviisauden ihanasti luita ja ytimiä lämmittä-

vässä hehkussa tämän mahdollisuuden voisi 

käyttää mainiosti kirjoittamalla Oranssin ja 

Vesan edelläkävijyydestä tilapäisten käyttöjen 

ja itseohjautuvan kaupunkiaktivismin maahan-

tuojana ja vedellä lankoja Oranssilla nuorena 

Timo Riitamaa  |  Kasojen kuningas
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kokemuksistani – eräänlainen petrimalja, jossa 

oli täytteenä erinomaisen soveltuvaa ravinto-

möhnää jännän kasvua varten. Kulloinenkin 

toimintakeskus oli ihmisille mahdollistava 

ympäristö ja tukiranka mielekkäiden asioiden 

tekemistä varten. Vesan kyky oli huolehtia 

siitä, että tämä ravintomöhnä oli rehevälle ja 

monimuotoiselle kasvulle suosiollisessa tilassa 

ja usko siihen, että kun ihmisiin uskoo, ne 

pystyy.

Kaikki eivät ehkä tiedä tai tiedosta tätä, mutta 

Vesa tekee kasoja. Todellisuudessa Vesa on 

Vesakasojen kruunattu kuningas, syrjäyttä-

mätön seremoniamestari. Siinä missä muiden 

monarkkien tunnusmerkkinä on kruunu, 

valtikka ja kärpännahkaviitta, Vesalla on kasa. 

Missä nuoriso remontoi korjauskelvottomaksi 

tuomituista puutalosta asuntoja tai kötisee 

keikkapaikan pihalla, siellä on Vesa työntele-

mässä jalkansa ulko- ja sisäsyrjillä hiekkaa ja 

kiviä taidokkaiksi kasoiksi. 

Malja Vesakasoille!

Kasojen kuningas  |  Timo Riitamaa

Oranssin klubeilla pyöri enimmäkseen yläaste- 

ja lukioikäisiä. Suuri osa täysi-ikäisistä siirtyi 

baareihin. Yhtä kaupungin vilkkaimmista nuo-

risotaloista, parhaimmillaan parisataa tyyppiä 

illassa vetävää paikkaa pyöritettiin siis käytän-

nössä alaikäisten ja yhden palkatun aikuisen 

voimin. Ja se toimi ihan hemmetin hyvin.

Oranssi oli ja on ihmiset, jotka Oranssilla 

tekevät. Sellaiset tyypit kuin Mira Katva, joka 

haali ja huolehti, että talossa oli aina iso 

kasa jengiä myymässä lippuja ja limpparia ja 

katsomassa tuimasti hölmöileviä teinipunk-

seja, sekä asumispuolella Maija Paju, joka 

jonkinlaisen aivokemiallisen häiriön takia ei 

pystynyt olemaan tekemättä mitään yli kolmea 

minuuttia. Vesan rooli siinä oli katsoa, että 

homma pysyi jotenkin järjen ja lain rajoissa. 

Vesaa ei limpparin ja lipunmyynnin, keikkojen 

järjestämisen ja pyörittämisen yksityiskohdat 

äänipiuhojen säntillistä järjestyksessäpitoa ja 

yleistä siisteyttä lukuun ottamatta kiinnostanut 

tippaakaan. 

Nuorisotyöllisten kohteiden sijasta oli itse-

näisiä, itsevaltaisia toimijoita, jotka itseoh-

jautuivat ja tekivät mitä huvittaa kaikessa 

paitsi taloushallinnossa ja edellä mainituissa 

äänipiuhoissa. Oranssin pääsyyn kaupungin 

nuorisotoimen suosioon ja rahallisen tuen 

piiriin vaikutti paitsi se, että Oranssilla pyöri 

hirveä määrä teinejä, myös Vesan kyky pysyä 

väleissä kaupungin virkamiesten ja luottamus-

henkilöiden kanssa. 

Sen lisäksi, että Oranssilla pyöriviin tyyppeihin 

iskostui käsitys siitä, että hommat täytyy tehdä 

itse, ja usko siihen, että ne pystyy tekemään 

itse, Oranssin henkeen kuului myös ajatus 

siitä, että asioita ei katsota sivusta. Aikana, 

jolloin kaupunkilaiset olivat jo lämmenneet 

vanhojen rakennusten suojelulle, mutta kau-

pungin luottamushenkilöt olivat vielä tukevasti 

rakennusliikkeiden taskussa, Oranssi pelasti 

lukuisia rakennuksia tuholta. Roihuvuoressa 

vallattiin yhdessä Vailla Vakinaista Asuntoa 

ry:n asunnottomien kanssa kokonainen kerros-

talo, koska kaupungin mielestä oli OK tappaa 

juoppoja talvipakkasiin. Vaarattoman oloisesta 

Vesasta oli näiden rakennussuojelullisten ja 

muiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta 

runsaasti iloa. Oranssilla kasvanut jengi ei 

ole myöhemminkään katsonut virkamiesten 

ja poliitikkojen urpoiluja välinpitämättömänä 

sivusta.  

Oranssi oli – tai on, olen puhunut men-

neessä aikamuodossa, koska puhun omista 
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hälvenemiseen auttaa aika, ja kun sitä on 

kulunut tarpeeksi, voi kokemustensa pariin 

palata ja katsella niitä selväpäisesti.

Ensimmäisiä huomioitani oli, että toisin kuin 

useimmat ihmiset, Vesa käyttäytyy seurassa 

ja kahden kesken jokseenkin samalla tavalla. 

Kun Vesalle heitti toverilliseksi tarkoitettua 

(todellisuudessa kai lähinnä teini-ikäistä) 

herjaa, hän ei lähtenyt leikkiin eikä suuttunut. 

Sen sijaan Vesa oli vähän hämillinen ja jatkoi 

keskeytyksen jälkeen sitä, mitä oltiin teke-

mässä. Aikoinaan ajattelin, että Vesan tyylin 

selitti ikäero meidän, lukioikäisten leiriläisten, 

ja hänen välillään. Sittemmin nähtyäni häntä 

myös muissa ympäristöissä, ymmärsin, että 

Vesa toimi samoin kuin hän aina toimii: avoi-

mesti ja hiukan muodollisesti, itseään koros-

tamatta. Vesa harjoitti eräänlaista demokraat-

tista tapakulttuuria. 

Aina kun joku toimii määrätietoisesti ja pitkään 

jonkin projektin parissa, tukee toimintaa 

asenne, josta tuo tai tämä projekti on vain 

palanen. Oranssia voi kutsua Vesan projektiksi 

(tietysti monien muiden myös). Vesan projek-

tina se perustuu hänen omalle asenteelleen, 

jossa keskeistä on lähtökohtainen kiinnostus 

asioihin ja ihmisiin, samalla haluttomuus 

antautua niiden vietäväksi. Tämän asenteen 

voi nimetä tarkemminkin, ja oma ehdotuk-

seni on kunnostava asenne. Viittaan tietysti 

talkoohenkeen, joka on Oranssin moottori, 

mutta tarkoitan myös pitkäjännitteisyyden ja 

sitoutumisen tyylillistä perustaa. En tarkoita 

”idealismia”, joka voi nykyään olla vain halpa 

iskusana, eikä kunnostava asenne myöskään 

samastu katteettomaan myönteisyyteen, 

”yhteisöllisyyteen” tai muihin vallitsevan 

kulutuskulttuurin meille tuputtamiin arvoihin. 

Kunnostava asenne elää tarkkanäköisestä 

havainnoinnista, myös mielettömyyden ja suh-

teettomuuden havainnoinnista. Sille selviöitä 

ovat kelvottoman roinan liikalasti poliittisessa, 

taloudellisessa, sosiaalisessa ja ekologisessa 

elämänsfäärissä. Samoin tarve suojautua 

myrkyn vaikutuksilta ja pysyä liikkeessä, olla 

lamaantumatta.

Kunnostavaa asennetta voikin lähestyä siihen 

sisältyvän negaation kautta, nollaamisen tai 

nihilaation merkeistä liikkeelle lähtien. Samalla 

päästään selvittelemään asenteen historiallisia 

juuria.

* * *
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kunnostava asenne ja 
asumisutopioiden 

mahdollisuus tänään

Olen Vesaa 16 vuotta nuorempi, ja kun tutus-

tuin häneen kesällä 1995 Oranssin kesäleirillä 

Lammassaaressa, olin 16-vuotias. Nyt olen 

tuplasti vanhempi – yhtä vanha kuin Vesa 

silloin taannoin. Menneiden muistelu on kai 

nautittavaa vasta tässä iässä, ja ehkä sen 

takia punkkarit eivät luota keneenkään yli 

kolmikymppiseen. Nautinto tosin liittyy asian 

ankaruuteen: kohta kaksivuotiaan lapseni 

elämän myötä olen alkanut enemmän ajatella 

myös oman henkilöni rakentumista ja lap-

suuden merkitystä jokaisessa aikuisessa. 

Kasvattamisen haaste voi olla mahdoton, 

mutta se myös pakottaa ajattelemaan. Näistä 

lähtökohdista sommittelin tästä kirjoituksesta 

kolmiosaisen kelailun, joka etenee henkilökoh-

taisista asioista kohti yleisiä ja lopuksi takaisin 

yksityiseen.

Ensimmäiset kokemukseni Vesasta ovat seu-

raavien kehittelyjen pohjana, sillä havainnoista 

tarkimpia ovat aina ensimmäiset. Yleensä 

ne tosin itse tulkitsee väärin – selvitäkseen 

hämmennyksestä, sillä tarkat havainnot 

hämmentävät. Omatekoisen hämäyksen 
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vallankumoukselliseksi hyveeksi ”par excel-

lence”. Moderni arkkitehtuuri voisi toteuttaa 

destruktiivisen luonteen vaatimukset poispyyh-

kimisestä ja läpinäkyvyydestä. Benjamin kan-

nattikin Adolf Loosin avantgardistista arkkiteh-

tuuria, joka kieltäytyy ornamentista korvaten 

sen valkoisella, koruttomalla julkisivulla. Benja-

minista ajattelijana kertoo kuitenkin paljon se, 

että häntä 1800-luvun arkkitehtuurissa kiehtoi 

juuri se, mikä jo hänen omana aikanaan vai-

kutti vanhentuneelta: silmänlume, eksotiikka ja 

kitsch, jonka ensimmäisiä teoreetikoita hän oli. 

Niissä häivähti unien todellisuus, tavoittamaton 

mutta ei kovin kaukainen maailma, josta hän 

oli aina kiinnostunut.

Benjaminille 1900-luvun suurkaupunkia tuli 

yhtäältä määrittää nopea, laadukas ja halpa 

rakennuskulttuuri. Elämän edellytykset tulee 

taata kaikille, kaupungista on raivattava pois 

omistavan luokan vaalimat etuoikeutetut ”jäljet 

ja painaumat”. Kuvannollisesti ihmisen tulisi 

oppia elämään kaupunkiluukussaan ilman 

plyysiverhoiluja ja toppauksia. Juuri tämän 

loan destruktiivinen luonne räjäyttäisi pois. 

Samalla Benjamin näyttää ajatelleen, että 

poliittisesti 1800-luvun rihkamakulttuuriin sisäl-

tyi lupaus onnesta, jonka poispyyhkiminen 

olisi vaarallista, olkoonkin että tämä lupaus 

vaikuttaa seniililtä ja sentimentaaliselta – sekä 

tietysti täysin epäedistykselliseltä. Mutta juuri 

infantiiliseen kokemistapaan viittaava onnelli-

suuden vaade kaikkine aistisine määreineen 

tulisi Benjaminin mukaan ottaa poliittiseksi 

mittariksi, jota vasten jokainen itseään edistyk-

selliseksi kutsuva hanke mitattaisiin.

* * *

Destruktiivisen luonteen ja kunnostavan 

asenteen välisen suhteen selvittäminen voi 

lähteä liikkeelle Benjaminin vaivihkaa teke-

mästä varauksesta modernistisiin arkki-

tehtuuri- ja kaupunkisuunnittelu-utopioihin. 

Näyttää nimittäin siltä, että Benjamin näki 

ennalta kannattamiensa projektien rajoi-

tukset, jotka historia on sittemmin näyttänyt 

toteen. Futuristinen utopia koneellistetusta ja 

prosessuaalisesta kaupunkiasumisesta koki 

lyhyen renessanssin 60-luvulla mm. englanti-

laisen Archigram-ryhmän ja yhdysvaltalaisen 

Richard Buckminster Fullerin visioissa, mutta 

jäi lähes täysin vaille toteutusta. (Kiinnosta-

vana poikkeuksena suomalainen Futuro-talo, 

jonka suhteesta utooppisen kaupunkisuunnit-

telun ja arkkitehtuurin perinteeseen, ks. Home 

2002.) Kun 1970-luvulla öljykriisin myötä 

menetettiin usko muovin kaikkivoipuuteen, ja 

Kunnostava asenne ja asumisutopioiden mahdollisuus tänään  |  Taneli Viitahuhta 

Walter Benjamin kirjoitti vuonna 1931 destruk-

tiivisesta luonteesta ja niputti arvatenkin 

piirteitä monista ystävistään tähän luonne-

tyyppiehdotelmaan. Benjaminin mukaan 

destruktiivinen luonne kaipaa ennen muuta 

puhdasta ilmaa ja avointa tilaa: hän on valmis 

räjäyttämään kaiken käyttökelvottoman tieltään 

eikä vaivaa päätään kysymyksellä, mitä sen 

tilalle tulee. Raivaaminen, ei rakentaminen, 

on hänen työtään. Destruktiivinen luonne 

ei kaipaa lepoa eikä suojaa, hän ei pelkää 

väärinymmärretyksi tulemista tai juorujen koh-

teeksi joutumista. Pikemminkin hän on provo-

kaattori ja intriigimies, joka panee itsensä aina 

häikäilemättä peliin. Hänen näkemyksensä on 

šokeeraavan yksinkertainen, hänen keinonsa 

yksinkertaistava šokki. Destruktiivinen luonne 

on aina työssä, testaamassa mistä nurkasta 

maailma lähtisi purkautumaan.

Benjaminin luonneanalyysin keskiössä on 

destruktiivisen luonteen reagointitapa. Paljolti 

kyseessä lienee luonnekuva Benjaminin 

ystävästä ja esteettisestä liittolaisesta, Bertolt 

Brechtistä. (Tiettävästi Benjamin tosin mai-

nitsee vain yhden esikuvan destruktiiviselle 

hahmolle: pankkiiri Gustav Glückin). Kirjal-

listen attentaattiensa lisäksi Brecht oli myös 

yksityishenkilönä jännitteinen. Hän esimerkiksi 

harrasti ”toisten päissä ajattelua”, mielipitei-

den esittämistä riippumatta niiden sisällöstä, 

vain jotta näkisi mitä vaikutuksia ne saavat 

aikaan keskustelukumppaneissa. Kärkevillä 

kommenteillaan Brecht katsoi saavansa arvo-

kasta tietoa lähimmäistensä reagointitavoista, 

heidän perimmäisistä piirteistään. Tämä juuri 

on destruktiivisen tyypin ominaisuus. Hänen 

täytyy pyyhkiä pois kaikki turha ottaakseen 

selvää perimmäisistä olosuhteista. Kenties 

Brechtissäkin Benjaminia kiehtoi destruktii-

visen tyypin kyky kieltäytyä porvarillisesta 

maailmasuhteesta, joka keskittyy omistuksen 

merkkaamiseen, suojelemiseen ja siirtämi-

seen eteenpäin. Päinvastoin kuin porvarillinen 

luonne, destruktiivinen ei näytä välittävän 

vähääkään perinnöstä. Hän raivaa tieltään 

kaiken kestämättömän, turhan- ja vanhan-

aikaisen. Suhde perinteeseen on kuitenkin 

monisyisempi.

Hahmotelma destruktiivisesta luonteesta 

kuuluu löyhästi Benjaminin historianfilosofiaa, 

1800-luvun fysiognomiaa ja suurkaupunkia 

elinympäristönä koskeviin tutkimuksiin, joiden 

parissa hän käytti koko 1930-luvun. Näissä 

tutkimuksissa eräs keskeinen juonne on 

kysymys arkkitehtuurista. Esseessään surrea-

lismista Benjamin kutsuu ”lasitalossa elämistä 
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Kunnostavan asenteen omaksunut ihminen 

katselee ympäristöään ennakkoluulottomasti 

ja näkee sen historiallisen kerrostuneisuuden. 

Hän ei ole raivaaja, sillä raivaustraktorit repivät 

juuri tällä hetkellä maan tasalle niitä elämisen 

raameja, joista todellisuutta voisi vielä tarkas-

tella historiallisesti rikkaammalla tavalla. Tilalle 

nousee parkkitalo. Asenteen demokraattisuus, 

siihen välttämättä sisältyvä periaatteellinen 

optimismi, kumpuaa siitä, että tämä näkö-

kulma on potentiaalisesti kenen tahansa. 

Siinä, missä joku näkee purkukustannukset, 

voi kuka tahansa nähdä asumisen puitteet. 

Minä olen – itseltäni salaa – harjoitellut kun-

nostavaa asennetta Oranssin musaklubeilla 

järjestäjänä ja soittajana, ristiriitaisemmin 

yliopistolla ja sen liepeillä erilaisissa poru-

koissa. 2001 alkaneilta Potlatch-klubeilta nyt 

heinäkuussa soittamaani keikkaan WDC-pavil-

jongissa Oranssi on tarjonnut tärkeät puitteet 

omatekoiselle opinto-ohjelmalleni. Eipä silti, 

samaa rävellystä se on aina ollut, ja tulee 

olemaan. Ehkä siinäkin on jotain toiveikasta.
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ekologinen tiedostavuus tahrasi muistonkin, 

näyttää modernististen asumisutopioiden aika 

menneen ohi.

Nyttemmin kaupunkiasumisen kysymys on 

hahmottunut uudelleen kulutuskapitalismin 

tarpeita vastaavaksi. Mainonnan, markkinoin-

nin ja brändäämisen uusi stratifikaatio pyrkii 

valloittamaan julkisen tilan kokonaisuudes-

saan, ja kohta kai katuvalotkin syttyvät vain jos 

niiden alla kävelee moitteettoman kansalaisen 

luotettava sirukortti. Aloite on siirtynyt oikeis-

tolle, sillä ”onnellisen elämän” edellytyksistä 

puhuvat nykyään – kilometrin päähän falskeilta 

kuulostavien kaupungin isien lisäksi – juuri 

globaalin kapitalismin vasallit. (Maaseudun 

muuttaminen syrjämaaksi ja sen kulttuurisen 

omaleimaisuuden nujertaminen on kolikon 

toinen puoli, varsin kirjaimellisestikin.) Onnel-

lisen asumisen kaappaaminen kapitalistiseen 

sanastoon on sikäli karhunpalvelus kaikille, 

että juuri kuluttajina ihmiset eivät vielä koskaan 

ole olleet onnellisia: heidän huolensa alkavat 

ulkonäköpaineista ja anonymiteetin menettä-

misen pelosta päättyen avoimen autoritaarisiin 

ja rasistisiin projektioihin. Tässä suhteessa jär-

jestäytyminen destruktiivisen luonteen puolelle 

on asumisaktivistille yhä taktisesti mielekästä 

ja se valmentaa siihen kriittiseen asenteeseen, 

jota hän välttämättä tarvitsee. 

Kunnostavan asenteen omaava asumisak-

tivisti luottaa kuitenkin destruktioon vain 

tekniikkana, ei maailmankatsomuksena. Se on 

välttämätön taito, joka on opeteltava, jos sitä 

ei luonnostaan hallitse. Se muistuttaa kykyä 

nukahtaa vaikeissakin olosuhteissa. Vähin-

tään yhtä tärkeä on kuitenkin kyky unelmoida 

menneiden tai haihtuvien onnentoiveiden 

myötäisesti. Kun puhutaan ”retroilusta”, on 

syytä huomauttaa, että todellisuutta halko-

vat yhä hienosyisemmät rakennemuodot ja 

erottelut, ja tämä tuottaa todellisia vaikutuksia 

myös historiallisuuden kokemukseemme. 

Tiedon ja kokemuksen karttuessa moraalinen 

estyneisyys hälvenee ja itse menneisyys saa 

uuden muodon. Kysymys siitä, mikä tekee 

asumisesta onnellista, onkin kenties aina 

ollut mahdoton esittää viittaamatta johonkin 

poissaolevaan, kadonneeseen tai toteutu-

mattomaan haavekerrostumaan. Tätä on 

solidaarisuus menneisyyden unelmien kanssa, 

ja se on hyvin konkreettista. Haluamme elää 

jollakin tapaa, emme ainoastaan ”turvallisesti 

ja mukavasti”. 
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