
                                                                                                                           Eeli  Näsänen 

                                 EI NIIN FIKSU KAUPUNKI 

                          - Älykaupungin kritiikki

                  

                                                                                              Johtamisen ja talouden tiedekunta

                                                                                                   Pro   gradu -tutkielma 

                                                                                                                                    Huhtikuu 2020

  



TIIVISTELMÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO, Johtamisen ja talouden tiedekunta, Hallintotiede, Pro gradu-seminaari 
ja -tutkielma, 2019, 40 op

NÄSÄNEN, EELI: Ei niin fiksu kaupunki – älykaupungin kritiikki

Pro gradu-tutkielma, 105 sivua.

Tutkielman ohjaaja: Arto Haveri

Huhtikuu 2020

Avainsanat: älykaupunki, eksklusiivisuus, digitalisaatio, avoimuus, inkluusio

Älykaupunki  on  kehityspoliittinen  käsite,  joka  tarkoittaa  uusien  teknologioiden  hyödyntämistä 
kaupunkien  ongelmien  korjaamisessa  ja  niiden  toiminnan  tehostamisessa.  Käsitteellä  on  pitkät 
juuret,  mutta  sen  käyttö  alkoi  yleistyä  vasta  2000-luvun  ensimmäisen  vuosikymmenen  lopulla. 
Älykaupungista on toivottu ratkaisuja kaupunkien globaaleihin haasteisiin, kuten maahanmuuttoon, 
julkisten palvelujen heikkenemiseen ja väestönkasvuun.

Älykaupungin  käsitettä  on  kritisoitu  liian  epämääräiseksi  ja  teknokraattiseksi.  Sen  on  pelätty 
heikentävän  ihmisten  yksityisyydensuojaa  ja  tietoturvaa,  kasvattavan  suuryritysten  valtaa, 
rapauttavan demokraattista päätöksentekoa ja lisäävän sosiaalista ekskluusiota.

Tässä  kriittisessä  kirjallisuuskatsauksessa  on  pyritty  vetämään  yhteen  älykaupunkia  käsittelevää 
hajanaista  kirjallisuutta  ja  summaamaan  konseptin  kritiikkiä.  Aineistona  on  käytetty  tieteellistä 
kirjallisuutta,  artikkeleita,  julkisia  raportteja  ja  uutisartikkeleita,  jotka  on  koottu  kirjastosta, 
Andorista  ja  Googlesta.  Empiirisessä  osuudessa  kritiikkiä  on  valaistu  tosielämän  esimerkeillä 
älykaupunkiprojekteista, jotka ovat joutuneet vastatuuleen.

Tutkimuskysymyksiä  ovat:  Mitä  tahallisia  tai  tahattomia  sivuvaikutuksia  älykaupunkien 
rakentamisella on ollut? Millä tavoin älykaupungissa voidaan poissulkea ihmisiä tai ihmisryhmiä? 
Tutkimuksen teesejä ovat, että vallitseva neoliberaali ajattelu ja teknokraattinen, ylhäältä alas päin 
viety toteuttamistapa ohjaavat ajattelua ja keskustelua tavoilla, jotka peittävät näkyvistä mahdolliset 
ongelmat ja sivuvaikutukset.

Esimerkkien  perusteella  älykaupungit  voivat  rapauttaa  kansalaisten  yksityisyydensuojaa  ja 
tietoturvaa,  kiristää jo voimassaolevia jännitteitä  ja viedä valtaa paikallisilta päättäviltä elimiltä. 
Älykaupungit  voivat  poissulkea  ihmisiä  valvonnan,  liian  korkean  hintatason,  häätöjen, 
puutteellisten digitaitojen ja läpinäkymättömän päätöksenteon kautta.

Johtopäätösten perusteella suositellaan sitä, että älykaupunkia ei käsiteltäisi ainoastaan teknisenä 
ratkaisuna  vaan  mukaan  tuotaisiin  poliittinen,  oikeudellinen,  historiallinen,  eettinen  ja 
kulttuurillinen näkökulma. Maailmalta löytyy myös positiivisia, vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Tämän katsauksen ulkopuolelle jää ennakkotapauksia, jotka ansaitsivat omat tutkimuksensa. Myös 
esimerkkien pariin  olisi  hyvä palata parin vuoden päästä  uudestaan.  Älykaupunkeja voisi  tutkia 
myös yksittäisten kriittisten aspektien kautta.
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1.JOHDANTO

Uudella  vuosituhannella  kaupungit  kohtaavat  monia  haasteita.  Ilmastonmuutoksen  myötä 

ympäristöasiat  ovat  nousseet  aiempaa  tärkeämmiksi,  ja  kaupungeilla  on  kovat  paineet  muuttua 

energiatehokkaammiksi ja muutenkin ympäristöystävällisemmiksi. Globalisaatio ja julkishallinnon 

rahoitussuhteen  muutokset  ovat  johtaneet  siihen,  että  kaupungit  kilpailevat  keskenään  aiempaa 

kiivaammin  keskenään  asukkaista,  pääomasta,  työpaikoista  ja  investoinneista.  Palveluja 

vähennetään  ja  yksityistetään,  ja  julkisen  ja  yksityisen  sektorin  välinen  raja  on  muuttumassa 

aiempaa häilyvämmäksi. Kaupungit tekevät yhteistyötä yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden 

kanssa,  ja  yrittävät  saavuttaa  kilpailuetua  muihin  nähden  uusilla,  luovilla  ratkaisuilla.  Samaan 

aikaan  terrorismi  ja  maahanmuutto  ovat  luoneet  kaupungeille  uusia  turvallisuushaasteita. 

(Airaksinen, 2017; Da Cruz, Rode & McQuarrie, 2019.)

Samaan aikaan digitalisaatio on yksi toinen uuden vuosituhannen vallitsevista trendeistä. Sähköiset 

verkot  yhdistävät  yhä  suuremman  osan  maapallon  pinnasta,  ja  yhä  isompi  osa  ihmiskunnasta 

kommunikoi keskenään esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Tieto kulkee yhä nopeammin ja se 

on koko ajan helpommin saatavilla. Ihmisillä on yhä enemmän älykästä teknologiaa käytössään, ja 

yhä useammin nämä laitteet ovat kytköksissä toisiinsa ja kykenevät kommunikoimaan keskenään. 

(Graham & Marvin, 2001.)

Yllä mainittujen seurauksena kaupungit pyrkivät yhä useammin sisällyttämään älykästä teknologiaa 

mukaan kehityshankkeisiinsa,  ja tuloksena on smart city,  älykaupunki,  jossa uusia teknologisia 

saavutuksia käytetään hyödyksi luomaan uusi kaupunki, jossa yhdistyvät älykäs teknologia, älykäs 

talous,  älykäs  ympäristö,  älykäs  liikkuminen,  älykäs  hallinto  ja  asukkaat,  jotka  osaavat  näitä 

älykkäitä sovelluksia käyttää (Cohen, 2012).

Älykaupungit  eivät  kuitenkaan ole  selvinneet  täysin  ilman kritiikkiä.  Koko konseptia  moititaan 

epämääräiseksi,  jatkuvan datankeräämisen pelätään uhkaavan yksityisyydensuojaa ja  tietoturvaa, 

älykaupunkien  päätöksentekoa on kritisoitu  epädemokraattiseksi,  ja  lisäksi  smart  city-projektien 

pelätään lisäävän eriarvoisuutta. Älykaupungin pelätään myös muodostuvan eräänlaiseksi catch-all 

– ratkaisuksi, jossa teknologinen determinismi ja yksi muotti jyräävät paikalliset erityispiirteet ja 

muut ratkaisumallit alleen. (Vanolo, 2013).
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Älykaupunkeja käsittelevä kirjallisuus on hyvin tuoretta ja hajanaista. Yhtenäistä määritelmää ei 

ole, ja kirjoittajat käsittelevät smart cityn konseptia hyvin erilaisista lähtökohdista. Samaan aikaan 

uusia älykaupunkihankkeita aloitetaan ympäri maailmaa kiihtyvällä vauhdilla. (Hollands, 2008.)

Tämän tutkielman tarkoituksena  on käsitellä  älykaupunkeja  kohtaan esitettyä  kritiikkiä  ja  tehdä 

esitetyistä  syytöksistä  eräänlainen  yhteenveto.  Lisäksi  tarkoituksena  on  ottaa  esille  maailmalta 

muutama  älykaupunkiprojekti,  jotka  ovat  eri  syistä  joutuneet  kritiikin  kohteeksi,  ja  tarkastella 

esitettyjä moitteita teorian näkökulmasta.
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2.TUTKIMUKSEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT

2.1.Tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset

Tämän  tutkimuksen  idea  lähti  omasta  kiinnostuksestani  tietosuojaa  ja  digioikeuksia  kohtaan. 

Kummatkin  aiheet  ovat  olleet  pinnalla  viime vuosina.  EU:n uusi  tietosuojadirektiivi  GDPR sai 

suurta mediahuomiota astuessaan voimaan ja pakotti monet sivustot muuttamaan tapojaan kerätä ja 

käsitellä  dataa  (Hallamaa,  2018).  Yhdysvalloissa  ja  Iso-Britanniassa  on  monia  kuohuttanut 

Cambridge  Analytican  kyseenalaiset  datankeruumenetelmät  ja  niiden  avulla  räätälöityjen 

kohdistettujen  mainosten  käyttäminen  vaalikampanjoissa  (Lomas,  2019).  Suomessa  keskustelua 

ovat  herättäneet  laki  terveystietojen  luovuttamisesta  kolmansien  osapuolien  käyttöön  (Laitinen, 

2019) sekä uudet tiedustelulait (Karvala, 2018). Vietin kevään 2018 opiskelijavaihdossa Virossa ja 

pääsin  tutustumaan  Viron sähköisiin  palveluihin  ja  heidän tietosuojaratkaisuihinsa,  mikä  ruokki 

kiinnostustani.  Tutkimusidea  tuntui  hyvältä  tavalta  yhdistää  omat  kiinnostuksen  kohteeni 

opintoihini.

Tämän  tutkimuksen  tavoitteena  on  tarkastella  smart  city-hankkeita  eri  puolilla  maailmaa  ja 

selvittää,  mitä  tahattomia  sivuvaikutuksia  niillä  on  ollut,  ja  eritellä  näitä  sivuvaikutuksia 

teoriapohjaa  hyväksi  käyttäen.  Erityisesti  tavoitteena  on  selvittää,  onko älyjärjestelmiä  käytetty 

tietoisesti tai tahattomasti ihmisten tai ihmisryhmien poissulkemiseen ja jos on, niin millä keinoin.  

Vähäisempänä tavoitteena on vetää yhteen älykaupunkeja käsittelevää kirjallisuutta ja luoda niistä 

jonkinlaista  kokonaiskuvaa  osana  teoriapohjaa.  Älykaupunkeja  käsittelevä  kirjallisuus  on  hyvin 

hajanaista ja  kaikkien hyväksymää yhtenäistä määritelmää ei  ole,  joten lisätutkimus on tästäkin 

syystä tarpeen. Varsinkin älykaupungin osuudessa on runsaasti empiiristä aineistoa älykaupungeista 

ympäri  maailmaa.  Katsoin  tarpeelliseksi  ottaa  tämän  aineiston  mukaan  havainnollistamaan 

konkreettisesti älykaupungin olemusta, koska teoreettinen käsite on niin löyhästi rajattu.

Tämä tutkimus jää yleisluontoisuutensa vuoksi väkisinkin lähinnä pintaraapaisuksi. Tätä tutkimusta 

onkin ehkä paras käyttää lähtöpisteenä syvemmälle tarkastelulle tai jatkotutkimukselle. Mahdollisia 

jatkotutkimuksen aiheita tästä gradusta löytyy varmasti useampiakin.

Suurin osa käyttämistäni lähteistä oli  englanninkielisiä,  ja monille termeille en löytänyt sopivaa 

suomenkielistä käännöstä. Monet suomennetuista käsitteistä ovat itse kääntämiäni.
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Tätä tutkimusta ei ole tarkoitettu teknofobiseksi tai täysin älykaupungin konseptin tuomitsevaksi. 

Teknologialla  on  totta  kai  hyviäkin  sovellusmahdollisuuksia.  Sen  sijaan  tarkoitus  on  tutkia 

älykaupungin huonoja puolia kattavamman ymmärryksen muodostamiseksi. Samalla on tarkoitus 

hieman herätellä pohdintoja siitä, missä raameissa, kenen ehdoilla ja minkä alan kielellä me tällä 

hetkellä keskustelemme, kun puheenaiheena on kaupunkien kehittäminen.

Avainsanoja,  joita  tässä  tutkimuksessa  käytetään,  ovat  esimerkiksi  älykaupunki,  tietosuoja, 

avoimuus, digitalisaatio ja eksklusiivisuus. Tutkimuskysymyksiä minulla on kaksi. Ensimmäinen 

kysymys  on:  Mitä  tahallisia  tai  tahattomia  sivuvaikutuksia  älykaupungeissa  on  maailmalla 

ilmennyt? Ja lisäksi, millä tavoin älykaupungeissa voidaan ulossulkea ihmisiä tai ihmisryhmiä?

Tahattomilla  sivuvaikutuksilla  tarkoitan  tässä  tutkielmassa  sellaisia  sivuvaikutuksia,  joita  ei  ole 

otettu huomioon älykaupunkien suunnitteluvaiheessa ja jotka on havaittu vasta rakennusvaiheessa 

tai rakentamisen jo päätyttyä. Joissakin tapauksissa sivuvaikutuksia on ilmennyt siitäkin huolimatta, 

että niihin on varauduttu. Käytän tässä tutkimuksessa vain sellaisia esimerkkihankkeita, jotka ovat 

jo  joutuneet  vastatuuleen  ja  joista  on  jo  olemassa  esitettyä  kritiikkiä,  ja  näitä  huomioita  sitten 

erittelen tapausesimerkkiosiossa. Tietenkin kritiikistä erottelen teoriaosuudessa esitettyjä huomioita. 

Nämä valinnat olen tehnyt ajanpuutteen ja tutkimuksen laajuuden asettamien rajoitusten vuoksi.

Tapausesimerkeissä tutkin tahallisia  ja  tahattomia sivuvaikutuksia  osittain sen vuoksi,  että  koen 

niiden  vahvistavan  teesiäni.  Vallitsevat  ajatukset  ja  keskustelun  aihepiirit  ohjaavat  käsitystä 

älykaupungista siten, että kaikkia vaikutuksia ja merkityksiä ei kyetä havaitsemaan tai ottamaan 

huomioon. Samalla se vahvistaa kritiikissä esitettyjä huomautuksia älykaupungin yksipuolisuudesta.

2.2.Tutkimuksen rakenne

Tutkimus  noudattelee  pro  gradu-tutkielman yleisesti  hyväksyttyä  rakennetta.  Johdannon jälkeen 

käsitellään tutkimuksen tausta, lähtökohdat ja tavoitteet.

Seuraavaksi  käsitellään  teoriaosuus,  joka  koostuu  eksklusiivisuuden  käsitteestä  ja 

älykaupunkikonseptista  historioineen  ja  esitettyine  kritiikkeineen.  Teoriaosuus  on 

vuorovaikutuksessa keskenään, poissulkevuutta käsitellään rinnakkain älykaupungin muun kritiikin 

ohella, ja älykaupungin mahdollisuudet eksklusiivisuuteen ovat erityisen huomion kohteena. Teoria
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kulkee  mukana  koko  tutkimuksen  ajan,  ja  tapausesimerkkejä  käsitellään  myös  teorian 

näkökulmasta.

Joitakin lähteitä siteerataan tässä gradussa useita kertoja, eri kohdissa. Tämä johtuu lähinnä siitä, 

että kyseiset lähteet ovat runsaasti tietopitoisia, ja niistä löysin aineistoa useampaan tutkimuksen 

osaan.

Teoriaosuuden  jälkeen  vuorossa  ovat  tutkimusote-  ja  menetelmäosiot.  Toteutan  tutkimuksen 

narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, ja lisäksi käsittelen aineiston valinnan ja sen analysoinnissa 

hyödyntämäni periaatteet.

Menetelmäosion  jälkeen  siirryn  tapausesimerkkeihin.  Tapausesimerkkejä  valitsin  eri  puolilta 

maailmaa, ja niitä kertyi loppupeleissä yhteensä viisi. Kaikki esimerkit ovat tämän vuosituhannen 

puolelta,  osa  projekteista  on  vielä  kesken  ja  osa  on  jo  valmistunut.  Empiirinen  osa  hahmottaa 

kritiikissä osoitettuja huomioita eri puolilta.

Lopuksi  käsittelen  tapausesimerkeistä  esiin  vedettyjä  loppupäätelmiä,  esitän  mahdollisia 

jatkotutkimuksen  aiheita  ja  ehdotan  muutamia  kehitysideoita  tulevia  älykaupunkisuunnitelmia 

varten.  Myös  kehitysehdotuksissa  tulen  nojaamaan  ainakin  osittain  teoriakirjallisuudessa 

esitettyihin ideoihin.

3. KÄSITTEET JA TEORIA

3.1. Älykaupunki

Älykaupunki eli smart city on kohtalaisen uusi käsite, ja aiheeseen liittyen ilmestyy koko ajan uutta 

kirjallisuutta ja tutkimusta. Ajankohtaisuuden takia älykaupungin käsitteestä ei ole olemassa yhtä 

kattavaa  määritelmää,  vaan  kirjallisuudesta  löytyy  useita  eri  määritelmiä.  Lyhyesti  ja  yleisesti 

sanottuna  älykaupunki  tarkoittaa  kehityspoliittista  ajatusta,  jossa  teknologian  uusimmilla 

sovelluksilla  voidaan korjata  kaupunkien ongelmia  ja  tehostaa niiden toimintaa.  Tämä tutkimus 

nojaa alla oleviin määritelmiin,  koska ne olivat kattavimmat ja selkeimmät mitä kirjallisuudesta 

löytyi.
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Valtioneuvostolle  vuonna  2014  tehdyssä  julkaisussa  ’’Älykäs  kaupunki  –  Smart  City:  katsaus 

fiksuihin  palveluihin’’  (Mustonen,  Koponen  &  Spilling)  hyödynnetään  Boyd  Cohenin  (2012) 

esittämää Smart City-ympyrää, jonka mukaan älykaupunki koostuu kuudesta osa-alueesta: älykkäät 

ihmiset (Smart People), älykäs talous (Smart Economy), älykäs ympäristö (Smart Environment), 

älykäs hallinto (Smart Government), älykäs liikkuvuus (Smart Mobility) ja älykäs eläminen (Smart 

Living).

Selvityksessä  (Mustonen  ym.,  2014,  s.  20-22.)  älykkäillä  ihmisillä  tarkoitetaan  kaupungin 

asukkaita, jotka hyödyntävät kaupungin tarjoamia digitaalisia palveluita, osallistuvat ja vaikuttavat 

aktiivisesti  yhteiseen  päätöksentekoon.  Nämä ihmiset  tuottavat  jatkuvasti  uutta  dataa  ja  antavat 

palautetta, jonka avulla vanhoja palveluita voidaan parantaa ja uusia luoda.

Uudenlaisessa älykkäässä taloudessa (Mustonen ym.,  s.  25-26.)  yrittäjyys  korostuu.  PK-yrittäjät 

voivat tuoda älykaupunkiin elävyyttä ja uudenlaisia palveluja, sekä samalla vahvistaa ja kehittää 

naapurustoja ja näin vähentää asukkaiden liikkumisen tarvetta. Älykäs kaupunkitalous on samalla 

linkittynyt suuryritysten kautta laajempaan globaaliin talouteen, ja tämän linkittymisen myötä arvot, 

hyödykkeet  ja  hyvät  liiketavat  leviävät  laajemmalle.  Älykäs  talous  on  ajankäytöltään  tehokas, 

energiatehokas ja työkäytännöiltään joustava.

Älykäs  ympäristö  (Mustonen  ym.,  s.  15-20.)  sisältää  uusiutuviin  energialähteisiin  nojautuvan, 

kustannustehokkaan ja hajautetun energiantuotannon sekä uudet, älykkäät energianjakeluverkostot, 

jotka  digitaalisesti  maksimoivat  energiatehokkuuden.  Älykkäässä  ympäristössä  suositaan  uusia, 

energiatehokkaita taloja ja asumismuotoja, kuten yhteisasumista, AirBnb:tä ja coachsurfingia. Talot 

ovat älytaloja, joissa digitaalisilla järjestelmillä voidaan säädellä lämmönjakelua, energiankulutusta 

ja talon omia elektronisia laitteita, kuten esimerkiksi uuneja ja jääkaappeja.

Älykäs hallinto (Mustonen ym., s. 24-25.) on avointa, demokraattista ja läpinäkyvää. Kansalaisia 

osallistetaan monin tavoin, muun muassa osallistavan budjetoinnin tavoin. Hallinnon palvelut ovat 

sähköisiä ja hajautettuja, aivan kuten tuotannonlähteetkin.

Älykkäällä liikkuvuudella (Mustonen ym., s. 13-15.) pyritään vastaamaan modernin urbanisaation 

haasteisiin, kuten kasvaviin liikenneruuhkiin ja pakokaasupäästöihin. Älykaupungit ovat reagoineet 

näihin  haasteisiin  monin  eri  tavoin.  Eräät  ovat  panostaneet  joukkoliikenneratkaisuihin,  toiset 

ruuhka- ja päästömaksuihin, kolmannet pyöräilyyn ja neljännet esimerkiksi hybridi- ja
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sähköautoihin. Älykaupunkien liikenneinfrastruktuuri on vahvasti digitalisoitua ja eri järjestelmät 

keräävät  jatkuvasti  dataa,  jonka  avulla  kaupungin  liikennepalvelut  kykenevät  reagoimaan 

liikenneruuhkiin, onnettomuuksiin ja ajonopeuksiin.

Älykkääseen elämiseen (Mustonen ym., s. 22-24.) kuuluvat erilaiset festivaalit ja tapahtumat, jotka 

tuovat älykaupungin asukkaita yhteen ja joita voidaan organisoida kätevästi esimerkiksi sosiaalisen 

median  kautta.  Osallistavalla  terveydenhuollolla  kannustetaan  ihmisiä  parempiin  elintapoihin  ja 

tuodaan  oman  terveyden  seuranta  osaksi  jokaisen  ihmisen  arkea  dataa  keräävien  sensorien  ja 

älyjärjestelmien  avulla.  Vanhuksia  ei  jätetä  oman  onnensa  nojaan,  vaan  heidän  hyvinvointiaan 

seurataan  helppokäyttöisten  älyjärjestelmien  kautta  ja  he  ovat  aktiivisesti  digitaalisessa 

vuorovaikutuksessa lääkärien, hoitajien ja omaistensa kanssa.

Mustosen, Koposen ja Spillingin mukaan älykaupungin mahdollistavat kuusi asiaa: resurssiviisaus, 

monipuoliset  mittarit,  Asioiden Internet (Internet of things), Big Data,  automaatio ja avoin data 

(Mustonen ym., s. 9-12). Resurssiviisaudella kirjoittajat tarkoittavat hukkaresurssien ja ylijääneen 

energian  hyödyntämistä  esimerkiksi  energiatehokkaalla  rakentamisella,  kierrätystaloudella, 

tehokkaammilla  tilaratkaisuilla,  hukkalämmön  käyttämisessä  lämmitykseen  ja 

joukkoliikenneratkaisuilla. Antureita ja niiden keräämää dataa voidaan käyttää näiden järjestelmien 

suunnitteluun ja ohjaamiseen.

Monipuolisilla mittareilla voidaan kerätä hyvinkin yksityiskohtaista dataa eri asioista, ja tätä dataa 

ristiin vertaamalla voidaan palveluita ja ihmisten hyvinvointia kehittää eteenpäin. Anturiteknologian 

kehitys mahdollistaa aiempaa tehokkaampien, edullisempien ja monipuolisempien mittauslaitteiden 

käytön.

Älylaitteiden  määrä  yleistyy  koko  ajan,  ja  yhä  useammin  ne  kykenevät  kommunikoimaan 

keskenään.  Kun nämä anturit  viestivät  sitä  kutsutaan Asioiden Internetiksi  (Internet  of  Things). 

Selvityksessä tällä tarkoitetaan tavallisesta (kännykkä, tietokone) poikkeavia, etäohjattavia laitteita, 

jotka  havainnoivat  ympäristöään  ja  keräävät  siitä  tietoa,  välittävät  tätä  tietoa  eteenpäin,  ovat 

yhteyksissä  toisiinsa  sekä  internet-verkkoon  (Meola,  2018).  Älykkään  auton  anturit  voivat 

esimerkiksi päätellä lämpötilan perusteella, kannattaako lohkolämmitin käynnistää.

Big Data tarkoittaa suurta määrää monimuotoista dataa, jonka käsittelyyn tarvitaan hienostuneita 

data-analyysin menetelmiä ja laitteita. Älykaupungissa suurimmat datan tuottajat ovat tietenkin
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kaupunkilaiset itse. Älypuhelimet, sykemittarit ja erilaiset sensorit tuottavat jatkuvasti uutta tietoa 

verkkoon.

Big  Data  on  myös  yksi  automaation  suurista  mahdollistajista.  Automaation  kirjoittajat  jakavat 

kahteen osa-alueeseen:  algoritmiseen automaatioon ja  robotiikkaan.  Algoritminen automaatio on 

toistuvien  datakyselyjen  ohjelmoimista,  robotiikka  fyysisen  maailman  asioiden  automaatiota. 

Ensinmainittua voisi  älykaupungissa hyödyntää esimerkiksi  sovelluksella,  joka seuraa liikenteen 

ruuhkautumista. Jälkimmäistä taas edustavat esimerkiksi robottiautot.

Avoin data tarkoittaa maksutonta tietoa, joka on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Tyypillisesti 

edellytetään,  että  data  on  lisäksi  koneellisesti  luettavissa  ja  löydettävissä  teknisestä  alustasta 

riippumatta. Älykaupungissa tämä merkitsee sitä, että julkisin verovaroin tuettu data on vapaasti 

kaikkien  saatavilla  ja  sitä  voi  hyödyntää  yksityisesti,  julkisesti  tai  kaupallisesti.  Big  Dataa 

yhdistelemällä ihmiset ja yritykset voivat kehittää uusia, räätälöityjä palveluita, ja yhdistettyä dataa 

voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa- ja kehittämisessä.

Albert  Meijer  ja  Manuel  Pedro  Rodriguez  Bolivar  käyvät  läpi  älykaupunkeja  käsittelevää 

kirjallisuutta artikkelissaan ’’Governing the smart city: a review of the literature on smart urban 

governance’’ (2015). He määrittelevät älykaupungin hallinnan uusien yhteistyömuotojen luomiseksi 

IT-teknologian avulla parempien tulosten ja avoimempien hallintaprosessien luomiseksi.

Kirjoittajat  erottelevat  kirjallisuudesta  kolme  eri  näkökulmaa,  joista  älykaupunkeja  käsitellään. 

Heidän  mukaansa  älykaupungin  menestyksellinen  tutkiminen  vaatii  näiden  yhteensovittamista. 

Ensimmäinen  on  teknologinen  näkökulma,  joka  keskittyy  uuden  teknologian  mahdollistamaan 

urbaanien järjestelmien kehittämiseen. Teknologia, joka kattaa hienostuneet energiajärjestelmät sekä 

liikenne-  ja  liikenteenvalvontajärjestelmät,  on  älykaupungin  tunnuspiirre  tällaisissa  julkaisuissa. 

Sosiaalinen  inkluusio,  luovien  alojen  merkitys,  sosiaalisen  pääoma  ja  yrityslähtöisen 

kaupunkikehittämisen tärkeys ovat keskeisiä teemoja.

Toinen näkökulma on henkilöstökeskeinen, ja tässä näkökulmassa älykaupungin tunnuspiirre ovat 

älykkäät ihmiset, jotka ohjailevat kaupungin järjestelmiä. Henkilöpääoma ja henkilöstöhallinto ovat 

tämän suuntauksen keskeisiä teemoja.
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Kolmas näkökulma painottaa älykaupungin hallintaa. Älykaupungin ominaispiirteenä nähdään sen 

sidosryhmien  keskinäinen  vuorovaikutus.  Tämä  näkökulma  on  käyttäjälähtöinen  ja  keskittyy 

kaupungin asukkaisiin  ja  muihin sidosryhmiin.  Yhteistyö,  sidosryhmäverkostot  ja  tietokeskusten 

yhteen liittäminen innovaatiohubien synnyttämiseksi ovat keskeisiä teemoja.

Suurin  osa  tässä  tutkimuksessa  hyödynnetystä  tieteellisestä  kirjallisuudesta  on  lähtöisin 

kaupunkitutkimuksen ja  aluekehittämisen  tieteenaloilta.  Sen lisäksi  mukana on myös  poliittista, 

sosiologista,  lainopillista,  historiallista  sekä  teknologisista  kirjallisuutta.  Älykaupunki  ilmiönä ja 

tutkimuksen kohteena ylittää siis tieteenalojen rajat, ja aihetta voidaan tutkiskella useammallakin 

alalla.

3.1.1. Älykaupungin historia

Smart city tai älykaupunki ei ole itse asiassa ideana kovinkaan uusi. Federico Cugurullo jäljittää 

käsitteen alkujuuret uuden ajan alkupuolen ajatuksiin kaupungin hallinnasta, ja myöhemmin 1900-

luvun alun modernismin ja futurismin uskomuksiin siitä, miten yhdellä mallilla voidaan muokata 

kaikkia  kaupunkeja  ja  niiden  asukkaita  (2018).  Artikkeli  ’’The  ’actually  existing  smart  city’’’ 

(Shelton,  Zoog  &  Wiig,  2015)  kuvaa,  miten  toisen  maailmansodan  jälkeisenä  optimismin 

aikakautena  Yhdysvalloissa  alettiin  hyödyntää  aiempaa  enemmän  tietokoneita  ja  uusia  tiedon 

analysointimenetelmiä  kaupunkien  ja  niiden  asukkaiden  ongelmien  ratkaisemiseen.  Mark 

Vallianatos  kuvaa  artikkelissaan  (2015),  miten  Big  Dataa  ja  sen  analyysia  hyödynnettiin 

kaupunkikehittämisessä Los Angelesissa jo 1970-luvulla.

Margarita  Angelidou  jakaa  artikkelissaan  ’’Smart  cities:  A conjuncture  of  four  forces’’ (2015) 

älykaupungin kehityksen historian kahteen kehityssuuntaan: kaupunkien tulevaisuutta käsitteleviin 

tutkimuksiin,  jotka  1960-luvulta  alkaen  alkoivat  visioida,  miten  silloin  vielä  lastenkengissään 

olevaa IT- ja viestintäteknologiaa voitaisiin hyödyntää kaupunkien kehittämisessä. Varsinkin 1990-

luvun  alkupuolelta  alkaen  Angelidou  löytää  monia  tutkimuksia,  joissa  pohdittiin  digitalisaation 

vaikutuksia  kaupunkikehitykseen.  Todellinen  kasvu  älykaupunkia  käsittelevien  tutkimusten  ja 

artikkelien määrässä alkoi vuoden 2009 paikkeilla.

Toinen  historiallinen  kehityssuunta  Angelidoun  mukaan  on  tieto-  ja  innovaatiotalouden  nousu. 

Hiljattaiset  teknologian  edistysaskeleet,  tietojohtamisen  ja  innovaatiokapasiteetin  nousu  luovat 

uusia mahdollisuuksia ja teknologisia sovelluksia, joita voidaan käyttää älykaupunkien
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suunnittelussa. Angelidoun mukaan tällä hetkellä älykaupunkien kehitystä ohjaavat kaksi voimaa: 

teknologian  työntövoima  (technology  push),  mikä  tarkoittaa  uusien  teknologioiden  saapumista 

markkinoille tieteellisen ja teknologisen edistyksen myötä, ja kysynnän vetovoima (demand pull), 

mikä taas tarkoittaa ideoiden ja tuotteiden kehittämistä sekä kaupallistamista koska yhteiskunnassa 

on  tarvetta  uusille  tieteellisille  ratkaisuille  ja  sovelluksille  olemassa  olevien  ongelmien 

selvittämiseksi.  Viime  vuosina  on  syntynyt  älykaupunkien  kehittämiseen  keskittyviä  foorumeita 

kuten Smart Cities Summit, ja monet ylikansalliset instituutiot, kuten esimerkiksi Maailmanpankki 

ja EU, ovat kehitelleet omia älykaupunkistrategioitaan, ja tämäkin on artikkelin mukaan lisännyt 

kiinnostusta.

Vuonna 2019 yli tuhannessa kaupungissa maailmanlaajuisesti oli käynnissä älykaupunkihankkeita, 

ja puolet näistä projekteista yksinään on käynnistetty Kiinassa (JLL, Anderson & Associates, 2019; 

Lie,  2018).  International  Data  Corporationin  raportin  (2018)  mukaan  vuonna  2022  kaupungit 

käyttäisivät  älykaupunkihankkeisiin  maailmanlaajuisesti  yhteensä  158  miljardia  Yhdysvaltain 

dollaria.  IDC:n  raportissa  eritellään  älyteknologialle  yli  35  erilaista  käyttötarkoitusta,  joihin 

kuuluvat  esimerkiksi  älykkäät  kioskit,  älykkäät  joukkoliikennejärjestelmät,  älykäs  jätehuolto, 

älykkäät  valvonta-  ja  varoitusjärjestelmät,  älykkäät  kampukset  sekä  erilaiset  avoimen  datan 

sovellukset.

Sullivan & Frostin asiantuntija-arvioiden mukaan älykaupunkimarkkinoiden liikevaihto kohoaisi yli 

2 biljoonaan dollariin vuoteen 2025 mennessä. Määrällisesti suurin osa investoinneista keskittyy 

Eurooppaan, osittain kiitos EU:n osoittaman aktiivisuuden. (aftermarketNews, 2018.) Vuonna 2012 

EU:n  komissio  perusti  European  Innovation  Partnership  on  Smart  cities  and  Communities  -

hankkeen  (EIP-SCC),  jonka  tavoitteisiin  kuuluu,  että  vuoden  2019  loppuun  mennessä  unionin 

alueella olisi investoitu miljardi euroa innovatiivisiin älykaupunkiratkaisuihin ja Euroopasta löytyisi 

jo 300 älykaupunkia (EIP-SCC, 2017).

Pohjois-Amerikassa  älykkään  rakentamisen  liikevaihdon  ennustetaan  nousevan  5,74  miljardiin 

dollariin vuoteen 2020 mennessä (aftermarketNews, 2018). Glasgowin yliopiston tutkimuksessa, 

jossa  maailman  27  parasta  älykaupunkia  laitettiin  paremmuusjärjestykseen,  joka  kolmas  listan 

kaupungeista  löytyi  Pohjois-Amerikasta.  Parhaiten  sijoittui  Boston,  joka  ylsi  sijalle  viisi.  (Joss, 

Sengers, Schraven, Caprotti & Dayot, 2019.)
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Aasiassa  on  käynnissä  maailman  suurin  kaupungistuminen.  Ruuhkat,  saasteet  ja  kasvavat 

megakaupungit  pakottavat  alueen  valtiot  löytämään  uusia  urbaaneja  ratkaisuvaihtoehtoja,  ja 

ennusteiden  mukaan  vuonna  2025  Aasian  ja  Oseanian  alueella  käytettäisiin  jo  40  prosenttia 

maailman  älykaupunkeihin  käytetyistä  rahoista.  Jo  aiemmin  mainitun  Kiinan  lisäksi  Intia  on 

käynnistänyt oman, sadan älykaupungin ohjelmansa, Kaakkois-Aasian valtiot ovat muodostaneet 

oman,  26  kaupungin  älykaupunkiverkostonsa  ja  Australia  julkisti  vuonna  2016  oman 

älykaupunkisuunnitelmansa. (UBS, 2019.)

Afrikka on Aasian ohella maailman nopeimmin kaupungistuva alue. Myös Afrikan päättäjät ovat 

hakeneet älykaupungista ratkaisua maanosan kohtaamiin ongelmiin,  ja Afrikassa on käynnistetty 

useita maakohtaisia tai monikansallisia älykaupunkien kehityshankkeita. Vuoden 2017 Transform 

Africa -kokouksessa julkistettiin Ruandan kehittelemä ’’Smart Cities Blueprint’’, joka on tarkoitettu 

älyteknologian  soveltamisen  malliksi  koko  mantereelle.  Maakohtaisia  suunnitelmia  on  aloitettu 

esimerkiksi Nigeriassa, Keniassa ja Etelä-Afrikassa. (Adjar; Smart City Hub, 2019; Siba & Sow, 

2017; Giles, 2018.)

Etelä-Amerikka on maailman toiseksi kaupungistunein maanosa, mutta kärsii älykaupunkien osalta 

samoista  ongelmista  kuin  Afrikka  ja  osa  Aasiaa:  varallisuuserot  ja  teknologisen  kehityksen 

epätasaisuus hidastavat uusien teknologioiden käyttöönottoa ja soveltamista.  McKinseyn vuoden 

2018 raportissa Etelä-Amerikasta löytyi vain yhdeksän älykaupunkia, ja ne olivat kaikki kehityksen 

alkuvaiheessa. ( Woetzel, Remes, Boland, Lv, Sinha, Strube, Means, Law, Cadena & von Der Tann.) 

Kehitystä  kuitenkin  tapahtuu:  Inter-American  Development  Bank  on  tietoisesti  yrittänyt  tuoda 

älykaupunkiajattelua Karibianmeren ja Etelä-Amerikan alueelle, ja on esimerkiksi julkaissut oman 

kehitysoppaan älykaupunkien suunnittelemiseksi (Bouskela, Cassib, Bassi, De Luca and Facchina, 

2016; IDB, 2016.)     

   

3.1.2. Älykaupunkihankkeita Suomessa

Helsingillä on käynnissä useampia älykaupunkihankkeita. Kenties isoin ponnistus on uusi, älykäs 

Kalasatama, josta valmistuessaan tulee maailman isoin älykaupunkialusta. Rakentaminen aloitettiin 

2013 ja  lopullisesti  alue valmistuu 2030-luvulla,  ja  alueelle  olisi  tarkoitus  syntyä  25 000 uutta 

työpaikkaa ja 10 000 uutta asuntoa. Alueelle yhdistyvät uudet, energiatehokkaat kuljetusmuodot, 

älykäs liikenteenvalvonta ja aiempaa ekotehokkaammat kierrätystavat. Kaupunginosassa testataan 

esimerkiksi älykkäitä liikennevaloja, älyroskiksia, uutta, tietokoneohjattua
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jätteidenkeräysjärjestelmää  sekä  erilaisia  energiansäästömuotoja  sekä  uusiutuvia  energialähteitä, 

kuten tuuli- ja aurinkoenergiaa. (Helsingin kaupunki, 2018; ABB; Business Finland, 2017; Fiksu 

Kalasatama.)

Toinen iso hanke on Jätkäsaaren Smart Mobility Lab, joka toteutetaan vuosien 2019-2020 aikana. 

Hankkeessa  pk-yritykset  testaavat  uusia,  älykkään  liikkuvuuden  muotoja,  kuten  älykästä 

joukkoliikennettä,  älypyöräteitä  sekä  älykkäitä  liikennevaloja  kaupungin,  kehitysyhtiö  Forum 

Viriumin  ja  Metropolia-ammattikorkeakoulun  koordinoidessa  hanketta  yhdessä.  (Forum Virium, 

2018; Metropolia AMK; Helsingin kaupunki, 2019; RR-tietopalvelu, 2014; Rampal, 2019.) Vuonna 

2018 Helsinki  voitti  kansainvälisessä  älykaupunkilistauksessa  useita  sijoja  (Helsingin  kaupunki, 

2018).

Nämä kaksi hanketta ovat osa 6Aika-strategiaa, jonka Helsinki kehitteli yhdessä Espoon, Vantaan, 

Tampereen,  Turun,  Jyväskylän  ja  Oulun  kanssa.  6Aika  on  näiden  kuuden  kaupungin  yhteinen 

kestävän kaupunkikehityksen strategia, johon kuuluu yli 20 hanketta näissä kuudessa kaupungissa. 

(6aika.fi.)  Yhteisen  strategian  tavoitteena  on  parantaa  kaupunkien  palveluprosesseja  yli 

kaupunkirajojen,  parantaa  Suomen  kilpailukykyä,  luoda  uusia  innovaatioita  ja  palveluja,  sekä 

kehittää  innovaatioalustoja-  ja  mahdollisuuksia  yrityksillä.  Strategialla  on  kolme  painopistettä: 

avoimet innovaatioalustat, joissa uusia palveluja kehitetään ja testataan, avoin data ja rajapinnat, 

jossa dataa avaamalla julkiseen käyttöön luodaan uutta, sekä avoin osallisuus ja asiakkuus, jossa 

luodaan  tiiviimpiä  yhteistyösiteitä  kaupunkien,  yhteistyökumppanien,  palveluntuottajien, 

kaupunkilaisten ja asiakkaiden välille. (6Aika, 2014.)

Vantaalla  älykaupunkihankkeet  ovat  osa  Aviapoliksen  kehittymistä.  Aviapoliksella  tarkoitetaan 

Helsinki-Vantaan  lentoaseman  ympärille  kehittynyttä  aluetta,  joka  on  tällä  hetkellä  Suomen 

nopeimmin kasvava yritysalue. Alue sijaitsee liikenneyhteyksien solmukohdassa ja sinne keskittyy 

niin asukkaita kuin palveluitakin. Tällä hetkellä alueella sijaitsee 37 000 työpaikkaa ja siellä toimii 

600 yritystä. Alueen kehityshankkeisiin kuuluu muun muassa uusi, älykäs liikenneinfrastruktuuri, 

jossa datalla  pyritään parantamaan liikenteen energiatehokkuutta,  sekä uusi  hulavesipuisto,  jolla 

pyritään säätelemään pintavaluvesien korkeutta. (Vantaan kaupunki; Aviapolis; Business Finland, 

2017.)
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Espoon älykaupunkihankkeet ovat keskittyneet erityisesti 5G-verkkojen ympärille. LuxTurrim5G-

hankkeessa kaupunki, yritykset ja oppilaitokset kehittävät kattavaa ja kestävää 5G-verkkoa, jonka 

yhdistävät antennit, sensorit, tukiasemat ja valvontakamerat. Tämä huippunopea tietoliikenneverkko

toimii pohjana älypalveluille ja uusille innovaatioille. Espoo on myös sitoutunut olemaan kokonaan 

hiilineutraali  ja Euroopan kestävin kaupunki 2020-luvulle tultaessa. Espoon Keraan rakennetaan 

uusi  älykaupunginosa,  joka  sisältää  älykkäitä  liikennejärjestelmiä,  palveluita  ja  digiverkkoja. 

Kaupunginosaan on tarkoitus luoda 10 000 uutta työpaikkaa ja asuttaa 14 000 asukasta. (Espoon 

kaupunki,  2019;  Business  Finland,  2017;  LuxTurrim5G;  Lukkari,  2019;  Aatsalo,  2019; 

Kiinteistölehti,  2019.)  Vuonna  2018  Espoo  valittiin  Lontoossa  Intelligent  Forumin  Global 

Summitissa vuoden älykaupungiksi ensimmäisenä suomalaiskaupunkina (Lukkari, 2018).

Vuonna 2018 Turun kaupunki  aloitti  Smart  and Wise  Turku-kärkihankkeen,  jonka  on tarkoitus 

jatkua  vuoteen  2021  asti.  Hankkeella  on  kuusi  painopistealuetta,  jotka  ovat  hiilineutraalius  ja 

resurssiviisaus, palvelujen ohjaus ja digitaaliset palvelut, turvallisuus, kaupunkisuunnittelu, liikenne 

ja  liikkuminen  sekä  syrjäytymisen  ehkäiseminen.  Hankkeen  mahdollistavat  digitalisaatio  ja  sen 

tuottama data, ja tätä dataa käytetään parempien ja henkilökohtaisempien palvelujen tuottamisen 

sekä  kaupungin  tuottavuuden  kasvattamisen.  Tavoitteena  on  myös  tehdä  Turusta  kokonaan 

hiilineutraali  vuoteen 2029 mennessä.  (Turun kaupunki, 2018; Business Finland, 2017.) Vuonna 

2019 yhdysvaltainen Future Today Institute listasi Turun sijalle seitsemän raportissaan maailman 

parhaista älykaupungeista (Naakka, 2019).

Tampere  pyrkii  Euroopan  Piilaaksoksi,  johon  syntyisi  10  000  uutta  työpaikkaa.  Vuonna  2017 

kaupunki  aloitti  Smart  Tampere-kärkihankkeen.  Ohjelmaan  kuuluu  kolme  osaa:  digiohjelma, 

ekosysteemiohjelma  sekä  Kestävä  Tampere  2030-ohjelma,  ja  hanke  kestää  vuoteen  2021  asti. 

Kaupungin tavoitteena on digitalisoida kaikki palvelut vuoteen 2025 mennessä ja olla kokonaan 

hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Rakenteilla oleva raitiotielinja pysäkkeineen ja opasteineen 

digitalisoidaan,  linja-autoreiteille  tuodaan  robottibussit,  kaupunkiin  rakennetaan  uusi 

energiatehokas  älyvalaistus,  uusi  Hiedanrannan  kaupunginosa  digitalisoidaan  kokonaan  ja 

kaupunkiin tulee ensimmäisenä Suomessa 5G-mobiiliverkko. (Nykänen, 2017; Blomqvist,  2017; 

Mansikkamäki, 2016; Uusitalo, 2017; Tampereen kaupunki, 2018.) Vuonna 2019 Tampere aloitti 

Akaan,  Valkeakosken  ja  Urjalan  kanssa  vuoteen  2022  kestävän  Älykaupunki-hankkeen,  jossa 

kaupungit pyrkivät yhdessä kohti vähähiilistä taloutta (Pirkanmaan liitto, 2019). Kaupunki jakaa 

materiaaliaan ja tuloksiaan avoimesti muille, ja näistä julkaisuista esimerkkinä vaikkapa toimivan 

älykaupunkihankkeen toteuttamisessa neuvova ’’The Smart City Cookbook’’ (Cotton, 2018).
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Jyväskylän  kaupungin  tavoitteena  on  muuttaa  Kankaan  vanhan  paperitehtaan  alue  uudeksi 

älykkääksi kaupunginosaksi, jossa vuoteen 2040 mennessä oli 5000 asukasta ja 2100 työpaikkaa. 

Alueeseen kuuluvat alueellinen jäähdytys ja lämmitys, sensori-infrastruktuuri, big datan käyttö ja 

keruu, keskitetty älykäs jätehuoltojärjestelmä sekä läpinäkyvä energiankulutus. Alueelle on laadittu 

Suomen  ensimmäinen  kyberturvallisuusjärjestelmä,  siellä  testataan  uutta  elektronista 

kulunvalvontajärjestelmää  ja  tavoitteena  on  Suomen  kyberturvallisin  kaupunginosa.  (Pakkanen, 

2017;  Business  Finland,  2019;  Hämäläinen & Hämäläinen,  2017;  Jyväskylän  kaupunki.)  Muita 

kehitettäviä alueita ovat kaupungin keskusta, Kukkola ja Hippoksen alue (Business Finland, 2017).

Oulun kaupunki kehittää Hiukkavaaran entisestä kasarmialueesta uutta, arktisiin oloihin soveltuvaa 

älykaupunginosaa, joka tarjoaisi asunnon 20 000 ja palvelut 40 000 asukkaalle. Koska tavoite on 

kehittää  talvikaupunginosa,  paino  on  energiatehokkuudessa,  älykkäässä  lämmityksessä, 

osallistamisessa ja uusissa palvelumuodoissa. Kaupunginosaa kehitetään yhteistyönä projektien ja 

kokeilujen kautta. (Oulun kaupunki, 2015; Mustonen, Koponen & Schilling, 2014.) Koska Oulu on 

valmiiksi  teknologia- ja ICT-teollisuuden keskittymä, kaupungista löytyy muitakin älypalveluita. 

Näitä ovat kaupungin oma, avoin WiFi-verkko, sähköiset palvelut sekä avoin data yleiseen käyttöön 

(Nordic Smart City Network).

3.2. Älykaupungin kritiikki

3.2.1. Epämääräinen käsite

Älykaupunki on määritelty monella tavalla. Useat tutkijat ovat esittäneet omia määritelmiään, ja 

viralliset instituutiot ovat myös julkaisseet omia, virallisia kuvauksiaan. Älykaupunkeja käsittelevä 

kirjallisuus on hajanaista, ja älykaupunkeja käsitellään olemassa olevassa kirjallisuudessa monesta 

näkökulmasta. Vain harvoin näitä näkökulmia pyritään sovittamaan yhteen.

Osittain  tämän  voidaan  katsoa  johtuvan  ajankohtaisuudesta.  Esimerkiksi  aiemmin  mainitut 

suomalaiset  älykaupunkihankkeet  ovat  lähestulkoon  kaikki  aloitettu  viimeisen  viiden  vuoden 

kuluessa,  ja  tätä  gradua  kirjoittaessa  ne  ovat  vielä  kesken.  Monet  näistä  toteutetaan 

kokeiluluonteisina  projekteina,  ja  hankkeet  muuttavat  muotoaan  ja  niitä  kehitetään  edelleen 

kokemusten kautta. Ajan kuluessa tietoa kertyy lisää, ja myös ymmärrys laajenee ja karttuu.
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Kuten  Margarita  Angelidou  huomauttaa  artikkelissaan  (2015),  todellinen  kasvu  älykaupunkia 

käsittelevien tutkimusten ja  julkaisujen määrässä alkoi  vasta  vuoden 2009 tienoilla.  Kymmenen 

vuotta on melko lyhyt aika käsiteltäessä olemassaolevaa ilmiötä tieteellisesti, joten ajan kuluessa 

kirjallisuuteenkin varmaan saadaan mukaan enemmän suurien linjojen yhteenvetoa.

Taylor Shelton, Matthew Zook ja Alan Wiig toteavat artikkelissaan ’’The ’actually existing smart 

city’’’ (2014) älykaupungin kritiikin kohdistuvan turhan usein pelkästään esitettyihin määritelmiin, 

ei  niinkään  todellisiin,  olemassaoleviin  älykaupunkihankkeisiin.  Kirjoittajat  muistuttavat,  että 

älykaupunkiprojekteja  päästään  harvemmin  toteuttamaan  oppien  mukaisesti  suoraan  tyhjästä 

rakentaen  kokonaisia  uusia  kaupunkeja  perustuksista  asti.  Sen  sijaan  valtaosa 

älykaupunkiprojekteista  toteutetaan  olemassaolevisssa  kaupungeissa,  jolloin  paikalliset 

kulttuurilliset  erityispiirteet,  lait,  kaupunkikuva,  politiikka  ja  tavat  muokkaavat  lopputulosta. 

Kirjoittajien mielestä kritiikki pitäisi sitoa entistä tiukemmin tosielämän esimerkkeihin.

Tämän  kritiikin  pohjalta  voidaan  edelleen  kehittää  oletus,  että  älykaupungista  voi  muodostua 

epämääräinen, yleinen muotikäsite, jota viljellään ilman sen kummempia ajatuksia tai suunnitelmia. 

Jokainen  kaupunki  haluaa  olla  älykäs,  mutta  miten  älykäs  kaupunki  määritellään?  Näin 

älykaupunkihankkeista  voi  muodostua  pinnallisia  ja  lyhytjänteisiä  kehitelmiä,  jotka  eivät  tuota 

todellisia tuloksia eivätkä saa aikaan todellista muutosta.

Artikkelissaan ’’Will the real smart city please stand up?’’ (2008) Robert G. Hollands varoittaa, että 

älykaupunkikonseptin ylimalkaisuus voi johtaa siihen, että mahdolliset haitalliset sivuvaikutukset ja 

huonot  puolet  jäävät  kokonaan  huomioimatta.  Hollands  huomauttaa,  että  vaikka  älykaupunkia 

mielellään  markkinoidaan yleispätevänä ideana,  sen  alla  on  monia  ennakko-olettamuksia,  kuten 

vaikkapa näkemys  julkisen  sektorin  ja  yksityisen  pääoman työnjaosta  kaupunkien  kehityksessä, 

joita  olisi  syytä  tarkastella  tarkemmin,  koska  ne  vaikuttavat  merkittävästi  siihen,  millainen 

älykkäästä kaupungista muodostuu ja mitkä ovat ihmisten roolit sen toiminnassa. Epämääräisyyden 

takia nämä jäävät käsittelemättä, eikä niiden hyväksyttävyydestä voida keskustella.

Epämääräisyydellä  on muitakin haittapuolia.  Artikkelissaan ’’Smartmentality:  The Smart  city  as 

Disciplinary Strategy’’ (2013) Alberto Vanolo osoittaa miten älykaupunki yleiskäsitteenä voi johtaa 

siihen, että sitä tarjotaan ratkaisuksi jokaiselle kaupungille, jolla on ongelmia, ja kaupungin omat 

erityispiirteet sekä vaihtoehtoiset ratkaisumallit unohdetaan.
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’’Smart  cities,  urban  technocrats,  epistemic  communities  and  advocacy  coalitions’’  (Kitchin, 

Coletta, Evans, Heaphy & MacDonncha, 2017) erittelee kolme vaikuttajaryhmää, jotka kannattavat 

ja  promotoivat  älykkäitä  kaupunkikehitysprojekteja.  Ensimmäisen  ryhmän  muodostavat  uudet 

’’urbaanit teknokraatit’’ eli insinöörit, datankehittäjät, konsultit ja suunnittelijat, joita nämä projektit 

työllistävät  ja  jotka  kuuluvat  kaupunginhallintoon.  Toinen  ryhmä  koostuu  ’’epistemologisesta 

yhteisöstä’’,  asiantuntijoiden  verkostosta,  joka  jakaa  yhteisen  tietämyksen  ja  näkemyksen 

kaupunkien  ongelmista,  niiden  kehittämisestä  ja  ongelmien  ratkaisuista  ja  jotka  palkataan 

kehityshankkeita  suunnittelemaan  ja  johtamaan.  Kolmas,  laajin  ryhmä  koostuu 

’’kannattajaliitoista’’, joilla on yhteisiä mielipiteitä, tavoitteita ja etuja puolustettavanaan ja jotka 

yrittävät vaikuttaa päätöksentekoon muokatakseen sitä itselleen edullisemmaksi.

Kirjoittajat  osoittavat,  että  koska  nämä  kaikki  ryhmät  edistävät  smart  city-konseptia,  omista, 

rajoittuneista vaikuttimistaan johtuen, älykaupunkihankkeet muodostuvat väkisinkin epäpoliittisiksi, 

ylhäältä  alas  päin  johdetuiksi,  virkamiesjohdetuiksi,  epämääräisiksi  ja  rajatuiksi.  Tämä  johtaa 

siihen, että hankkeiden vaikuttavuus ja niiden jalkauttaminen osaksi laajempia kehityssuunnitelmia 

jäävät myös rajalliseksi.

Kirjoittajat huomauttavat, että kehityshankkeet ja uudet ideat törmäävät usein muutosvastarintaan, 

kritiikkiin  ja  ennakkoluuloihin  niin  kaupungin  asukkaiden,  sidosryhmien  kuin 

kaupunginhallinnonkin taholta. He osoittavat, että monesti älykkäiden projektien teknokraattinen, 

epämääräinen ja ylhäältä alas päin saneltu lähestymistapa on iso osasyyllinen näihin reaktioihin. 

Älykaupunkikäsitteen epämääräisyys kääntyy siis jo itseään vastaan.

3.2.2. Epädemokraattisuus

Teknokraattisella  ja  ylhäältä  alaspäin  johdetuilla  projekteilla  on muitakin  ikäviä varjopuolia:  ne 

loukkaavat  kaupunkien  demokraattista  päätöksentekoprosessia.  Mikäli  älykaupunkihankkeita 

kohdellaan  pelkästään  virkamiesvetoisina,  taloudellisina  kehityshankkeina,  tämä  kaventaa 

kansalaisten mahdollisuuksia ottaa kantaa älykaupunkihankkeiden laatuun ja niiden mahdollisiin 

vaikutuksiin. (Engelbert, van Zoonen & Hirzalla, 2019; Kitchin, 2016.)

Nykyisin  on  entistä  yleisempää  kysyä  ihmisten  suostumusta  siihen,  miten  paljon  tietojaan  he 

haluavat luovuttaa vieraillessaan nettisivuilla. Ihmiset voivat myös säädellä sitä, mihin tarkoituksiin 

heidän virallista dataansa voidaan hyödyntää. Viranomaisten käyttämiä tietojenkeruujärjestelmiä
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valvotaan  ja  niiden  käyttötarkoituksille  on  asetettu  rajoja.  Älykaupungin  asukkailla  ei  ole 

mahdollisuutta  päästä  kokonaan  eroon  datankeräämisestä,  koska  dataa  kerääviä  sensoreita  on 

kaikkialla  ja  ne  ovat  toiminnassa  aina,  kun  asukas  liikkuu  kaupungilla.  (Lake,  2019.)  Mikäli 

kaupunkilainen ei halua järjestelmien hyödyntävän dataansa, ainoa mahdollisuus tällöin on muuttaa 

pois kaupungista, ja on monia syitä, miksei tämä aina ole realistinen vaihtoehto.

Älykaupunkien  ylhäältä  alaspäin-toteuttamistapaa  ja  niiden  tarjoamista  ratkaisuksi  kritisoidaan 

myös siksi, että älyjärjestelmät käytännössä sitovat kaupungin tulevaisuuden kehityksen itseensä. 

Robert  G.  Hollands  huomauttaa  (2008),  että  kaupungit  kehittyvät  perinteisesti  spontaanisti  ja 

omasta  tahdostaan,  mutta  älykkäät  järjestelmät  voivat  tukahduttaa  vapaan  kasvun  ja  ohjata 

kehityssuunnan yhden tiukan muotin suuntaan. Tämäkin rajoittaa kaupunkilaisten mahdollisuutta 

esittää näkemyksensä siitä, mihin suuntaan he haluavat asujaimistoaan kehitettävän.

Älykaupunkeja  kehitetään  usein  julkisen  sektorin  ja  yksityisen  sektorin  yhteistyönä.  Monissa 

tapauksissa  yrityksillä  on  ollut  keskeinen  rooli  älykkäiden  palvelujen  kehittämisessä  ja 

pyörittämisessä, ja niillä on tätä kautta järjestynyt myös pääsy järjestelmien keräämään dataan. On 

esitetty pelkoja siitä, että yritykset pystyvät tätä kautta seuraamaan liiankin tarkasti älykaupungin 

asukkaiden elämää. (Lake, 2019.) Lisäksi on varoiteltu siitä, että yritysten liian suuri rooli johtaa 

siihen,  että  niille  luovutetaan  vastuita  ja  tehtäviä,  jotka perinteisesti  on koettu  julkisen  sektorin 

tehtäviksi.  Tämä voisi  johtaa siihen,  että yritykset pystyisivät käyttämään valtaansa kansalaisten 

suhteen  tavalla,  jolla  ei  ole  samanlaisia  rajoitteita  ja  läpinäkyvyyttä  kuin  julkisella  hallinnolla. 

(Poole, 2014.)

Maailman  ICT-sektori  on  vahvasti  keskittynyt,  ja  käytännössä  markkinoita  hallitsee  muutama 

suuryritys, joihin kuuluvat muun muassa Google, Facebook ja Apple. Varsinkin Google ja Apple 

ovat  näistä  potentiaalisia  älyjärjestelmien kehittäjiä  ja  toimittajia.  Amnesty Internationalin  tuore 

raportti  (2019)  osoittaa,  että  näiden  yritysten  toimintamalli  perustuu  suurten  datamäärien 

keräämiseen  käyttäjiltä,  ja  tämän  datan  hyödyntämiseen  kaupallisesti.  Raportti  osoittaa  näiden 

suuryritysten  syyllistyneen  toiminnassaan  toistuvasti  ihmisoikeusloukkauksiin,  ja  aiheuttavan 

vaaratekijöitä demokratialle ja ihmisoikeuksille koko maailmassa.

Näiden yritysten monopoliasema tarkoittaa sitä, että julkisten instituutioiden mahdollisuus löytää 

potentiaalisia yhteistyökumppaneita älykkäisiin kehitysprojekteihin ovat rajatut. Näin jo valmiiksi
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demokratianvastaisesta  toiminnasta  syytettyjen  yritysten  on  todennäköisempää  päästä  mukaan 

älykaupunkien kehittämiseen.

Raportissaan Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomissiolle (2019) Philip Ashton varoittaa, 

että  maailmalla  viime  aikoina  yleistyneet  hankkeet  sosiaalipalvelujen  digitalisoimiseksi  voivat 

uhata demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Ashton toteaa, että digitalisoituihin palveluihin sisältyy usein 

aiempaa tiukempi valvonta ja kireämmät rangaistuselementit, jotka ajavat sosiaalipalvelujen varassa

olevat  ihmiset  entistä  ahtaammalle.  Palvelujen  kiristyneet  velvoitteet  voivat  Ashtonin  mukaan 

asettaa valmiiksi huonommassa sosiaalisessa tilanteessa olevat ihmiset poliittisesti ja oikeudellisesti 

epäoikeudenmukaiseen asemaan ja eristää heitä entisestään yhteiskunnasta.

Ashton varoittaa lisäksi päätöksenteon siirtämisestä ihmisiltä koneiden ja algoritmien käsiin. Hän 

varoittaa,  että  algoritmeihin  sisältyneet  virheet  ja  mahdolliset  ohjelmoijien  välittämät 

ennakkoasenteet  saattavat  kyseenalaistaa  päätösten  oikeudenmukaisuuden  ja  syrjiä  ihmisiä 

esimerkiksi sukupuolen, etnisen taustan tai seksuaalisuuden perusteella. Hän huomauttaa myöskin, 

että algoritmien mahdollisesti tekemiä virhepäätöksiä on hankala korjata, mikäli järjestelmällä ei ole 

ihmistä valvomassa sitä. Raportissa listataan todellisia tapauksia, joissa näin on päässyt käymään.

Algoritmien ohjaama päätöksenteko on huolettanut muuallakin, eikä pelkästään sosiaalipalvelujen 

yhteydessä.  Oikeuskansleri  Tuomas  Pöysti  toivoi  Helsingin  Sanomien  haastattelussa  6.11.2019 

Suomeen virallisia pelisääntöjä tekoälyn käytöstä hallinnon päätöksenteossa. Pöystin mukaan tällä 

hetkellä  on  vielä  epäselvää,  kenellä  kuuluu  vastuu  siinä  tilanteessa,  mikäli  automaattinen 

päätöksentekojärjestelmä tekee virheen. Oikeuskansleri toivoo, että inhimillinen tekijä säilytettäisiin 

ainakin toissijaisena vaihtoehtona päätöksenteossa laillisuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi. 

(Nikula, 2019.)

Smart  city  ei  ole  pelkästään  länsimainen  ilmiö.  Älykaupunkeja  rakennetaan  ympäri  maailmaa, 

esimerkiksi  Aasiassa  ja  Afrikassa.  Älykaupunki  ja  niiden  hyödyntämä  data  voivat  muodostua 

riskeiksi  maissa,  joiden  demokraattisuudessa  ja  hallinnon  rehellisyydessä  esiintyy  puitteita. 

Älykkäät  järjestelmät  ja  niiden  keräämä  aiempaa  yksityiskohtaisempi  ja  kattavampi  data 

mahdollistavat  aiempaa laajamittaisemmat,  kattavammat  ja  kuristavammat sortotoimet  ja  entistä 

tehokkaamman kansalaisten valvonnan. Korruption riivaamissa maissa on lisäksi vaarana se, että 

epärehelliset virkamiehet käyttävät järjestelmiä ja dataa omiin, laittomiin tarkoituksiinsa. (Privacy 

International, 2017; Begault & Khazrik, 2019.)
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Lisääntynyt ja aiempaa kehittyneempi valvonta saattavat uhata demokratiaa ja ihmisten vapauksia 

pelkällä  olemassaolollaan,  vaikka  niitä  ei  aktiivisesti  ja  tietoisesti  käytettäisikään  sortotoimiin. 

Tutkimusten  mukaan  ihmiset  varovat  enemmän  sanojaan,  käyttävät  hillitympää  kieltä  ja  ovat 

haluttomampia  ilmaisemaan  mielipidettään,  mikäli  he  tietävät  ulkopuolisten  seuraavan  heitä 

(Steeves,  Regan & Shade,  2018;  Steeves,  2012;  The Trevor  Project,  2019).  Tämä voisi  johtaa 

siihen,  että  älykkäiden valvontajärjestelmien ennaltaehkäisevä vaikutus rajoittaisi  ihmisten halua 

käyttää oikeuksiaan, kuten sananvapautta tai kokoontumisvapautta, vaikkei heitä varsinaisesti tästä 

rankaistaisikaan.

Tämä voidaan tulkita  eksklusiiviseksi  kaupunkikehittämiseksi.  Kaikki  kaupungin  asukkaat  eivät 

pääse  sanomaan  mielipidettään  kaupungin  kehityssuunnasta,  ja  heidän 

vaikuttamismahdollisuuksiaan ja läsnäoloaan aktiivisesti häivytetään tai rajoitetaan.

 3.2.3. Eriarvoisuus

Älykaupunkien  pelätään  myöskin  lisäävän  eriarvoisuutta.  Ensinnäkin  niiden  pelätään  lisäävän 

eriarvoisuutta kaupunkien ja alueiden välillä. Kaupungit ja alueet kilpailevat jo valmiiksi, ja uusien 

teknologioiden  hallinta  saattaisi  asettaa  tietyt  kaupungit  etulyöntiasemaan.  On  pelätty,  että 

älyjärjestelmiä  tehokkaasti  hyödyntävät  kaupungit  kykenisivät  vetämään  puoleensa  osaamisen, 

asukkaat  ja  pääoman,  ja  ympäröivät  kaupungit  alkaisivat  näivettyä.  (Graham & Marvin,  1996.) 

Tämä  on  merkillepantavaa,  koska  kaikilla  kaupungeilla  ei  välttämättä  ole  resursseja  lähteä 

mittavaan kilpailuun älykkäiden järjestelmien soveltamisessa.  Älyjärjestelmät  saattavat  siis  vain 

vahvistaa kaupunkien jo olemassa olevia eroja.

Marshall  McLuhan  ennusti  vuonna  1964  klassikkoteoksessaan  ’’Understanding  Media:  The 

Extensions of Man’’ teknologian lopulta hävittävän kokonaan ’’etäisyydet’’. McLuhan tarkoitti tällä 

sitä, että kehittyvä teknologia mahdollistaisi lopulta sen, että ihmiset pystyisivät työskentelemään ja 

kommunikoimaan  missä  tahansa,  milloin  tahansa.  Näin  ei  näytä  käyneen  vielä  ainakaan 

työssäkäynnin osalta, vaan teknologia on keskittynyt tiettyihin kaupunkeihin ja kaupunginosiin, ja 

ihmiset kulkevat muualta sinne töihin (Graham & Marvin, 1996; Wheeler, Aoyama & Warf, 2000).

Kirjassa  ’’Cities  in  the  Telecommunications  Age:  The  Fracturing  of  Geographies’’  (Wheeler, 

Aoyama & Warf (toim.), 2000) käsitellään muun muassa sitä, miten nykyaikaisessa, globaalissa 

maailmantaloudessa erilaiset tuotteiden, pääoman ja datan virrat kiertävät maailmaa, erityisesti
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virtojen solmukohtien, jotka usein ovat merkittäviä kaupunkeja, kautta. Älykaupungit voivat olla 

tällaisia  virtojen  solmukohtia.  Tämä usein  kuitenkin johtaa siihen,  että  solmukohtia  ympäröivät 

alueet ovat ainoastaan työ- tai ostovoiman lähteitä, eikä niihin pääse kertymään elinvoimaisuutta 

synnyttäviä tekijöitä, kuten investointeja, osaamista ja työvoimaa.

Samassa kirjassa todetaan,  että eriarvoisuus voi kasvaa myös älykaupungin sisällä.  Älypalvelut, 

niiden  tuottajat  ja  työntekijät  pyrkivät  kasaantumaan  tietyille  alueille,  ja  tätä  kautta  myöskin 

varallisuus  ja  osaaminen  pyrkivät  kasaantumaan  tiettyihin  kaupunginosiin  muiden  alueiden 

kurjistuessa. Tämä johtaisi kaupungin sisäisessä työnjaossa siihen, että tietyt kaupunginosat olisivat 

entistä enemmän työntekijöiden ja palvelunkäyttäjien asuinalueita, ja työpaikat, palvelut ja hallinto 

sijaitsisivat aiempaa selkeämmin omissa kaupunginosissaan (Wheeler ym., s. 18-30, 219-282).

Robert G. Hollands huomauttaa artikkelissaan ’’Will the real smart city please stand up?’’(2008) 

älykaupunkien  houkuttelevan  tietyn  osaamis-  ja  tulotason  ihmisiä.  Tämä  voi  kiihdyttää 

gentrifikaatiota,  ja  nousevat  asumiskustannukset  ajaisivat  vähävaraisemmat  asukkaat  ulos 

älykaupungista.  Hollands  huomauttaa  myös,  että  älykaupunkien  suosima  ICT-sektori  on  varsin 

miesvaltainen ala, joten tämä saattaa vääristää myös älykaupunkien sukupuolijakaumaa.

Eriarvoisuuden kasvusta voi muodostua itseään ruokkiva kierre. Kirjassa ’’Splintering Urbanism: 

Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition’’ (Graham & Marvin, 

2001) kuvataan sitä, miten varallisuuden, älykkäiden järjestelmien ja tietotaidon kasaaminen johtaa 

siihen, että vauraammilla alueilla ruvetaan kehittämään omaa älykästä infrastruktuuria ja palveluita, 

ja  verotulojen  kaventuessa  pienituloisempien  alueiden  palvelut  ja  infrastruktuuri  heikkenevät 

entisestään ja nämä alueet jäävät kehityksessä entistä enemmän jälkeen.

Älykkäät järjestelmät ja infrastruktuuri mahdollistavat myös jo olemassa olevien varallisuuserojen 

aiempaa  tehokkaamman  vakiinnuttamisen.  Stephen  Graham  käsittelee  kirjoituksessaan  ’’Digital 

Medieval’’  (2012)  kasvavaa  trendiä,  jossa  varakkaat  ihmiset  vetäytyvät  omiin,  suljettuihin 

asuinalueisiinsa,  joissa  he  nauttivat  itse  maksamistaan  palveluista  valvontakameroiden, 

liikkeentunnistimien ja vartijoiden pitäessä ulkopuoliset loitolla. Graham kutsuu tätä ’’urbaaniksi 

militarismiksi’’ ja  varoittaa  sen  rappeuttavan  kaupunkien  yhtenäisyyttä,  tasa-arvoa  ja  ihmisten 

yhteenkuuluvuuden tunnetta entisestään.



21

Puutteellinen  digitaalinen  lukutaito  on  myös  yksi  älykaupungeissa  eriarvoisuutta  lisäävä  tekijä. 

Philip  Ashton  varoittaa  raportissaan  (2019),  että  ihmiset,  joilla  on  heikot  digitaidot  tai  joiden 

varallisuus  ei  riitä  älylaitteiden  hankkimiseen,  ovat  vaarassa  jäädä  älykkäiden  palveluiden 

ulkopuolelle.

Vanhukset ovat usein tässä riskiryhmässä. Heidän kognitiiviset taitonsa eivät välttämättä enää riitä 

uuden oppimiseen, ja he ovat usein myös alemman tulotasonsa takia vaarassa joutua syrjäytyneiden 

joukkoon. (Brdulak, 2017.) Suomessa ikäihmisten digiosaamisen puutteesta on keskusteltu muun 

muassa soteuudistuksen ja sotepalveluiden digitalisaation yhteydessä (Mikkonen, 2017).

Ikäihmisten  lisäksi  digisyrjäytymisen  vaara  koskee  myös  muita  liikuntarajoitteisia  ihmisiä, 

esimerkiksi  erilaisista  oppimis-  tai  kehityshäiriöistä  kärsiviä.  Mikäli  älykaupungin  ja  sen 

palveluiden  suunnittelussa  unohdetaan  esteettömyyden  ja  helppokäyttöisyyden  vaatimus, 

esimerkiksi  kehitysvammaiset  saattavat  jäädä palvelujen  ulottumattomiin.  (Woyke,  2019).  Myös 

maahanmuuttajat kuuluvat riskiryhmään. He voivat jäädä älypalvelujen ulkopuolelle sen takia, että 

eivät saa riittävästi palveluja tai opastusta omalla kielellään. (Tanninen, 2019.)

Älykaupungin  dataa  voidaan  käyttää  väärin,  mikä  voi  vahvistaa  eriarvoisuutta.  Datasta  ei 

välttämättä kyetä erottamaan kausaliteetin ja korrelaation eroa, ja datan käyttäjien tai järjestelmän 

suunnittelijoiden ennakkoluulot voivat valua läpi ja vääristää tuloksia. (Edwards, 2015.)

Brunilda Pali ja Marc Schuilenburg erittelevät artikkelissaan ’’Fear and Fantasy in the Smart City’’ 

(2019)  keinoja,  jolla  älykaupungissa  suljetaan  ei-toivottuja  ihmisiä  ulkopuolelle  tai  pyritään 

ohjaamaan  heidän  käytöstään  toivottuun  suuntaan.  Ensimmäinen  keino  on  poissuunnittelu 

(designing  out),  jossa  ’’ei-toivotut’’  ja  ’’epäpuhtaat’’  yksilöt  ja  ihmisryhmät  pidetään  poissa 

pääsykielloilla ja suunnittelemalla infrastruktuuri niin, ettei näille henkilöille löydy sieltä paikkaa. 

Toinen  keino  on  seulonta  (filtering),  jossa  ei-toivotut  ihmiset  pidetään  poissa  luokittelulla, 

hierarkisoinnilla sekä jakamisella, jossa hyödynnetään olemassaolevaa dataa, valvontajärjestelmiä 

sekä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.  Viimeinen keino on sisäänsuunnittelu (designing in),  jossa 

erityistarkkailun  alaisena  olevat  pääsevät  mukaan  julkisiin  tiloihin  niin  kauan,  kunhan  ne 

noudattavat  sääntöjä  ja  käyttäytyvät  halutulla  tavalla.  Ihmisten  käytöstä  ohjaillaan  haluttuun 

suuntaan  esimerkiksi  melutasoa,  valaistusta,  lämpöä  ja  valvontajärjestelmiä  mukauttamalla. 

Kirjoittajat huomauttavat, että kaikissa esimerkeissä ihmiset ovat ei-toivottuja sen takia, keitä he
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ovat,  eivätkä  sen  takia,  mitä  he  tekevät  tai  ovat  tehneet.  Tässä  valvonnassa  käytettävää  dataa 

voidaan vääristellä eri tavoin.

Artikkelissa  ’’Dirty  Data,  Bad  Predictions:  How  Civil  Rights  violations  Impact  Police  Data, 

Predictive Policing System, and Justice’’ (Richardson, Schultz & Crawford, 2019) selvitetään sitä, 

miten yhdysvaltalaiset poliisilaitokset ovat hyödyntäneet dataa poliisitoimintansa suunnittelussa ja

rikosten ennaltaehkäisyssä. Kirjoittajat osoittavat, miten datan väärintulkitseminen, poliisien omat 

ennakkoluulot ja datan tahallinen vääristely ovat johtaneet virkavallan väärinkäytöksiin, poliisien 

huomion  keskittymiseen  tiettyihin  etnisiin  vähemmistöihin,  kuten  tummaihoisiin  ja  latinoihin, 

näiden vähemmistöjen jäsenten joutumiseen pidätetyksi tai tutkittavaksi kohtuuttoman usein sekä 

ennaltaehkäisevien  toimien  keskittymiseen  liioitellun  aktiivisesti  näiden  vähemmistöjen 

valvomiseksi. Tämä on lisännyt näiden ihmisryhmien syrjäytymisriskiä ja ohjaillut poliisilaitosten 

resurssien käyttöä epätasapainoon.

Eriarvoisuus  ja  ennakkoluulot  voivat  heijastua  datasta  ja  älykkäistä  järjestelmistä  myös  muilla 

tavoin. Tutkimukset ovat osoittaneet esimerkiksi, että kasvojentunnistuslaitteet tunnistavat kaikkein 

parhaiten valkoihoisten miesten kasvoja, kun taas naisten ja ei-valkoisten tunnistamisessa laitteiden 

osumatarkkuus  on  huomattavasti  heikompi.  (Porter,  2019.)  Kasvojentunnistukseen  liittyvät 

ongelmat on havaittu myös digitaalisissa valheenpaljastustesteissä. Järjestelmä ei ole osannut lukea 

ei-valkoisten  ja  naisten  kasvonilmeitä  yhtä  hyvin  kuin  valkoisten  miesten.  (Gallagher  &  Jona, 

2019.)  Tämä tietenkin osoittaa sen,  että  valvonta-  ja  turvajärjestelmissä on aukko,  jota  voidaan 

hyväksikäyttää  vaarallisin  seurauksin  ja  lisäksi  se  osoittaa,  että  tietyt  ihmiset  ovat  näiden 

järjestelmien kiinnostuksen kohteena turhankin usein.

Älykaupungissa tietyt ihmiset tai ihmisryhmät voivat olla pakotettuja muuttamaan pois. Heillä ei eri 

syistä ole mahdollisuuksia käyttää kaupungin palveluja tai  osallistua yhteiseen päätöksentekoon. 

Heihin  kohdistuu  epäoikeudenmukaisen  paljon  valvonta-  ja  muita  toimenpiteitä  viranomaisten 

taholta.  Heillä  ei  ole  vaadittavia  taitoja,  varallisuutta  tai  työpaikkaa.  Heitä  ollaan  selkeästi 

poissulkemassa älykaupungin visiosta.

 3.2.4. Tietoturvariskit

Älykaupungit keräävät jatkuvasti valtavat määrät dataa. Julkisten instituutioiden käsittelemä data 

sisältää hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja kansalaisista, ja eri järjestelmien tuottamaa dataa
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yhdistelemällä voidaan luoda vielä yksityiskohtaisempi kuva kansalaisista. Älykaupunkien data on 

usein keskitetty suuriin datapankkeihin. Mitä tapahtuisi, jos näihin datasäiliöihin murtauduttaisiin 

tai  niiden  sisältämä  data  vuotaisi  julkisuuteen  esimerkiksi  huolimattomuuden  takia?  Ihmisten 

henkilötunnukset ja pankkitilien osoitteet ovat haluttua saaliista hakkereille ja identiteettirikosten 

tekijöille, eikä internettiin kerran vuotaneita tietoja saada välttämättä koskaan takaisin. Kansalaisille

pitäisi lisäksi luoda uudet henkilötunnukset ja pankkitilit, ja vanhat täytyisi mitätöidä. (Gurzu, 2019; 

Braun, Fung, Iqbal & Shah, 2018.)

Älyjärjestelmillä on myös toinen haavoittuvuus. Kaiken infrastruktuurin ja palvelujen digitalisointi 

johtaa siihen, että vihamielinen kyberhyökkäys voisi aiheuttaa vakavia vahinkoja älykaupungille. 

Esimerkiksi  kyberhyökkäys  älykkääseen  sähkönjakelujärjestelmään  tai 

liikenteenvalvontasysteemiin voisi ajaa ison osan kaupunkia sekasortoon. Ja koska systeemit ovat 

yhteyksissä ja vuorovaikutuksessa toisiinsa, isku yhteen kohtaan saattaisi riittää ja hyökkäys pääsisi 

leviämään sieltä kaikkialle muuallekin. Kyberhyökkäykset ovat yleistyneet viime vuosina ja niistä 

on tullut nykyaikaisen terrorismin ja sodankäynnin keskeinen työkalu. (Lake, 2019.)

Tietoturvan kannalta erityisellä vaaravyöhykkeellä ovat sellaiset ihmiset, joille älylaitteiden käyttö 

on syystä tai  toisesta vaikeaa ja joiden ymmärrys tietoturvariskeistä on rajallinen.  Tällaisia ovat 

esimerkiksi vanhukset, joiden kognitiiviset kyvyt ovat rajoittuneita ja joiden ymmärrys älylaitteista 

on  usein  perusteiden  tasolla.  Vanhusten  tietoturvariskeihin  on  kiinnitetty  viime  aikoina  lisää 

huomiota  esimerkiksi  lisääntyneiden  identiteettivarkauksien  myötä.  (Mikkonen,  2017.)  Toinen 

riskiryhmä  ovat  esimerkiksi  maahanmuuttajat,  joille  älylaitteiden  tietoturvariskit  saattavat  jäädä 

ymmärtämättä kielimuurin tähden (Tanninen, 2019).

Älykaupungissa eksklusiivisuus voi siis toteutua tälläkin tavoin. Tietyt ihmiset ovat epäsuotuisassa 

asemassa tietoturvaan ja tietojensa luottamuksellisuuteen nähden. Älykaupungissa on vaikeampaa 

pärjätä, mikäli teknologiataidot tai ymmärrys turvallisuusasioista eivät ole riittävällä tasolla.

Laitteet  ikääntyvät,  niiden tietoturva heikkenee ja samaan aikaan uusia  uhkia syntyy. Tämä voi 

johtaa  siihen,  että  älyjärjestelmät  altistuvat  kyberhyökkäyksille  ja  tietovuodoille  sen  takia,  että 

laitteita ei ehditä päivittää tarpeeksi usein esimerkiksi ajan tai rahan puutteen takia. Lisäksi ison 

kaupungin järjestelmien uusimisessa menee väkisinkin aikaa.



24

3.2.5. Yksityisyydensuojan heikkeneminen

Älykaupunki  asettaa  lukuisia  haasteita  kansalaisten  yksityisyydensuojalle.  Älykaupungissa 

valvontakamerat, sensorit, älykkäät järjestelmät ja toisiinsa yhteyksissä olevat laitteet keräävät ja 

analysoivat jatkuvasti tietoa kaupungin asukkaista ja heidän tekemisistään sekä liikkeistään. Tämä 

mahdollistaa aiempaa huomattavasti kattavamman ja laajamittaisemman seurannan. Pahimmillaan 

voi olla, ettei kansalaisella ole enää minkäänlaista yksityisyyttä vaan hänen koko elämänsä voidaan 

lukea datasta. (Poole, 2014; Privacy International, 2017.)

Vastaan voitaisiin sanoa, että ne, joilla ei ole mitään salattavaa, ei ole myöskään mitään hävettävää. 

Tämä voidaan kumota sillä, että kaikilla ihmisistä on ainakin jonkinlainen halu yksityisyyteen, ja 

emme  välttämättä  ole  halukkaita  jakamaan  kaikkein  henkilökohtaisimpia  asioitamme  aivan 

kaikkien  kanssa.  Kaikki  arkaluontoiseksi  kokemamme  ei  ole  välttämätöntä  laitonta,  mutta  sen 

paljastuminen voi silti olla asianomaisen kannalta kiusallista. Esimerkiksi maissa, joissa syrjitään 

seksuaali-  tai  uskonnollisia  vähemmistöjä,  näiden  vähemmistöjen  edustajille  heidän  taustansa 

paljastuminen voisi aiheuttaa hyvinkin ongelmallisia seurauksia, vaikka he eivät olisikaan rikkoneet 

lakia.

Runsaassa datankeräämisessä on sekin ongelma, että ihmisten yksityisyyttä voidaan loukata jopa 

aivan vahingossa. Vaikka kerätty data olisi anonymisoitua, eli siitä olisi hävitetty kaikki yksilön 

henkilöllisyyteen  viittaavat  osat,  keräämällä  riittävän  paljon  dataa  yhteen  eri  lähteistä  ja 

analysoimalla  sitä  ristiin  voidaan  ihmisen  henkilöllisyys  lopulta  paljastaa  peittely-yrityksistä 

huolimatta. (Lake, 2019.)

Lisäksi  vaikkeivat  ihmiset  olisikaan  tehneet  mitään  väärin,  he  kokevat  tutkimusten  mukaan 

yksityisyytensä  menettämisen  ja  tekojensa  valvomisen  ahdistavaksi.  He  käyttäytyvät  eri  tavoin 

silloin, kun tietävät olevansa seurannan alla verrattuna siihen, kun he eivät ole tai ainakaan tiedä 

olevana valvottavina. (Steeves, 2012; Steeves, Regan & Shade, 2018.)

Yksityisyydensuojan menettäminen siis muokkaa ihmisen käytöstä. Tämä voidaan katsoa olevan 

osa ihmisten käytöksen tarkoituksellista  ohjaamista  ja muokkausta älylaitteiden avulla haluttuun 

suuntaan (Pali & Schuilenburg, 2019). Eri asia on sitten, onko tällainen ihmisten henkilökohtaisiin 

asioihin tunkeutuminen oikeutettua ja tarkoituksenmukaista. Kaikkein synkimmissä spekulaatioissa 

on esitetty, että älykaupungista tulee panopticon, vankila, jossa vangit eivät milloinkaan pääse
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pakoon kaiken läpäisevää valvontaa, mistä ei pääse pois ja missä jatkuva silmälläpito alkaa lopulta 

muokkaamaan vankien käyttäytymistä,  ja  kaikki  käytöksen muutokset  eivät  ole  tarkoituksellisia 

(Stoycheff, Liu, Xu & Wibowo, 2018).

Älykaupungille  keskeistä  ovat  julkisen  ja  yksityisen  sektorin  yhteistyössä  toteuttamat  projektit. 

Tästä seuraa se, että älykaupungissa yksityiset yritykset pyörittävät monia sellaisia toimintoja, jotka

muualla  kuuluisivat  julkishallinnolle.  Tämä johtaa  tärkeään kysymykseen:  kenelle  palvelujen  ja 

järjestelmien keräämä data kuuluu, ja mihin sitä saa käyttää? Yritysten tehtävä on tuottaa voittoa, ja 

yksityiskohtainen  data  olisi  erinomainen  lähde  hyödynnettäväksi  esimerkiksi  aiempaa 

henkilökohtaisempien tuotteiden, palveluiden ja mainosten suunnitteluun. (Edwards, 2015; Braun, 

Fung, Iqbal & Shah, 2018.)

Yrityksillä ei välttämättä ole aina samanlaisia sääntöjä yksityisyydensuojan suhteen kuin julkisilla 

organisaatioilla.  Nykyaikana  yhä  useammat  yritykset  ovat  monikansallisia  ja  niillä  voi  olla 

toimintaa maissa, joissa lait yksityisyydensuojasta voivat olla hyvinkin erilaiset. (Edwards, 2015.) 

Kenen  säännöillä  yritysten  tulisi  toimia?  Tämä on  osa  laajempaa  kehityskulkua,  jossa  monista 

julkisista  tiloista  on muodostunut  pikemminkin puolijulkisia,  eli  julkisesta  tehtävästä  huolimatta 

niitä  hallinnoimat  yksityiset  toimijat  yksityisen  toimijan  säännöin  (Graham  &  Marvin,  2001). 

Samaan  aikaan  kyberavaruuden  tulon  myötä  julkisen  paikan  käsite  on  muuttunut,  eikä  sitä 

välttämättä voida enää tulkita pelkäksi fyysiseksi tilaksi,  vaan siihen täytyy kenties lukea myös 

digitaaliset verkot (Stoycheff ym., 2018).

Amnesty  Internationalin  raportin  (2019)  mukaan  ICT-sektorin  suurimmat  toimijat  nojaavat 

nimenomaan  massavalvontaan  ja  laajamittaiseen  datankeruuseen,  joten  yksityisyydensuojan 

heikentäminen on heille tarkoituksenmukaista. Monet näistä yrityksistä ovat mukana älykaupunkien 

kehittämisessä kautta maailman, joten he ovat yksityisyyteen liittyvät ongelmat mukanaan aivan 

itsestään.

Yllä  mainittujen  seikkojen  myötä  datan  säilönnässä  nousee  myös  esiin  kysymys 

yksityisyydensuojasta. Monet digitaaliset järjestelmät säilövät keräämänsä datan pilvipalveluihin, 

jonka  palvelin  ei  välttämättä  fyysisesti  sijaitse  samassa  maassa  järjestelmän  kanssa.  Tällöin 

ongelmaksi  tulee se,  minkä maan lakien  mukaan pilvipalvelu  huolehtii  datansa yksityisyydestä. 

Tutkijat varoittavat, että eteen saattaa tulla tilanne, jossa älykaupungista kerättyä henkilökohtaista
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dataa  säilötään  pilvipalveluun  toisessa  maassa,  jossa  datan  yksityisyydensuoja  ja  sen  lailliset 

käyttötarkoitukset  on  määritelty  laissa  huomattavasti  löyhemmin.  (Edwards,  2015;  Braun  ym., 

2018.)

Älykaupungin  yksityisyydensuojariskeihin  liittyy  keskeisesti  niin  kutsuttu  feature  creep  -ilmiö. 

Tämä  ilmiö  tarkoittaa  sitä,  että  jollekin  tuotteelle  tai  sovellukselle  ei  ole  suunnitteluvaiheessa 

aseteltu tarkkoja määrityksiä sille, mihin sitä voi käyttää. Tämä johtaa siihen, että tuotteelle

keksitään myöhemmin uusia, laajempia tehtäviä. Älykaupungin tapauksessa feature creep tarkoittaa 

sitä, että aluksi hyvin viattomaan tarkoitukseen kehiteltyä järjestelmää aletaan myöhemmin soveltaa 

tavalla, joka tunkeutuu aiottua syvemmälle käyttäjien yksityiselämään. (Lake, 2019.)

Ongelmaa tekee vielä hankalammaksi se, että vallitseva neoliberaali ajattelutapa itseasiassa ohjaa 

datankäyttöä  yksityisyydensuojaa  heikentävästi.  Tero  Erkkilä  osoittaa  kirjassaan  ’’Government 

Transparency – Impacts and Unintended Consequences’’ (2012), miten neoliberaalissa ajattelussa 

datankäytön osalta keskustelusta häviävät poliittiset, yksityiset ja oikeudelliset ulottuvuudet. Data 

nähdään  lähinnä  hyödykkeenä,  kilpailuetuna,  josta  tulee  ottaa  kaikki  irti  ja  jota  voidaan 

vaivattomasti  jakaa  kaikille  yhteistyökumppaneille  kilpailuedun  saavuttamiseksi  ja  uusien 

innovaatioiden  kehittämiseksi  (Erkkilä,  s.  21-38,  129-171).  Tämä  tulee  hyvin  esille  aiemmin 

esitellyn avoimen datan määritelmän yhteydessä.

Erkkilä  painottaakin  kirjassaan  että  olisi  parempi,  että  keskustelussa  tehtäisiin  ero  avoimuuden 

(openness) ja läpinäkyvyyden (transparency) välillä. Kummatkin käsitteet polveutuvat vanhemmasta 

käsitteestä  julkisuus  (publicity).  Läpinäkyvyys  on  hyvin  lähellä  liike-elämän  käsitteitä,  ja  sillä 

tarkoitetaan tässä yhteydessä nimenomaan sitä,  että  kaikki pääsevät  hyödykkeeseen elikkä tässä 

tapauksessa dataan käsiksi ja voivat käyttää sitä vapaasti omiin sovelluksiinsa. Läpinäkyvyydellä 

tarkoitetaan  samalla  sitä,  että  instituution  suoriutumista  j  a  tehokkuutta  mitataan  erilaisilla 

mittareilla  ja  se  on  velvollinen  antamaan  relevanttia  tietoa  sidosryhmille.  Tämä  ei  kuitenkaan 

tarkoita sitä, että tieto olisi julkista sidosryhmien ulkopuolisille (Erkkilä, s. 12-42). Avoimuudella 

vuorostaan  tarkoitetaan  kirjassa  sitä  että  kaikille  on  tiedossa,  miten  dataa  kerätään,  ketkä  sitä 

keräävät ja mihin tarkoituksiin sitä kerätään, ja että ihmisillä on oikeus vaikuttaa siihen, mihin ja 

miten  heistä  kerättyä  dataa  käytetään.  Tämä  on  lähempänä  perinteisiä  vastuuvelvollisuuden 

(accountability)  ja  julkisuuden (publicity)  käsitteitä,  joita  pidetään  olennaisina  osina  toimivaa 

demokratiaa sekä julkista hallintoa (Erkkilä, s. 4-12).



27

Datan  läpinäkyvyys  on  tärkeää  siitäkin  syystä,  että  datan  massakerääminen  voi  aiheuttaa 

voimasuhteiden  epätasapainon  kansalaisten  ja  hallinnon  välille.  Hallinto  voi  saavuttaa 

etulyöntiaseman suhteessa kansalaisiin kaiken datan perusteella kerätyn tiedon avulla, ja samaan 

aikaan kansalaiset joutuvat huonompaan asemaan, koska he eivät tiedä, mitä tietoa hallinnolla on 

heistä ja miten tätä tietoa hyödynnetään. (Lake, 2019; Ashton, 2019.)

3.3. Eksklusiivisuus

Eksklusiivisuudella  tai  poissulkevuudella  tarkoitetaan  tässä  tutkielmassa  toimenpiteitä  tai 

menetelmiä, jotka tietoisesti tai vahingossa sulkevat tiettyjä ihmisiä tai ihmisryhmiä pois joltakin 

alueelta, rajoittavat heidän liikkumistaan, vähentävät heidän näkyvyyttään tai vaikeuttavat heidän 

mahdollisuuksiaan osallistua kaupungin yhteiseen elämään ja päätöksentekoon. Nämä toimenpiteet 

voivat  olla  näkyviä  ja  aggressiivisia,  tai  vaihtoehtoisesti  hyvinkin  hienovaraisia.  Yleensä  nämä 

toimet liittyvät siihen, millainen julkinen kuva kaupungista halutaan antaa tai kenen kaupungissa 

ajatellaan lähinnä asuvan.

Eksklusiivisuutta on kahdenlaista, legitiimiä ja illegitiimiä. Legitiimiä eksklusiivisuutta edustavat 

esimerkiksi alkoholinmyynnin ja autolla ajamisen ikärajoitukset, koska alaikäisten ei katsota olevan 

kyvyiltään, henkiseltä tasoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan vielä tarpeeksi kypsiä tähän. Illegitiimiä 

eksklusiivisuutta edustaa sellainen poissulkeminen, jossa ulossuljettu ei kykene erottamaan yhteyttä 

ryhmäänkuulumisen  ja  siitä  poissulkemisen  välillä.  Illegitiimi  eksklusiivisuus  voi  johtua 

esimerkiksi iästä, etnisestä taustasta tai sukupuolesta, ja sitä edustaa esimerkiksi pienemmän palkan 

maksaminen  naiselle  ilman  syytä.  Eksklusiivisuus  voi  myös  muuttua  ajan  kuluessa  legitiimistä 

illegitiimiksi tai toisinpäin. Esimerkiksi äänioikeuden rajoittamista ainoastaan miehiin ei nykyään 

pidetä suuressa osassa maailmaa legitiiminä, mutta vuorostaan tupakoinnin rajoittaminen julkisilla 

paikoilla  on  muuttunut  viime  vuosikymmenien  aikana  aiempaa  yleisemmäksi  ja 

hyväksyttävämmäksi. (Taylor, 2002; Jetten, Iyer, Branscombe & Zhang, 2013.) Tässä tutkielmassa 

keskitytään illegitiimiin ekskluusioon ja nimenomaan älykaupunkien yhteydessä.

Poissulkeminen voidaan toteuttaa  monella  tapaa,  esimerkiksi  rakennushankkeiden avulla.  Anne-

Marie  Broudhoux  luettelee  näitä  esipuheessaan  kirjaan  ’’Inclusive  Place  Branding:  Critical 

Perspectives  on Theory and Practice’’ (Kavaratzis,  Giovanardi  & Lichrou,  2018).  Ensimmäinen 

keino on paikaltaan siirtäminen (displacement),  jossa ei-toivotut  asuinalueet  siivotaan näkyvistä 

pakkohäädöillä ja väestönsiirroilla. Toinen keino on peittäminen (concealment), missä halutut alueet
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kätketään näkyvistä esimerkiksi meluestein. Kolmas keino on anestisointi (anesthesization), missä 

esimerkiksi näkyvä köyhyys saadaan näyttämään vähemmän vakavalta muokkaamalla maisemaa, 

muun  muassa  värittämällä  ja  uudelleenmaalaamalla  rakennuksia  kirkkaammiksi.  Viimeinen 

vaihtoehto  on  pääsyn  kieltäminen  (denied  access),  jossa  ei-toivotut  ainekset  pidetään  poissa 

hävittämällä  pimeät  kulmat,  hämärät  kohdat  ja  näköesteet  sekä  asentamalla  suoja-aitoja, 

tarkastuspisteitä ja turva-alueita.

Rio de Janeiro tarjoaa useita esimerkkejä näistä keinoista. Osana vuoden 2016 kesäolympialaisten 

valmisteluja kymmeniä tuhansia ihmisiä, pääasiassa köyhiltä asuinalueilta, häädettiin kodeistaan ja 

heidän talonsa purettiin. Turvallisuuden nimissä poliisi  lisäsi näkyvyyttään kaupungissa ja torjui 

rikollisuutta keinoin, joita arvosteltiin ylimitoitetuiksi. Monet siivotuista alueista jäivät alikäytölle. 

Asukkaille luvattiin, että he pääsisivät palaamaan koteihinsa kisojen jälkeen, mutta sen sijaan alueet 

varattiin uusia kaavoitushankkeita varten. (Poppert, 2016.) Olympiakylään johtavien teiden varsille 

pystytettiin  meluvalleja,  jottei  turistien  ja  urheilijoiden  tarvitsisi  nähdä  köyhien  asuinalueita 

(Kavaratzis,  Giovanardi  & Lichrou,  2018).  Tutkimukset  ovat  osoittaneet,  että  olympialaisia  on 

käytetty  useita  kertoja  tekosyynä  sellaiselle  kaupunkikehittämiselle,  joka  on  johtanut  alueiden 

gentrifikaatioon ja häätöihin (Vannuchi & Van Criekingen, 2015).

Hienovaraisemmasta poissulkemisesta esimerkki löytyy keskisessä Barcelonassa sijaitsevasta Rajal- 

in  kaupunginosasta.  1980-luvulle  saavuttaessa  kaupunginosa  oli  taantunut  rikosten  piinaamaksi 

ghetoksi, mutta alueelle kohdistettiin merkittäviä elvytysohjelmia ja nykyään Rajalia markkinoidaan 

onnistuneesti  taiteilijoiden  suosimana  asuinalueena.  Nämä  elvytyshankkeet  ovat  kuitenkin 

kohdanneet  vastarintaa  paikallisten  asukkaiden  taholta.  He  kokevat,  että  perinteisen 

työväenluokkainen  alue  on  menettänyt  osan  aitoudestaan  ja  kaupunginosan  brändäyksessä  on 

vähätelty  tai  unohdettu Rajalin  historia  anarkistisen aktivismin ja boheemielämän pesäpaikkana. 

Kohonneet  vuokranhinnat  ovat  pakottaneet  joitakin  pienituloisimpia  muuttamaan  pois  alueelta 

(Ulldemonlis, 2014).

Rajalin  tapauksessa  aluebrändäys  ja  markkinointi  ovat  siis  olleet  keskeisessä  roolissa 

poissulkemisessa.  Paikallishistoriasta-  ja  kulttuurista  on  poimittu  parhaat  palat  halutun  ulospäin 

suunnatun imagon ja paikallisidentiteetin luomiseksi.

James S. Duncan ja Nancy G. Duncan käsittelevät kirjassaan ’’Landscapes of Priviledge’’ (2004) 

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa sijaitsevaa Bedfordin kaupunkia. Bedford kuvailee itseään
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hyvien liikenneyhteyksien päässä sijaitsevaksi maalaiskunnaksi, jossa pystyy elämään maalla aivan 

kuin siirtokunta-aikojen tapaan (Duncan & Duncan, s. 1-36). Duncanit osoittavat kirjassaan, miten 

Bedfordin identiteetti ja ulkonäkö ovat keinotekoisesti luotuja ja millaisia menetelmiä paikalliset 

käyttävät  tämän  mielikuvan  ylläpitämiseksi.  Usein  tämä  tarkoittaa  tietenkin  epämieluisten 

mielikuvien poispyyhkimistä.

Pitääkseen yllä imagoaan Bedfordin kaupunginhallinto on asettanut tiukat rajat sille, minkälaisia ja 

minkäkokoisia  taloja  alueelle  saa  rakentaa.  Talojen  ja  tonttien  kokoa  säädellään  myös  tiukoilla 

ympäristörajoituksilla siitä, miten lähelle pohjavettä kaupungissa saa rakentaa. Nämä määräykset 

ohjailevat  keinotekoisesti  tonttien ja  asuntojen hintoja,  mikä tietenkin rajaa ostomahdollisuuksia 

vain tietyn varallisuustason omaaville ihmisille. (Duncan & Duncan, s. 85-128.)

Kaupungin ulkonäköä ja  identiteettiä  ei  pidetä  tietenkään yllä  pelkästään  laillisin  keinoin,  vaan 

myös  psykologisin  keinoin,  esimerkiksi  ryhmäpaineen  avulla.  Bedfordilaiset  ovat  omaksuneet 

vahvan  paikallisidentiteetin,  ja  he  reagoivat  herkästi,  mikäli  kokevat  identiteettinsä  uhatuksi. 

(Duncan & Duncan, s. 59-84.)

Hallitseva ryhmäidentiteetti sulkee pienituloisten lisäksi ulos myös etnisiä ryhmiä. Paikallishistorian 

museo ei käsittele laisinkaan Bedfordissa asuvien mustien historiaa, vaikka he ovat asuneet alueella 

pari  sataa  vuotta  (Duncan  &  Duncan,  s.  149-173).  Monet  asukkaat  palkkaavat  latinoja 

kotiapulaisiksi, mutta heillä ei ole varaa asua kaupungissa, vaan useimmat heistä asuvat läheisessä 

Mount  Kiscon  kylässä,  mistä  heidät  kerätään  aamuisin  työpaikalleen.  Kyläläisten  vastustuksen 

vuoksi paikallishallinto on säätänyt asetuksia, joilla työntekijöiden kokoontumisalue siirrettiin pois 

kylän keskustasta ja latinojen kaduilla oleskelua pyrittiin muutenkin rajoittamaan. Tekijät osoittavat 

taustalla  olevan  muun  muassa  erilaiset  kulttuurilliset  käsitykset  siitä,  mitä  kadulla  sosialisointi 

tarkoittaa. (Duncan & Duncan, s. 175-217.)

Duncanien teos osoittaa,  että  viattomankin näköisillä  maisemilla  ja  rakennuksilla  voi  usein olla 

piilomerkityksiä.  Näin  kaavoitusta,  arkkitehtuuria  ja  kaupunkisuunnittelua  voidaan  hyvinkin 

hienovaraisesti käyttää piilotettujen valtarakenteiden, identiteetin tai imagon korostamiseksi.

Jürgen  Habermas  käsittelee  klassikkotutkimuksessaan  ’’Julkisuuden  rakennemuutos:  tutkimus 

yhdestä  kansalaisyhteiskunnan  kategoriasta’’ (1962)  julkisen  ja  yksityisen  tilan  rajan  syntyä  ja 

niiden muutoksia länsimaisessa liberaalissa demokratiassa 1700-luvulta alkaen. Habermasin teesi
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on, että yksilö ei ole käytännössä yhteiskunnan täysivaltaiseksi katsottu jäsen, mikäli hän ei voi 

vapaasti oleskella ja ilmaista mielipidettään julkisessa tilassa.

Kirjassa  ’’Splintering  Urbanism:  Networked  Infrastructures,  Technological  Mobilities  and  the 

Urban  Condition’’  (Graham  &  Marvin,  2001)  havainnoidaan,  että  1900-luvun  viimeisimpänä 

vuosikymmeninä on tapahtunut niin kutsuttujen puolijulkisten tilojen esiinmarssi. Nämä tilat ovat 

teknisesti ottaen julkisia, mutta käytännössä kuuluvat jollekin yksityiselle toimijalle. Näihin tiloihin 

pääsyä rajoitetaan monin tavoin, esimerkiksi vartijoiden ja valvontakameroiden avulla.

Juan Zhang ja Brenda S. A. Yeoh esittelevät artikkelissaan ’’The State of Fun? Exclusive Casino 

Urbanism  and  Its  Biopolitical  Borders  in  Singapore’’  (2017)  Singaporeen  suuntautuvaa 

kasinoturismia.  Kirjoittajat  esittelevät  tekstissä  erilaisia  hienovaraisia  toimenpiteitä,  joilla 

Singaporen päättäjät ovat pyrkineet ohjaamaan kasinoja turistien ja suurituloisten singaporelaisten 

käyttöön, ja samanaikaisesti pitäneet pienituloiset singaporelaiset loitolla kasinoista. Rivien välistä 

luettava viesti  on artikkelin mukaan yksinkertainen: köyhät eivät tarvitse samanlaisia huvituksia 

kuin  vauraammat,  ja  valtion  on  syytä  pitää  heitä  silmällä.  Kirjoitus  tekee  toisenkin  tärkeän 

huomion: kun neoliberaalissa kaupungissa poissulkeminen on kerran aloitettu, ajan mittaan se tulee 

vain syventämään varallisuuteen perustuvia jakolinjoja.

Myös  järjestyksenvalvontaa  voidaan  käyttää  poissulkemiseen.  Yleisen  turvallisuuden  nojalla 

voidaan rajoittaa ihmisten liikkumista ja oleskelua tietyillä alueilla. Darren Palmer ja Ian Warren 

käsittelevät  artikkelissaan  ’’The  pursuit  of  exclusion  through  zonal  banning’’  (2014) 

ennaltaehkäiseviä  tapoja  julkisen  häiriökäyttäytymisen  ehkäisemäksi  Australiassa  Victorian 

osavaltiossa.  Julkiseen  häiriökäyttäytymiseen  kuuluvat  artikkelissa  esimerkiksi  juopumus  ja 

roskaaminen  julkisella  paikalla,  ja  näitä  on  pyritty  torjumaan  esimerkiksi  langettamalla 

porttikieltoja ja automaattisesti kieltämällä pääsy joiltakin yksilöiltä tai ihmisryhmiltä, kuten teini-

ikäisiltä,  joillekin  alueille.  Kirjoittajat  huomauttavat  ennaltaehkäisevän  toiminnan  olevan 

ongelmallista; automaattiset pääsykiellot rankaisevat ja leimaavat usein kohtuuttomasti yksilöitä tai 

ihmisryhmiä, ja ne rikkovat oikeusvaltion syyttömyysperiaatetta. Lisäksi, mikäli joku henkilö on 

aiemmin  saanut  esimerkiksi  sakon  sopimattomasta  käytöksestä  julkisella  paikalla,  eikö  pysyvä 

porttikielto ole vastoin sitä ajatusta, että oikeusjärjestelmän tehtävä on rankaisemisen lisäksi ohjata 

rikollisia  käyttäytymään  paremmin?  Tässä  tapauksessa  rankaisuelementti  korvaa  kokonaan 

uudelleenohjauksen.
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Nikolas  Rose  huomauttaa  artikkelissaan  ’’Government  and  Control’’  (2000)  monien 

ennaltaehkäisevien ja uudelleenohjaavien toimenpiteiden loukkaavan kohteidensa vapautta, koska 

ne hylkäävät ajatuksen omasta tahdosta, itsekontrollista ja oman käytöksen parantamisesta. Rosen 

mukaan riskienhallinta on korvannut vaarallisuuden, ja riskien ehkäisemiksi valvonnasta on tullut 

jatkuvaa ja kaiken läpäisevää.  Rikosten ehkäisyssä ei  ole koskaan Rosen mukaan kyse pelkästä 

yleisestä turvallisuudesta, vaan siinä on myös aina mukana elementti yleiseksi koetun moraalin ja 

tapojen valvomista.  Yleisiksi  koettujen käytöstapojen varjelemiseksi riskiyksilöiksi  tai  -ryhmiksi 

katsottuja voidaan jatkuvasti seurata, pitää kurissa ja sulkea pois julkisesta tilasta. Rose huomauttaa 

myös,  että  usein  ennaltaehkäisyssä  käytetyt  tilastointikeinot  ja  menetelmät  ovat  puutteellisia  ja 

heijastelevat tai vahvistavat käyttäjiensä olemassa olevia ennakkoluuloja.

Tätä  taustaa  vasten  katsoen  poissulkevuus  näyttää  siis  vielä  ongelmallisemmalta.  Nämä 

toimenpiteet  johtavat  siihen,  että  yksilöitä  tai  ihmisryhmiä suljetaan ulkopuolelle  ja  heitä  ei  eri 

syistä lasketa osaksi yhteisöä. Voidaan vakavasti kysyä sitä, kenen ehdoilla ja kenelle kaupunkia 

rakennetaan ja kehitetään.

Ranskalainen Henri Lefebvre on esittänyt ajatuksen ’’oikeudesta kaupunkiin’’. Lefebvren mukaan 

kaupungin  asukkailla  on  oikeus  itsemääräämiseen,  oikeus  kaupungin  palveluihin,  oikeus  asua 

kaupungissa,  osallistua  kaupungin  kehittämiseen  ja  johtamiseen,  oikeus  ilmaista  vapaasti  omaa 

kulttuuriaan ja identiteettiään sekä oikeus osuuteen kaupungin taloudellisista hyödyistä. Lefebvre 

vaatii urbaanin tilan, päätöksenteon ja hyödykkeiden demokratisoimista, ja mikäli yksilö ei sopeudu 

ympäristöönsä, on ympäristön muututtava yksilölle suopeammaksi. Lefevbren ajatusten perusteella 

eksklusiivisuudessa on kyse radikaalista, syvästä välirikosta asukkaan ja hänen elinympäristönsä 

välillä  mikä  tarkoittaa  sitä,  että  asukas  ei  pysty  hyödyntämään  täysivaltaisesti  oikeuttaan 

kaupunkiin. (Willisin mukaan, 2019.)

Lefebvren  ajatuksia  on  sovitettu  älykaupungin  kontekstiin,  ja  tuloksena  on  syntynyt  ’’oikeus 

älykaupunkiin’’.  Tähän  ajatukseen  sisältyy  kysymyksiä  esimerkiksi  siitä,  kelle  teknologiset 

väliintulot  ja  infrastruktuurit  on  tarkoitettu  ja  ketkä  niistä  hyötyvät,  kuka  hallitsee  ja  kellä  on 

käyttöoikeus älykkäisiin  järjestelmiin ja  palveluihin,  kuka päättää älykaupungin yksityisyydestä, 

avoimuudesta ja tiedonhallinnasta, kuka on osallisena älykaupungin päätöksenteossa ja kuka päättää 

siitä, miten digitalisaatio ja algoritmit sitoutetaan osaksi yhteiskuntaa, kulttuuria ja julkista elämää. 

(Heitlinger & Comber, 2018.) Älykaupungissa eksklusiivisuus tarkoittaisi siis sitä, että poissuljettu 

kaupunkilainen ei pääsisi ottamaan osaa keskusteluun ja päätöksentekoon näistä kysymyksistä.
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Cowley, Joss ja Dayot jakavat artikkelissaan ’’The smart city and its publics: insights from across 

six  UK  cities’’ (2018)  älykaupungin  asukkaiden  aseman  neljään  luokkaan:  palveluidenkäyttäjä 

(service  user),  on  kaupunkilainen  joka  kuluttaa  älypalveluita,  yritteliäs  (entrepreneurial)  asukas 

osallistuu  aktiivisesti  älyjärjestelmien  luomiseen  ja  kehittämiseen,  poliittinen  (political) 

kaupunkilainen osallistuu aktiivisesti päätöksentekoon ja yhteiskunnallinen (civic) kaupunkilainen 

ottaa  osaa  ruohonjuuritason  yhteisöllisiin  aktiviteetteihin,  jotka  eivät  ole  suoranaisesti 

markkinasuuntautuneita.  Rob  Kitchin,  Paolo  Cardullo  ja  Cesar  di  Fiorentiano  osoittavat 

artikkelissaan ’’Citizenship, Justice and Right to the Smart City’’ (2019) vallitsevan neoliberaalin 

ajattelun  kohtelevan  älykaupungin  asukkaita  lähinnä  kahden  ensimmäisen  luokan  jäseninä. 

Kaupunkilainen on kuluttaja, jonka parhaaksi älypalveluita suunnitellaan, tai korkeintaan yrittäjä, 

joka  keksii  luodun  alustan  pohjalta  uuden  taloudellisen  innovaation.  Kansalaista  ei  nähdä 

päätöksentekijänä tai suunnittelijana.

4. TUTKIMUSMENETELMÄT

4.1. Tutkimusote

Tutkimusote  on  kriittinen.  Päämääränäni  on  tarkastella  ajankohtaista  ilmiötä,  ja  osoittaa  ilmiön 

heikkouksia  ja  varjopuolia.  Laajempana  päämääränäni  on  osoittaa,  että  vallitseva  ilmapiiri  ja 

ajatussuunnat ohjaavat keskustelua ja ajattelua tiettyyn suuntaan, ja ne vaikuttavat siihen,  miten 

älykaupungit nähdään ja miten niitä suunnitellaan.

Tutkimukseni  lähtee  lähtökohdasta,  että  teknologia  itsessään  on  neutraalia.  Se,  miten  sitä 

sovelletaan  ja  käytetään  voi  olla  ongelmallista.  Mahdolliset  haittavaikutukset  johtuvat  siis 

kehittäjien  ja  käyttäjien  tiedonpuutteesta,  asenteista  tai  ennakkoluuloista.  Tavoitteenani  ei  ole 

yksiselitteisesti  tuomita  kaikkea  teknologian  saavuttamista,  vaan  huomio  on  pikemminkin 

soveltamisen  motiiveissa,  tiedostamattomissa  ennakkoluuloissa  ja  ääneen  lausumattomissa 

tavoitteissa.

Tapausesimerkkejä tarkastelen jo esitetyn kritiikin valossa, ja peilaan niitä myös teoriaosuudessa 

esiteltyihin  kritiikin  kohteisiin.  Tavoitteenani  on  sitoa  lankoja  yhteen  ja  tuottaa  esitetyistä 

huomioista  mahdollisimman kattava kuva,  jotta  voin kuvata tapausesimerkkejä mahdollisimman 

monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Sitten kun olen luonut tapausesimerkkien kipupisteistä
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mahdollisimman kattavan näkymän,  pyrin  sitomaan ne osaksi  laajempaa kokonaisuutta  ja  täten 

osoittamaan vallitsevan keskustelun ja ajattelun sokeat pisteet.

4.2. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Koska kyseessä on melko uusi,  edelleen kehittyvä ilmiö,  ja  kirjallisuutta  on monenlaista,  paras 

tutkimusmenetelmä  taitaa  olla  kirjallisuuskatsaus.  Kirjallisuuskatsaus  ei  ole  kovin  yleinen 

tutkimusmenetelmä  hallintotieteissä  (Salminen,  2011),  mutta  se  soveltunee  tavoitteisiini,  koska 

tarkoitukseni on vetää yleislinjaus kirjallisuudessa esitetystä kritiikistä ja sen jälkeen käydä läpi 

joitakin  tosielämän  tapausesimerkkejä.  Kirjallisuuskatsaus  ja  teoriaosuus  ovat  siis  tässä 

tutkimuksessa ehkä se olennaisin osa, ja tapausesimerkkien tehtävä on heijastella teoriassa eriteltyjä 

osa-alueita.

Kirjallisuuskatsauksessa  on  useita  lajeja,  ja  katson,  että  tähän  tapaukseen  parhaiten  sopii 

narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Narratiivinen eli kuvaileva kirjallisuuskatsaus on laaja, ja kuvailee 

yleisiä  kehityskulkuja,  aivan  kuten  on  tarkoituksenikin.  Ajallinen  loogisuus  kuuluu  usein  lajin 

pääpiirteisiin.  Narratiivinen kirjallisuuskatsaus voi olla  luonteeltaan kriittinenkin,  mikä on myös 

oma tavoitteeni (Salminen, s. 7-8). Integroiva kirjallisuuskatsaus (Salminen, s. 8-9) mahdollistaisi 

kriittisemmän  kuvauksen,  mutta  tarkoitukseni  ei  ole  niinkään  luoda  uutta  tietoa  kuin  luoda 

yleiskuvaus älykaupungin negatiivisista  sivuvaikutuksista.  Narratiivinen menetelmä mahdollistaa 

myös kritiikin ja sivuvaikutusten eri osien paremman erottelun ja analysoinnin.

Narratiivinen  kirjallisuuskatsaus  voidaan  jakaa  vielä  kolmeen  toimitustapaan,  jotka  ovat 

toimituksellinen,  kommentoiva  ja  yleiskatsaus  (Salminen,  s.  7).  Tästä  tutkimuksesta  muodostuu 

lähinnä kommentoiva, koska tarkoitus herättää keskustelua ja metodi on löysä.

Kuvailevan  kirjallisuuskatsauksen  menetelmä  voidaan  jakaa  neljään  vaiheeseen,  jotka  menevät 

osittain  päällekkäin.  Tutkimuskysymyksen  muodostaminen,  aineiston  valitseminen,  kuvailun 

rakentaminen  ja  tuotetun  tuloksen  tarkasteleminen.  (Kangasniemi,  Utriainen,  Ahonen,  Pietilä, 

Jääskeläinen & Liikanen, 2013.) Menetelmä on selkeä ja johdonmukainen, ja se toimii hyvin kun 

halutaan päästä suoraviivaisesti tavoitteeseen.
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Narratiivisella kirjallisuuskatsauksella on omat heikot puolensa: löysä metodi voi johtaa turhankin 

vapaaseen  lähteiden  valintaan  ja  kirjoittajan  puolueellisuuteen.  Siksi  tukevan  hypoteesin 

muodostaminen ja tutkimuskysymysten huolellinen valinta ovat tärkeitä. (Ferrari, 2015.)

Toisaalta tässä tapauksessa tietyn ennakkoasenteen omaksuminen ei välttämättä haittaa niin paljoa, 

koska  kyseessä  on  nimenomaan  kriittinen  katsaus.  Tällöin  isoimmaksi  haasteeksi  muodostuu 

lähdekritiikki, aineiston tasapuolisuus ja laadunvalvonta.

Kuvailevalla  kirjallisuuskatsauksella  on  tärkeä,  oma  erikoisroolinsa  empiirisessä  tutkimuksessa. 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on usein tutkijalle ja asiantuntijalle nopein tapa päästä kärryille siitä, 

mistä  alalle  tällä  hetkellä  puhutaan.  Päättäjille  kuvailevat  kirjallisuuskatsaukset  voivat  antaa 

koosteen aiheesta tai asioista, ja päättäjät kykenevät sitten toimimaan tämän kootun tiedon pohjalta. 

(Green, Johnson & Adams, 2006.)

Artikkelissa ’’Writing Narrative Literature Reviews’’ Roy F. Baumeister ja Mark R. Leary asettavat 

kuvailevalla  kirjallisuuskatsaukselle  viisi  tavoitetta:  teorian  kehittäminen,  teorianmuodostus-  tai 

arviointi, yleisen tilan summaaminen, ongelmien tunnistaminen tai teorian ja kehityksen historian 

kuvaus. Tämä tutkimuksen tavoite on lähinnä neljänneksi mainittu,  jossa tavoitteena on osoittaa 

teorian tai käsitteen heikkouksia, ristiriitoja tai kiistakysymyksiä. Lopuksi voidaan esittää ratkaisu- 

tai kehitysehdotuksia, kuten tässäkin tutkielmassa on tavoitteena.

Baumeister ja Leary luettelevat lukuisia heikkouksia, joihin kirjoittaja voi sortua katsauksessaan. 

Näitä  ovat  rohkeudenpuute  aineiston  tarjoamien  todisteiden  käsittelyssä,  riittämättömät 

lopputulokset, useat mahdolliset loppupäätelmät ja liiallinen metodologinen suppeneminen. Tässä 

tutkimuksessa näiden välttäminen lienee helpompaa, koska loppupäätökset tulevat vahvistamaan ja 

rikastamaan jo aiemmin esitettyä kritiikkiä.

Baumeisterin ja Learyn mukaan kirjallisuuskatsauksen tekijä voi sortua riittämättömään teorian ja 

taustan esittelyyn,  liian vähäiseen aineiston käsittelyyn,  yhteenvetojen puutteeseen,  kriittisyyden 

puutteeseen,  kyvyttömyyteen  muuttaa  johtopäätöksiä,  väitteiden  ja  todisteiden  sekoittamiseen, 

todisteiden  valikoimiseen,  liialliseen  kirjoittajakeskeisyyteen  ja  tulevaisuuden  arvioinnin 

puutteeseen.  Tässä  gradussa  näitä  kompastuskiviä  pyritään  välttämään  valitsemalla 

tapausesimerkkejä eri puolilta maailmaa, jakamalla ja ryhmittelemällä teoriaosaa eri luokkiin sekä 

runsaalla ristiin viittaamisella sekä vahvistavien, toissijaisten lähteiden etsimisellä.
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4.3.Aineiston keruu

Aloitin tämän tutkimuksen teon lukemalla yksinkertaisesti runsaasti teoriakirjallisuutta, keskittyen 

hallinnon  digitalisointiin  ja  kaupunkikehityksen  epätasa-arvoisuuteen.  Käytin  tässä  hyödyksi 

yliopiston kirjastoa, ja teoksia etsin hyllyistä kohtien ’’Hallintotieteet’’ ja ’’Aluekehitys’’ alta. Luin 

kirjoja kunnes totesin, että olemassaolevan kirjallisuuden pohjalta pystyisin rakentamaan riittävän 

teoriapohjan gradulleni.

Aluksi  luin muutaman kirjan ihan vain saadakseni  tuntumaa aiheeseen. Osaa näistä kirjoista en 

lopulta  päätynyt  edes  hyödyntämään  tässä  tutkimuksessa,  mutta  niiden  avulla  sain  suunnattua 

mielenkiintoni oikeaan suuntaan.

Ensimmäisellä  lukukerralla  yritin  lähinnä  ymmärtää  lähdeaineistostani  pääkohdat  ja  tärkeimmät 

teemat. Toisella lukukerralla luin tarkemmin, miettien samalla mihin kyseistä lähdettä käyttäisin ja 

minkä teeman alle se sopisi.

Myös  aiemmilta  kunta-  ja  aluejohtamisen  kursseilta  löytyi  muutamia  lähteitä,  joita  saatoin 

hyödyntää  myös  gradussani.  Erityisesti  kaupunkikehittämisen  kursseilta  sain  ideoita  alueellista 

epätasa-arvoa käsitteleviin osiini.

Minulla oli jo vanhastaan kiinnostusta digioikeuksia ja verkon yksityisyydensuojaa kohtaan, ja olen 

seurannut aiheeseen liittyvää uutisointia muutaman vuoden ajan. Vastaan tulleista uutisotsikoista- ja 

artikkeleista keräsin myös hieman osviittaa tätä tutkimusta varten, ja joitakin näitä uutisia käytän 

lähteenä tapausesimerkkiosiossa.

Suurin osa lähteistä on tieteellistä kirjallisuutta tai julkaistu alan ammattijulkaisuissa, mutta mukana 

on  myös  jonkin  verran  julkisia  tiedotteita,  asiakirjoja,  uutisia  ja  muita  dokumentteja.  Tämä 

materiaali painottuu tapausesimerkkien ympärille.

Kirjaston  lisäksi  hyödynsin  yliopiston  sähköisten  palveluiden  hakukonetta.  Käytin  esimerkiksi 

sellaisia hakusanoja kuin ’’smart city criticism’’, ’’exclusive spaces’’, ’’exclusive city development’’ 

ja ’’privacy issues in smart cities’’.  Etsin samoilla hakusanoilla artikkeleita myös ihan Googlen 

puolelta.
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Suorien  artikkelihakujen  lisäksi  hyödynsin  ristiinviittauksia  ja  tieteellisten  artikkelien  omia 

lähdeluetteloita, ja tätä tietä löysin vielä lisää potentiaalisia lähteitä. Etsiskelin lisää kirjallisuutta 

myös tutkimalla, oliko artikkeleiden kirjoittajilla muita julkaisuja aihepiiriin liittyen.

Teoriaa lukiessani minulla oli mielessäni muutamia kysymyksiä, jotka ohjasivat valintojani. Missä 

materiaali  oli  alun  perin  julkaistu?  Ketkä  sen  ovat  kirjoittaneet?  Mainitaanko  lähteitä  missään 

muissa julkaisuissa?

Luettuani  teoriakirjallisuuden  läpi  ainakin  pari  kertaa,  rupesin  erittelemään  teoriakirjallisuutta 

tarkemmin  eri  luokkiin.  Luokittelu  perustui  lähinnä  siihen,  mitä  teoriaosuuden  osaa  julkaisu 

käsitteli:  älykaupungin  käsitettä  ja  historiaa,  eksklusiivisuutta  vaiko  älykaupungin  kritiikin  eri 

aspekteja.  Aineisto  on  päiväykseltään  melko  tuoretta,  mutta  tämä  johtuu  lähinnä  ilmiön 

ajankohtaisuudesta.

Tapausesimerkkejä käsittelevät lähteet olen jakanut karkeasti kahteen osaan. Ensimmäinen osa on 

taustoitusta, joka kertoo nimenomaisesta älykaupunkihankkeesta ja sen vaiheista yleisellä tasolla. 

Toinen osa on sitten nimenmukaisesti kritiikkiä. Sekä teoria- että empiirisessä osassa pyrin siihen, 

että jokaiseen väitteeseen tai huomioon löytyisi ainakin kaksi lähdettä, jottei yksikään osuus nojaisi 

liikaa  yhteen  ainoaan  lähteeseen.  Luonnollisesti  jotkut  lähteet  tarjosivat  kuitenkin  enemmän 

hyödyllistä aineistoa kuin toiset.

4.4. Esimerkkien valinta

Kaikki tässä tutkimuksessa käsitellyt tapausesimerkit ovat sellaisia, joista on jo esitetty kritiikkiä. 

Tätä  jo  olemassaolevaa  kritiikkiä  sitten  eritellään  tapausesimerkkiosiossa,  ja  siitä  erotellaan 

teoriaosassa esiteltyjä teemoja.

Jo  valmiiksi  kritisoituihin  esimerkkeihin  tässä tutkimuksessa päädyttiin  lähinnä  ajankäytöllisistä 

syistä.  Graduseminaarin  aikataulutuksen  ja  tutkimuksen  rajauksen  puutteissa  tietyn  yksittäisen 

älykaupunkihankkeen valitseminen ja sen negatiivisten piirteiden erittely olisi ollut liian iso urakka.

Toiseksi  tämä  mahdollistaa  myös  monipuolisemman  kriittisemmän  tarkastelun.  Kaikki 

älykaupungin haitat eivät realisoidu välittömästi, vaan osa niistä voidaan havaita vasta vuoden parin 

päästä. Mikäli tarkastelun kohteeksi otettaisiin jokin älykaupunkihanke, joka on vasta aloitettu ja
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joka ei ole vielä saanut osakseen aiempaa kriittistä tarkastelua, kritiikki rajoittuisi väkiselläänkin 

suunnitelmien aukkoihin tai potentiaalisesti ilmeneviin ongelmiin.

Tähän tutkimukseen on pyritty valitsemaan esimerkkejä useammasta maasta ja maanosasta. Tähän 

on muutama syynsä. Ensinnäkin: tämän avulla pyritään pääsemään monipuolisempaan tarkasteluun, 

kun esimerkkejä löytyy useampia ja jokaisella omat syynsä ja erikoisuutensa.

Toiseksi  laajemman tarkastelun  tarkoitus  on osoittaa,  että  älykaupungin  riskit  eivät  rajoitu  vain 

tiettyyn kulttuuripiiriin ja toteutustapaan, vaan älykaupunki voi osoittautua ongelmalliseksi monella 

eri  tavalla,  ja  jokaisessa  tapauksessa  taustalla  vaikuttavat  omat  syynsä,  ja  jokaisen  maan 

erityispiirteet antavat niille oman lisävärinsä.

Kolmanneksi tämä tekee potentiaalisen jatkotutkimuksen helpommaksi.  Yksittäiseen esimerkkiin 

voi paneutua huolellisemmin, ja mahdolliset kansalliseen lainsäädäntöön, poliittiseen kulttuuriin, 

taloustilanteeseen  ja  toimintatapoihin  liittyvät  erikoisuudet  pääsevät  tarkemman  tarkastelun 

kohteeksi.

  

4.5. Aineiston analyysi

Tämä  tutkimus  on  luonteeltaan  laadullinen  ja  teorialähtöinen.  Ensinnäkin  laadullinen  eli 

kvalitatiivinen  lähestymistapa  sopii  tähän  tutkimukseen  paremmin  koska  tutkitaan  sosiaalisen 

maailman  ilmiötä,  jolla  on  erilaisia  merkityksiä  ja  tavoitteena  on  aiheen  kokonaisvaltaisempi 

ymmärtäminen, ei niinkään yleistäminen. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään usein ankkuroimaan 

tutkittuja  ilmiöitä  osaksi  laajempaa  kokonaisuutta  ja  kehityskulkua,  ja  tämä  on  myös  oma 

tavoitteeni.  (Alasuutari,  2011;  Weselius,  2017.)  Pyrinhän  kiinnittämään  älykaupungin  osaksi 

laajempaa,  uusliberaalia  ajattelutapaa  ja  esittämään  sen  vain  yhtenä  uuden  vuosituhannen 

urbanisaation ilmenemismuotona.

Laadullinen tutkimus sopii paremmin myös siitä syystä, että minulla ei ole teoria- tai empiirisessä 

osuudessa  mukana  kaavioita,  taulukoita  tai  tiukkoja  matemaattisia  kaavoja.  Laadullisessa 

tutkimuksessa myös hypoteesit voivat muuttua tutkimusprosessin aikana ymmärryksen lisääntyessä. 

(Weselius, 2017.)
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Sosiaalisen  konstruktion  käsitettä  eli  näkemystä,  jonka  mukaan  merkitykset  ohjaavat  ihmisten 

maailmankuvaa on yleisesti  käytetty  kvalitatiivisessa  tutkimuksessa.  Se  ei  ole  pakollista,  mutta 

sopii erittäin hyvin juuri tässä tapauksessa. (Weselius, 2017.) Yksi tavoitteistanihan on nimenomaan

havainnollistaa,  miten  vallitseva  ajattelutapa  ja  retoriikka  ohjaavat  sitä,  kuinka  älykaupunkeja 

kehitetään.

Tämä  tutkimus  on  teorialähtöinen,  eli  yleisestä  teoriasta  siirrytään  yksittäisiin  ilmiöihin  ja 

esimerkkeihin. (Alasuutari, 2011; Weselius, 2017.) Rakenne vaatii tätä lähestymistapaa: minähän 

käsittelen  ensin  teorian  eri  osa-alueineen,  ja  sen  jälkeen  osoitan,  miten  se  näkyy  käytännössä 

tapausesimerkeissä eri piirteineen.

Laadullinen  tutkimus  on hyvin  löyhä  metodi,  samoin  kuin  kuvaileva  kirjallisuuskatsauskin.  Ne 

sopivat  siis  hyvin  yhteen.  (Weselius,  2017.)  Löysät  raamit  sopivat  minulle,  ja  myös  aiheen 

tuoreuden kannalta löyhä rajaus lienee paikallaan.

Laadullinen tutkimus on usein kertova, ja tässä kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tapauksessa nyt 

onkin.  Laadullinen tutkimus mahdollistaa myös kriittisen tarkastelun,  mikä oli  yksi alkuperäisiä 

tavoitteitanikin. (Weselius, 2017.)

Tämä  gradu  on  laadullinen  taustutkimus,  ja  Arthur  Cropleyn  määritelmän  (2019)  mukaisesti 

instrumentaalinen tapaustutkimus (instrumental case study). Instrumentaalisen tapaustutkimuksen 

tarkoituksena on kasvattaa ymmärrystä tietystä ilmiöstä tai määrittää uudelleen teoriaa. (Cropley, 

2019, s. 85-91.) Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kerätä lisätietoa älykaupungin varjopuolista, 

ja tämä lisätieto kasataan useiden lähteiden ja tapausesimerkkien pohjalta.
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5. TAPAUSESIMERKIT

5.1.Sidewalk Toronto, Kanada

Toronton  kaupunki  Kanadassa  rajautuu  Ontario-järveen.  Ranta-alueen  ja  sataman  merkitys  on 

vähentynyt erityisesti  toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina,  kun kaupungin elinkeinorakenne 

muuttui  ja  raskas teollisuus siirtyi  kaupungista  muualle.  Satama-alueesta  on pitkään suunniteltu 

uutta  asuinaluetta  ja  liikekeskusta  jatkuvasti  kasvavalle  kaupungille,  ja  asiantuntijoiden mukaan 

Toronton  satama-alue  on  tällä  hetkellä  Pohjois-Amerikan  arvokkain  alikehitetty  maa-alue. 

(Toronton kaupunki; Sidewalk Toronto, 2019.)

Vuonna 2001 kaupunki perusti kehitysyhtiö Waterfront Toronton, jonka tehtävänä on elvyttää ja 

jatkokehittää  aluetta.  Waterfront  Toronto  on  aloittanut  alueella  useita  innovaatio-  ja 

elvytysprojekteja, joiden tulokset ovat olleet pääosin hyvät. (Waterfront Toronto; Lindzon, 2019.)

Torontolla on syytäkin panostaa satama-alueen kehittämiseen. Tutkimusten mukaan kaupunki on 

toiseksi nopeimmin kasvava metropoli Amerikan mantereella Meksikon pohjoispuolisella alueella 

(Clayton  &  Yun,  2019),  eikä  kaupunkia  ole  suunniteltu  sen  nykyiselle  väestömäärälle.  Expert 

Marketin  tutkimuksessa  kaupunki  arvioitiin  maailman  kuudenneksi  huonoimmaksi  paikaksi 

työmatkailijoille  (Watts,  2018),  ja  CBRE:n  Global  Living  -tutkimuksessa  (2019)  Toronton 

kiinteistöhinnat arvioitiin maailman 12. korkeimmiksi.

Vuonna 2017 Waterfront Toronto ja kaupunki ilmoittivat hakemansa yhteistyökumppaneita satama-

alueen  kehittämiseen.  Useat  yritykset  ilmaisivat  kiinnostuksensa,  ja  lopulta  tarjouspyyntökisan 

voitti Sidewalk Labs. (McBride, 2019.) Sidewalk Labs (SWL) on vuonna 2015 perustettu Googlen 

tytäryhtiö,  jonka  tehtävänkuvana  on  kaupunki-innovaatioiden  kehittäminen,  uuden  teknologian 

soveltaminen  ja  erilaisten  urbaanien  ongelmien,  kuten  korkeiden  elinkustannusten  ja 

ympäristöhaittojen, ratkominen (Sidewalk Toronto, 2017).  Waterfront Toronto ja Sidewalk Labs 

solmivat  perussopimuksen  ranta-alueen  itäosissa  sijaitsevan,  12  hehtaarin  laajuisen  Quaysiden 

naapuruston kehittämisestä (Goodman & Powles, 2019; Toronton kaupunki).

Alustava kehittämissuunnitelma esiteltiin kesällä 2018 (Goodman & Powles, 2019). Kesällä 2019 

Sidewalk Labs julkaisi lopulta raakaversion 1500-sivuisesta Master and Innovation Development -
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suunnitelmasta  (MIDP),  sekä  muutamia  muita  dokumentteja,  kuten  hieman  tiiviimmän 

yleiskatsauksen suunnitelmasta (Master and Innovation Development Plan: The Overview).

Suunnitelmasta paljastui,  että SWL ei halunnut sisällyttää suunnitelmiinsa pelkästään Quaysiden 

naapurustoa,  vaan huomattavasti  isomman,  190 hehtaaria  käsittävän alueen,  jota  suunnitelmassa 

kutsutaan nimellä Innovative Design and Economic Acceleration District (IDEA-district) (MIDP, s. 

90-149). Suunnitelma sisältää viisi päätavoitetta, joista ensimmäinen on työpaikkojen luominen ja 

taloudellinen  kehitys  (Job  creation  and  economic  development).  Yhtiön  esittämien  laskelmien 

mukaan 2040-luvulle tultaessa alueella asuisi noin 50 000 ihmistä,  alueella sijaitsisi suorasti  tai 

epäsuorasti  93  000  työpaikkaa,  joista  10  prosenttia  olisi  varattu  etnisille  vähemmistöille,  sekä 

alueen tuottama taloudellinen hyöty olisi yhteensä 14,2 miljardia dollaria ja pelkästään verotuloina 

4,3  miljardia  dollaria.  Googlen  uusi  Kanadan  päämaja  siirrettäisiin  alueelle  ja  Ontarioon 

perustettaisiin uusi puuteollisuuslaitos, joka toisi Ontarioon 2500 uutta työpaikkaa. (Sidewalk, s. 

170-173.)

Toinen  päätavoite  on  kestävä  ja  ilmastoystävällinen  kehitys  (Sustainable  and  climate-positive 

development). Tähän tavoitteeseen Sidewalk pyrkii rakentamalla alueelle energiatehokkaita taloja, 

joita  säädellään  älykkäillä  lämmönohjausjärjestelmillä,  uusiutuvia  energianlähteitä  käyttäviä 

virranlähteitä,  älykkäitä  jätteenkeräysmenetelmiä,  sadevedenkeruu-järjestelmiä,  suosimalla 

joukkoliikennettä, pyöräilyä, jalankulkua tai sähköautoja, sekä keskittämällä kuljetusliikenne uuteen 

logistiikkahubiin.  Yhtiön arvioiden mukaan tämä vähentäisi  kasvihuonepäästöjä 89 prosenttia ja 

lisäisi  jalankulkijoiden  käyttämää  tilaa  91  prosentilla  sekä  lisäisi  muuten  kuin  yksityisautolla 

tehtävien matkojen määrää 77 prosentilla. (Sidewalk, s. 73, 174-179.)

Kolmas päätavoite on edullinen asuminen (housing affordability). Valmistuessaan alueen asunnoista 

40  %  olisi  arvoltaan  alle  markkinahinnan,  mikä  mahdollistaisi  niin  pieni-  kuin  keskituloisten 

asumisen uudessa kaupunginosassa. 5 % asunnoista olisi varattu vähemmistöjen käyttöön. Alueelle 

rakennettaisiin  asuntoja  niin  yksilöille  kuin  perheillekin.  Osa  asunnoista  olisi  tarkoitettu 

yhteisasumiseen tai vuokrattavaksi. Lisäksi uuteen älykaupunginosaan luotaisiin kirjasto, julkisia 

palveluja lisärakentamista rahoittava erityinen rahasto. (Sidewalk, s. 180-185.)

Neljäs  tavoite  on  uusi  liikkuvuus  (new  mobility).  Suunnitelmassa  älykaupunginosan  asukkaita 

kannustetaan  liikkumaan  muutenkin  kuin  omalla  autolla.  Toronton  raitiotietä  jatkettaisiin 

ulottumaan myös uudelle asuinalueelle, alueelle luotaisiin oma, yhtenäinen parkkipaikkojen
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hallintasysteemi,  pyöräteitä  ja  julkista  liikennettä  lisättäisiin  sekä  tavaroiden  kuljetusta 

keskitettäisiin. Alueella kokeiltaisiin myös itseohjautuvien autojen hyödyntämistä. Lisäksi alueella 

käytettäisiin uutta, aiempaa kestävämpää ja ekologisempaa katujen päällystettä. (Sidewalk, s. 186-

189.)

Viides  päätavoite  on  urbaani  innovaatio  (urban  innovation).  Sidewalkin  tavoitteena  on  kehittää 

IDEA-kaupunginosasta uusi yritysten, teknologian ja innovaation keskittymä. Tämä saavutettaisiin 

rakentamalla alueelle kattava, avointa dataa ja kanavia käyttävä digi-infrastruktuuri, jossa sensorit 

ja antennit keräisivät ja analysoisivat kaduilta ja rakennuksista kerättyä dataa reaaliajassa, ja tätä 

dataa  voitaisiin  jatkokäyttää  yhdessä  kolmansien  osapuolten  kanssa.  Alueelle  rakennettaisiin 

huipputehokas  internet-yhteys  ja  uusi  viestintäverkko.  Datankäyttöä,  yksityisyydensuojaa  ja 

tietoturvaa valvomaan perustettaisiin Urban Data Trust, ja niin Sidewalk Labsin, muiden yritysten 

kuin julkisten tahojenkin olisi noudatettavaa olemassa olevia säännöksiä datan käytöstä. (Sidewalk, 

s. 190-193.)

Sidewalk  haluaa  myös  kannustaa  alueen  asukkaita  yhteisöllisyyteen  ja  liikkumaan  runsaasti 

julkisilla  paikoilla.  Alueelle  rakennettaisiin  useita  virkistysalueita,  kaduista  tehtäisiin 

mahdollisimman avoimia ja viihtyisiä, alueelle tuotaisiin julkisia palveluita, kuten koulu, kirjasto, 

sosiaali-  ja  terveyspalveluja,  sekä  Civic  Assembly,  eräänlainen  naapurivaltuusto,  jossa  asukkaat 

voisivat kokoontua keskustelemaan aluetta koskevia, ajankohtaisia aiheita. (Sidewalk, s. 104-105, 

151-155.)

Hanke kuitenkin kohtasi  kritiikkiä heti  alusta alkaen. Jo projektin alkuperäistä suurempi laajuus 

aiheutti hämmennystä. Waterfront Toronton ja Sidewalk Labsin tiedotusta kritisoitiin epäselväksi ja 

riittämättömäksi. Julkisuuteen tuotuja suunnitelmia ja sopimuksia pidettiin epämääräisinä ja liian 

toiveikkaina.  Uusista  edistysaskeleista  tiedotettiin  aivan  liian  viime  tinkaan.  (McBride,  2019; 

Lindzon 2019;  Wylie,  2019.)  Erityisen kiusalliseksi  tiedotuksen kritisoinnin tekee se,  että  SWL 

sitoutui perussopimuksessa käyttämään 50 miljoonaa dollaria julkiseen viestintään, konsultointiin ja 

tiedottamiseen  (Sidewalk  Toronto,  2019,  s.  86,  197-200).  1500-sivuista  MIDP:aa  pidettiin 

ylipitkänä ja sen epäiltiin olevan yritys ’’hukuttaa yleisö yksityiskohtiin’’ (Wylie, 2019; Pearson, 

2019).

Projektin päätöksentekoa moitittiin salailevaksi ja epädemokraattiseksi. Waterfront Toronto koostuu 

virkamiehistä ja eri sidosryhmien edustajista, ja kehitysyhtiö teki perussopimuksen
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asukkaita. Kaupunginvaltuuston jäsenet laitettiin hyväksymään sopimus hyvin tiukalla aikataululla, 

ja julkisuuteen sopimus vietiin vasta kuukausia myöhemmin, ja silloinkin yleisölle näytettiin pelkkä 

tiivistelmä.  (Goodman  &  Powles,  2019.)  Lisää  närkästystä  herätti  paljastunut  tieto  siitä,  että 

Waterfront Toronto oli kosiskellut Sidewalk Labsia jo vuonna 2016 ja yhtiö oli saanut tarjouskisassa 

epäreilun etulyöntiaseman suhteessa kilpailijoihinsa (Solomon, 2018).

Waterfront  Toronton  omista  rivistä  kantautui  myös  julkisuuteen  vastalauseita.  Muutamia 

johtokunnan jäseniä irtisanoutui, ja he kritisoivat julkisuudessa kehitysyhtiötä valvonnan puutteesta, 

liiallisesta salailusta ja liian suurista myönnytyksistä Sidewalkille. (Pearson, 2019; Lindzon, 2019; 

Balsillie, 2018; O’Shea, 2018.)

Projektin epäiltiin myös antavan liian paljon valtaa Sidewalk Labsille. Perussopimus esimerkiksi 

kielsi  Waterfront  Torontoa  tutkimasta  vaihtoehtoisia  kehitysmahdollisuuksia  alueelle 

suunnitteluprosessin  aikana.  Yhtiö  aikoi  hyödyntää  alueen  infrastruktuurin  rakentamisessa 

sisaryhtiöidensä,  kuten Googlen,  tuotteita ja sovelluksia,  ja tämän pelättiin antavan Sidewalkille 

monopoliaseman alueen yritystoiminnassa. Yhtiö vaatii vastineeksi Torontolta veronalennuksia ja 

vapautusta  kaupungin  sääntelystä.  Yhtiön  suunnittelema  Civic  Assembly  tulkittiin  yritykseksi 

syrjäyttää  kaupunginvaltuusto  ja  muut  julkiset  instituutiot  kaupunginosan  päätöksenteosta. 

(Goodman & Powles, 2019; Pearson, 2019; Wylie, 2019; Balsillie, 2018.) Yhtiön toive siitä, että 

Toronton hallinto auttaisi yhtiötä ostamaan hankkeeseen tarvittavat maa-alueet alle markkinahinnan 

nostattivat myös vastalauseita (Sidewalk Toronto, 2019; Wylie, 2019).

Liikemies Jim Balsillie oli yksi Waterfront Toronton johtokunnasta eronneita edustajia. Erottuaan 

hän  julkaisi  mielipidekirjoituksen  ’’Sidewalk  Toronto  has  only  one  beneficiary,  and  it  is  not 

Toronto’’ kanadalaisessa  The  Globe  and  Mail  -sanomalehdessä  (5.10.2018).  Balsillien  mukaan 

Sidewalk Labsin suunnitelmat uhkaavat ontariolaisten yritysten kilpailukykyä. Hänen mielestään 

Sidewalk  Labsin  aikomus  hyödyntää  alueen  rakentamisessa  sisaryhtiöidensä  tuotteita  johtaisi 

siihen,  että  SWL käytännössä  hallitsi  alueen  toimintoja  ja  voisi  yksin  määrätä,  kuka  pääsisi 

yhteistyökumppaniksi ja mihin tarkoituksiin he voisivat dataa käyttää. Ellen P. Goodman ja Julia 

Powles tulivat samaan tulokseen artikkelissaan ’’Urbanism Under Google: Lessons from Sidewalk 

Toronto’’  (2019).  Tämä  heikentäisi  merkittävästi  paikallisten  yritysten  mahdollisuuksia 

innovaatioon.
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Pelkoja  ei  yhtään  helpottanut  se,  kun Sidewalkin  sisäinen ohje,  niin  kutsuttu  ’’keltainen kirja’’ 

vuodettiin julkisuuteen. Kirjassa Sidewalk visioi tulevaisuuden älykaupunkia, jota firma pyörittäisi 

käytännössä  yksin  ja  jossa  kaduilla  saisi  ajaa  vain  itseohjautuvilla  autoilla  ja  jossa  datan 

luovuttamisesta  kieltäytyneet  asukkaat  saisivat  huonompaa  palvelua.  (Farr  &  D’Onfro,  2018; 

Cardoso & O’Kane, 2019; Doctorow, 2019.)

Kenties suurimmat huolenaiheet liittyivät yksityisyydensuojaan ja tietojenkeräämiseen. Sidewalkin 

aikomuksena  olisi  päällystää  IDEA-kortteli  ’’digitaalisella  pinnalla’’,  jonka  sensorit,  antennit  ja 

liikkeentunnistimet  keräisivät  ja  analysoisivat  reaaliaikaista  tietoa  jalkakäytäviltä,  teiltä, 

liikennevaloista,  ilmasta  ja  rakennuksista.  Tätä  dataa  voitaisiin  sitten  käyttää  palvelujen 

kehittämiseen ja  uusiin  innovaatioihin,  ja  dataa  voitaisiin  myös  myydä kolmansille  osapuolille. 

Kriitikot  pelkäsivät,  että  tämä altistaisi  alueen asukkaat  massavalvonnalle  ja  käytännössä  tekisi 

heidän  yksityisyydestään  kauppatavaraa.  Sidewalkin  ehdotusta  Urban  Data  Trustista  pidettiin 

riittämättömänä vastaavaan mahdollisiin esille tuleviin haasteisiin. Sidewalk lupasi, että kerätty data 

anonymisoitaisiin,  mutta  kriitikoiden  mielestä  useasta  lähteestä  kerätty  data  voisi  tehdä  tämän 

mitättömäksi.  Sidewalk ei  myöskään kyennyt lupaamaan, että kolmansille osapuolille luovutettu 

data säilyisi anonyyminä. Tämän johti Ann Cavoukianin irtisanoutumiseen yrityksestä. (Tusikov, 

2019; Mulholland, 2019; O’Shea, 2018.)

Ellen  P.  Goodman  ja  Julia  Powles  käsittelevät  artikkelissaan  (2019)  Toronton  tapausta  myös 

yksityisyyden  näkökulmasta,  ja  he  huomauttavat,  että  MIDP:n  mukaan  Sidewalkilla  on  datalle 

myös  muita  käyttötarkoituksia.  Kerättyä  dataa  halutaan  hyödyntää  palvelujen  tehokkuuden  ja 

ihmisten arjen parantamiseen. Goodman ja Powles osoittavat, että esimerkiksi liikennejärjestelmien 

ja jätteenkeräysohjelmien keräämän datan avulla älykaupungin toimintoja voitaisiin säätää niin, että 

asukkaita ohjailtaisiin kohti haluttuja elämäntapoja ja käyttäytymistä (Goodman & Powles, s. 482-

484). Tämä voisi johtaa epätasa-arvoon yrityksen ja asukkaiden välisissä valtasuhteissa, kun yritys 

tietää  asukkaiden  toiminnasta  kaiken  ja  kykenee  ohjailemaan  heitä  haluttuun  suuntaan,  mutta 

asukkailla ei välttämättä ole samanlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa Sidewalkin toimiin (Goodman 

&  Powles,  s.  489-496).  Kirjoittajat  pitävät  myös  huolestuttavana  sitä,  että  suunnitelmassa 

älykaupunkiin ei jätettäisi lainkaan valvonnasta vapaita alueita (Goodman & Powles, s. 484-489).

Kevin Roganin tutkielma ’’Anti-intelligence: A Marxist critique of smart city’’ (2019) käsittelee 

Toronton  älykaupunkia.  Rogan  analysoi  tekstissään  muun  muassa  Sidewalkin  suunnitelmien 

retoriikkaa ja teemoja. Rogan huomauttaa, että väitetystä vallankumouksellisuudestaan huolimatta
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Sidewalkin Labsin kuvailema tulevaisuuden älykaupunki vaikuttaa varsin tunnistetttavalta nykyajan 

kaupunkilaisenkin  silmään.  Ihmiset  käyvät  työssä,  asuvat  ja  viettävät  vapaa-aikaansa  varsin 

samoilla  tavoin  kuin  nytkin;  ainoa  ero  on  siinä,  että  heidän  työnsä,  viestintävälineensä  ja 

asujaimistonsa  ovat  älykkäitä  ja  digitalisoituja.  Roganin  näkökulmasta  älykaupungin  elämä  ei 

näytäkään niin mullistavalta, vaan pikemminkin hyvin tämänhetkisen kaltaiselta, mutta ainoastaan 

älyteknologialla tehostettuna. Tämä tietenkin johtaa siihen, että modernissa kaupungissa esiintyvät 

jännitteet ja epätasa-arvoisuus löytyisivät myös älykaupungista. (Rogan, s. 5-11, 33-47, 109-121.)

Rogan kritisoi Sidewalk Labsin suunnitelmia ja älykaupungin ideaa yleisemminkin siitä,  että se 

edustaa  teknologista  determinismiä,  jossa  epäpoliittinen  teknologian  kehitys  ohjaa  vääjäämättä 

historian kulkua ja muokkaa maailmaan tiettyä pistettä kohti.  Roganin mukaan tällainen käsitys 

unohtaa historian ja hylkää kaikki muut mahdolliset vaikuttimet, jolla historiankulkua ja maailmaa 

voidaan muuttaa. (Rogan, s. 11-16, 73-75, 121-143.)

Vuonna 2018 Torontossa aloitettiin #BlockSidewalk-kampanja, joka vaatii sopimuksen hylkäämistä 

(Pearson,  2019).  Keväällä  2019  kansalaisoikeusjärjestö  Canadian  Civil  Liberties  Association 

(CCLA) haastoi  Waterfront  Toronton,  kaupunginhallinnon,  provinssinhallinnon sekä  liittovaltion 

hallinnon  oikeuteen.  Haasteessaan  järjestö  vaatii  sopimuksen  purkamista  ja  syytti  hallintoa 

kansalaisten mielipiteen huomioimatta jättämisestä, yksityisyydensuojan rikkomisesta ja poliittisen 

päätäntävallan ulkoistamisesta yritykselle (CCLA, 2019).

Kasvavan  vastustuksen  myötä  myös  suuren  yleisön  mielipide  alkoi  kääntyä  projektia  vastaan. 

Kesällä 2019 toteutetussa kyselyssä vain 38 % vastaajista oli  tietoinen hankkeesta,  mutta näistä 

vastaajista  60  % suhtautui  projektiin  kielteisesti.  (Forum Research  Inc.,  2019.)  Tietämättömien 

suurta osuutta voitaisiin pitää taas yhtenä osoituksena viestinnän heikkoudesta.

Vuonna  2018  Waterfront  Toronto  perusti  Digital  Strategy  Advisory  Panelin  (DSAP),  jonka 

tehtävänä  on  antaa  kehitysyhtiölle  neuvoja  digioikeuksia  ja  yksityisyydensuojaa  koskevissa 

kysymyksissä.  Alkusyksystä  2019  paneeli  julkaisi  alustavan  kommentaarin  Sidewalk  Labsin 

MIDP:sta (Preliminary Commentary and Questions on Sidewalk Labs’ Draft Master and Innovation 

Development Plan). Paneelin kommentaarista muodostui varsin kriittinen.

Paneeli katsoi SWL:n kehityssuunnitelman olevan kokonaisuutena liian epämääräinen ja sisältävän 

liian vähän yksityiskohtia sekä konkreettisia ehdotuksia. Paneelin jäsenten mielestä suunnitelma-
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asiakirjoja oli vaikea seurata eikä niissä esiteltyjen ideoiden kokoa rajattu riittävän selvästi. Monet 

Sidewalkin  esittämistä  ratkaisuista  vaikuttivat  paneelin  mielestä  olevan  lähinnä  ’’teknologiaa 

teknologian  vuoksi’’.  Kommentaarissa  huomautettiin  myös  Sidewalkin  Labsin  väheksyvästä 

asenteesta  kansalaismielipidettä  kohtaan:  suunnitelmassa  Sidewalkin  tehtävä  on  löytää  ratkaisut 

olemassa oleviin  ongelmiin ja  julkisen yleisön tehtävänä on lähinnä ilmaista  oma mielipiteensä 

Sidewalkin ratkaisuvaihtoehdoista. (DSAP, s. 8-11, 23.)

Yksityiskohtaisemmin kommentaarissa käsitellään muun muassa Sidewalkin visioimia digitaalisia 

innovaatioita  ja  älykästä  infrastruktuuria.  Paneelin  jäsenet  olivat  epävarmoja  sen  suhteen, 

riittäisivätkö  Sidewalkin  resurssit  ja  taidot  suunnitelmissa  esitellyn  digi-infrastruktuurin 

rakentamiseen  ja  ylläpitämiseen.  Kommentaarin  mukaan  paikallisten  yhteistyökumppaneiden  ja 

yritysten merkitys rakennusvaiheessa on kuvattu liian ylimalkaisesti.  Ylipäätään kommentaarissa 

epäillään  sitä,  ovatko  Sidewalkin  visiot  tarpeellisia  Quaysiden  kehittämiseksi.  Lisäksi  paneeli 

kaipaa  lisää  konkreettisia  suunnitelmia  siitä,  miten  suunnitelman  tavoitteet  aiotaan  toteuttaa. 

(DSAP, s. 11-13, 21, 23-24.)

DSAP löysi  huomautettavaa  myös  datanhallinnan,  tietoturvan  ja  yksityisyydensuojan  suhteen. 

Paneelin mielestä suunnitelmissa älykaupungin datanhallinnan pitäisi olla selkeämmin Waterfront 

Toronton  ja  julkishallinnon,  ei  yritysten  käsissä.  DSAP:n  mielestä  Sidewalk  Labsin  ehdotukset 

datan  anonymiteetin  säilyttämisestä,  datan  sijoituspaikasta  ja  datankäytön  avoimuuden 

turvaamisesta olivat riittämättömiä tai niitä ei kuvailtu asiakirjoissa riittävästi. Kaavaillusta Urban 

Data  Trustista  sanottavaa  löytyi  useammastakin  näkökannasta:  ensinnäkin  paneelin  mielestä  oli 

lainopillisesti  epäselvää,  olisiko  Urban  Data  Trustilla  oikeutta  valvoa  myös  viranomaisten 

tietojenkeruuta  älykaupungissa,  eivätkä  paneelin  jäsenet  olleet  varmoja  myöskään  siitä,  miten 

Urban Data Trust pystyttäisiin sopeuttamaan olemassaolevaan lainsäädäntöön. Urban Data Trustin 

hallituksen kokoonpanoa ei myöskään katsottu tehtävään sopivaksi. (DSAP, s. 14-19, 24.)

Paneelin  jäsenet  löysivät  lisäksi  huomautettavaa  kehityssuunnitelman  suhtautumisesta 

immateriaalioikeuksiin ja paikalliseen taloudelliseen innovaatioon. Heidän mielestään Sidewalkin 

aikomus  säilyttää  kaikki  älykaupungin  immateriaalioikeudet  ja  vaatimus  yhteistyökumppanien 

sitoutumisesta kaikkiin Sidewalkin Labsin kanadalaisiin patentteihin rajoittaisi  liikaa paikallisten 

yritysten  mahdollisuuksia  laajentaa toimintaansa  ulkomaille.  Kommentaarin kirjoittajat  katsovat, 

että  SWL:n suunnitelmat  eivät  tunnista  julkisen sektorin ja  sen tuottaman hyödyn täyttä  arvoa, 

rajoittuen liiaksi taloudellisiin voittoihin. Kirjoittajat kaipasivat suunnitelmalta myös lisää
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konkreettisia  suunnitelmia  paikallisen  taloudellisen  hyvinvoinnin  ja  innovaation  edistämiseksi. 

(DSAP, s. 19-20, 24.)

Lopuksi DSAP toivoo, että Sidewalk Toronto hanketta ei käsiteltäisi yksittäisenä projektina, vaan 

kiinnitettäisiin  myös  laajempaan  kontekstiin.  Kirjoittajat  huomauttavat  Sidewalkilla  olevan 

käynnissä muitakin projekteja, yhtiön olevan erittäin suuri ja vaikutusvaltainen, ja se on jo käyttänyt 

aikaa, rahaa ja mainontaa saadakseen Toronton kaupungin hyväksymään suunnitelmansa. (DSAP, s. 

21-22.)

Lokakuun 2019 lopulla Sidewalk taipui Waterfront Toronton sekä kaupungin vaatimukseen ja lupasi 

toimittaa kehityssuunnitelmasta arvioitavaksi uuden, yksityiskohtaisemman version. Yhtiö lupasi, 

että suunnitelman lopullisessa versiossa projektin skaala ja eri osapuolten tehtävänkuvat ja vastuut 

olisivat selkeämmin rajattuja. Yhtiö lupasi myös konkreettisempia ratkaisuja yksityisyydensuojan ja 

datankäytön  ongelmiin.  Sidewalk  Labs  sitoutui  myös  maksamaan  hanketta  varten  ostettavasta 

maasta  täyden  markkinahinnan  ja  säilyttämään  kaiken  kerätyn  datan  Kanadan  maaperällä. 

Waterfront  Toronton  hallituksen on määrä  käsitellä  ja  hyväksyä  suunnitelman lopullinen  versio 

31.3.2020. Tätä gradua kirjoittaessa tämä ei siis ole vielä tapahtunut. (Summers, 2019; Deschamps, 

2019; Lorinc, 2019.)

Sidewalk  Torontoa  voi  siis  kritisoida  monesta  lähtökohdasta.  Puhtaasti  viestinnällisestä  ja 

tiedotuksellisesta  näkökulmasta  katsottuna  Sidewalk  Labsin  ja  Waterfront  Toronton  julkinen 

kommunikaatio on selvästi epäonnistunut. Viestintä ei ole ollut tarpeeksi selkeää ja täsmällistä, ja 

suuri yleisö ei ole kyennyt sisäistämään hankkeen ydinkohtia.

Tämän tutkielman teoriaan liittyen Toronton tapausta voi pitää esimerkkinä älykaupungin käsitteen 

epämääräisyyteen  liittyvästä  kritiikistä  (s.  14-16).  Projektin  rajaukset  ja  tavoitteet  ovat  olleet 

epäselviä, eivätkä Sidewalk tai Waterfront Toronto ole kyenneet hälventämään näitä epäselvyyksiä. 

Niukka tiedotus ja salailu eivät ole auttaneet asiaa. Varsinkin DSAP:n huomautukset suunnitelmien 

vaikeaselkoisuudesta ja esitettyjen ratkaisumallien tarkoituksenmukaisuudesta kuvaavat tätä hyvin. 

DSAP:n  kommenteista  voi  nähdä  heijastumia  Albert  Vanolon  kritiikkiin  (2013)  siitä,  miten 

älykaupunkeja ja teknologiaa yritetään tarjota yleisratkaisuiksi aivan kaikkeen.

Sidewalk Toronton tapauksen voidaan katsoa kuvastavan myös esitettyjä huomioita älykaupunkien 

demokratiavajeesta (s. 16-19). Sopimuksen älykaupunkihankkeesta teki salaisesti virkamiesjohto, ja
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poliittisen  johdon ja  suuren  yleisön nähtäville  sopimus tuotiin  vasta  jälkeenpäin.  Koko projekti 

näyttää ulkoa päin katsottuna vahvasti ylhäältä alas päin sanellulta, mikä on yksi osa älykaupunkien 

yleistä  kritiikkiä.  Pelot  Sidewalkin  liian  suuresta  vaikutusvallasta  ja  esitetyistä  korvaavista 

hallintoelimistä kuvastavat myös huolia älykaupunkien epädemokraattisuudesta.

Muutamakin  kriitikko  otti  esille  sen,  että  Sidewalk  Labs  kykenisi  saamaan  projektin  kautta 

etulyöntiaseman  suhteessa  alueen  omiin  yrityksiin.  Tämä  voidaan  nähdä  esimerkkinä 

älykaupunkien väitetystä eriarvoisuudesta (s. 19-22).

Yllä mainitut huomiot voidaan myös tulkita merkiksi Sidewalk Toronton eksklusiivisuudesta (s. 27-

32).  Paikalliset  asukkaat  ja  yritykset  suljetaan  pois  uuden  asujaimiston  suunnittelusta  ja 

rakentamisesta, ja heillä on varattu asiassa vain sivustakatsojan rooli.

Erityisen  hyvin  Toronton  esimerkki  kuvastaa  älykaupungin  käsitteeseen  liitettyjä 

yksityisyydensuojan  ongelmia  (s.  24-27).  Sidewalkin  Labsin  visioimalla  uudella  asuinalueella 

ihmiset olisivat jatkuvan valvonnan alla, heistä kerättyä dataa voidaan käyttää heidän ohjailuunsa, 

eikä asukkailla ole välttämättä keinoa säädellä sitä, kuka heistä kerättyä dataa hyödyntää ja mihin 

tarkoituksiin.

 5.2.Songdo, Etelä-Korea

Songdo International Business District (IBD) sijaitsee Etelä-Koreassa, 65 kilometriä pääkaupunki 

Soulista,  meren  rannalla  keskellä  Inchonin  vapaata  talousvyöhykettä  (Incheon  Free  Economic 

Zone).  Alue  oli  alkujaan  vähänkäytettyä  kosteikkoaluetta,  mutta  1980-luvulta  alkaen 

eteläkorealaispäättäjät  alkoivat  pohtia  alueesta  ratkaisua  jatkuvasti  kasvavan  Soulin  tila-  ja 

väestöongelmiin.  Suunnitelmat  saivat  lisää  puhtia  1990-luvulla,  ja  nykyinen  rakennusprojekti 

aloitettiin vuonna 2001. (Poon, 2018; Shin, Park and Sonn, 2015; NewCities.)

Projekti  alkoi  vuonna  2001  Etelä-Korean  hallituksen,  amerikkalaisyhtiö  Gale  Internationalin  ja 

korealaisyhtiö  Poscon  yhteistyöprojektina.  Myöhemmin  yhteistyökumppaneiksi  liittyivät 

amerikkalaisfirmat Cisco ja Morgan Stanley. Projektin arvoksi arvioitiin 35 miljardia dollaria, ja 

valmistuessaan 1500 eekkerin laajuinen alue sisältäisi  80 000 asuntoa,  50 miljoonaa neliöjalkaa 

toimistotilaa, 10 miljoonaa neliöjalkaa myyntitilaa, 600 eekkeriä avointa tilaa ja siellä asuisi 300 

000 ihmistä. (Netexplo, 2019; Lee, Kwon, Cho & Lee, 2016; Kshetri, Arcantana & Park, 2014.)
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Valmistuttuaan  Songdo olisi  täynnä  valvontakameroita,  sensoreita  ja  antenneja,  jotka  keräisivät 

algoritmien  ohjaamina  reaaliaikaista  dataa.  Älykkäät  palvelut  jaettaisiin  yksityisen  ja  julkisen 

sektorin  järjestämiin:  julkisia  järjestelmiä  olisivat  liikenne,  rikostenehkäisy,  kiinteistöpalvelut, 

ympäristö,  onnettomuuksien  ehkäisy  ja  tiedonvälitys  kansalaisille.  Yksityinen  sektori  vastaisi 

kotiin,  kauppoihin,  oppimiseen,  rahaan,  terveyteen  ja  autoiluun  liittyvät  palvelut.  Kaupunkiin 

rakennettaisiin yhteinen WiFi-verkko, ja järjestelmät kommunikoisivat keskenään, ja kaupungin eri 

toimintoja ohjattaisiin keskusvalvomosta käsin. (Lee, Kwon, Cho & Lee; s. 6, 14-20.)

Liikennepalveluihin kuuluvat muun muassa elektroniset taulut, jotka kertovat bussiaikataulut sekä 

valvontakamerat,  jotka  valvovat  bussipysäkkejä  ja  niiden  lähiympäristöä.  Yöaikaan  järjestelmät 

siirtyisivät virransäästötilaan.  Laitonta pysäköintiä valvottaisiin kameroilla,  ja pysäköijät  saisivat 

rikkeestään muistutuksen tekstiviestinä. Liikennevaloja ohjattaisiin älykkäällä järjestelmällä, joka 

olisi  ohjelmoitu  ottamaan  huomioon  esimerkiksi  hälytysajoneuvot.  Sensorit  ja  valvontakamerat 

lähettäisivät  reaaliaikaista  tietoa  liikenteen  määrästä  ja  mahdollisista  onnettomuuksista,  ja 

kaupungin liikennettä ohjattaisiin tämän mukaan. (Lee ym., s. 7-8, 20-21.)

Kaupungin  turvallisuuden  tähden  kaikki  kuvamateriaali  rikostenehkäisystä,  ympäristöstä, 

onnettomuuspaikoilta  ja  liikenteenvalvonnasta  kerätään  yhteen  ja  analysoidaan  yhtä  aikaa 

keskusvalvomossa. Valvontakamerat lukevat automaattisesti  autojen rekisterikilvet ja ilmoittavat, 

mikäli auto on varastettu tai sen omistaja on etsintäkuulutettu. Valvontakamerat ilmoittavat myös 

automaattisesti  kaikesta  epäilyttävästä  käytöksestä.  Kaupunkiin  asennetaan  myös  äänisensoreita, 

jotka reagoivat automaattisesti tavallisesta poikkeaviin ääniin, kuten huutoihin. (Lee ym., s. 9-11, 

22-24.)

Onnettomuuksien  ja  hätätilanteiden  varalta  pelastusviranomaisten,  kuten  siviilipuolustuksen  ja 

palolaitoksen, järjestelmät kommunikoivat keskenään ja niitä ohjataan yhteisesti keskusvalvomon 

kautta. Monitorit tarkkailevat ympäristöä tulvien ja maanvyörymien varalta. Tilanteen niin vaatiessa 

kaupunkilaisia voidaan varoittaa tekstiviesteillä tai julkisten kaiuttimien kautta. (Lee ym., s. 11-12, 

24-25.)

Kaupungin  kaduille,  puistoihin  ja  rakennuksiin  asennetaan  mittareita  ja  sensoreita,  jotka 

tarkkailevat  esimerkiksi  lämpötilaa,  ilmankosteutta,  tuulen  nopeutta  sekä  ilmanlaatua.  Tiedot 

välitetään reaaliajassa keskusvalvomolle, joka niitä analysoimalla muodostaa pitkän aikavälin
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ennusteita,  jotka  lähetetään  eteenpäin  kansalaisille.  Asuntoihin  asennetut  älylaitteet  ja  mittarit 

auttavat asukkaita säätelemään asuntojensa energiankäyttöä. (Lee ym., s. 12, 26-27.)

Kaupungin palvelut välittävät asukkaille reaaliaikaista tietoa ympäristöstä ja kaupungin toiminnasta 

esimerkiksi  tekstiviestien  välityksellä.  Kaupungin  kaikki  palvelut  löytyvät  verkosta  ja 

mobiilisovelluksina,  ja  kaupungilla  on  asiakaspalvelu,  joka  auttaa  kaupunkilaisia  heidän 

kysymyksissään.  Tämän  kaiken  tarkoitus  on  tehostaa  kaupungin  toimintaa  ja  helpottaa 

kaupunkilaisten arkea. (Lee ym., s. 13, 27-28.)

Kaupungin  vastuulla  olevissa  rakennuksissa  on  sensoreita,  jotka  ilmoittavat  automaattisesti 

mahdollisista häiriöstä, ja kiinteistönhuollon työntekijät lähetetään saman tien matkaan. Häiriöistä 

tiedotetaan myös asukkaille, jottei heidän arkensa häiriintyisi. (Lee ym., s. 13, 28.)

Projektin  vetovastuu  jakautuu  Inchonin  vapaan talousalueen,  Inchonin  kaupungin  ja  yksityisten 

yritysten  kesken.  Projektin  hallinto  koostuu  kolmesta  osastosta  (johdon  tuki,  yritysmyynti  ja 

operaatiot) ja viidestä tiimistä. (Lee ym., s. 29-30.)

Songdon ’’kaikkialla läsnä olevasta’’ (ubiquitous) tai ’’verkotetusta’’ (networked) kaupungista oli 

tarkoitus tulla myös yksi maailman vihreimmistä kaupungeista. Kaupunki on suunniteltu sellaiseksi, 

että  asukkaat  pääsevät  lähes  kaikkialle  jalkaisin,  jonka  lisäksi  joukkoliikenneyhteyksiin  on 

panostettu.  Melkein  kaikki  rakennukset  on  suunniteltu  energiatehokkaiksi  ja  roskat  kerätään 

asunnoista uudenaikaisella imujärjestelmällä. Kaupunkiin rakennetaan myös runsaasti laajoja viher- 

ja  virkistysalueita.  (Lee,  2012;  Mullins,  2017;  Yigitcanlar,  Hoon,  Kamruzzaman,  Ioppolo  & 

Sabatini-Marques, 2019.)

Songdo  sijaitsee  lähellä  sekä  Inchonin  satamaa  että  lentokenttää,  ja  Soul  on  noin  tunnin 

matkanpäässä. Älykaupunki mainostaa olevansa lyhyen matkan päässä noin kuudesosasta maailman 

väestöä. Songdo on profiloitunut houkuttelemaan asukkaikseen paljon matkustavia, ulkomaalaisia, 

kansainvälisesti  verkostoituneita  liikemiehiä  sekä  vauraita,  korkeasti  koulutettuja  lapsiperheitä. 

Ulkomaalaiset  saavat  tontin  ilmaiseksi,  ja  Songdossa  sijaitsee  useita  kansainvälisiä  kouluja  ja 

yliopistoja.  Songdo  pyrkii  houkuttelemaan  kansainvälisiä  investointeja,  keskittyen  erityisesti 

biolääketeollisuuteen. (Kolotouchkina & Seisdedos, 2018; Jae-hyuk, 2018; Carvalho, 2015.)
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Valitettavasti  rakennusprojekti  on takkuillut  alusta  alkaen.  Hankkeen valmistumispäivämäärä  on 

siirtynyt  muutamaankin  otteeseen,  ja  tämänhetkisten  arvioiden  mukaan  Songdo  olisi  kokonaan 

valmis vuonna 2022. Gale International, Posco ja Inchonin viranomaiset ovat olleet alusta alkaen 

erimielisiä  hankkeen  päämääristä  ja  painopisteistä,  ja  Galen  on  syytetty  rakentaneen  liian 

innokkaasti  korkeahintaisempia  kiinteistöjä  omien  voittojensa  maksimoimiseksi.  Gale  on  myös 

kokenut hankalaksi toimimisen eteläkorealaisilla markkinoilla kulttuurierojen vuoksi. Viranomaiset 

ovat  olleet  myös  keskenään  erimielisiä  hankkeen  painopisteistä:  Inchonin  viranomaiset  ovat 

kiistelleet tavoitteista keskushallinnon kanssa, ja keskushallinnossa liberaaleilla ja konservatiiveilla 

on  ollut  eriävät  näkemykset  projektin  painotuksista.  Liberaalit  ovat  vaatineet  ulkomaisten 

erioikeuksien  poistoa  ja  projektin  jatkamista  olemassaolevista  lähtökohdista,  konservatiivit  ovat 

vastustaneet tätä ja vaatineet uusia ratkaisuja. (White, 2018, Lee & Oh, 2018; Netexplo, 2019; Shin, 

Park and Sonn, 2015.) Projektin yhteistyökumppaneiden erimielisyydet kulminoituivat siihen, että 

Gale International haastoi Poscon ja Etelä-Korean hallituksen oikeuteen (The Real Deal, 2019).

Kaupungin  asukasluku  on  jäänyt  jälkeen  tavoitteista  ja  toimistorakennukset  ovat  alikäytöllä. 

Songdoa  on  syytetty  liiaksi  ulkomaalaisten  ja  hyvätuloisten  suosimisesta,  mutta  toisaalta 

ulkomaalaiset  ovat  kärsineet  sopeutumisvaikeuksista  erityisesti  kielimuurin  takia.  Songdoon  on 

asettunut  asumaan  lähinnä  työmatkalaisia,  jotka  matkustavat  kaupungista  töihin  Souliin. 

Vauraammat ovat jääneet asumaan Souliin lyhyemmän matkan vuoksi. Asukkaiden mielestä elämä 

Songdossa on yksinäistä ja liian iso osa elämästä tapahtuu verkossa. (Poon, 2018; White, 2018; 

Mesmer, 2017; Kshetri, Alcantara & Park, 2014.)

Songdon väestörakennetta ja asutuspolitiikkaa on kritisoitu muutenkin liian poissulkevaksi. Olesya 

Benedikt on analysoinut kaupunkia tekstissään ’’ The valuable Citizens of Smart Cities: The Case of 

Songdo  City’’  (2016).  Benediktin  mukaan  Songdon  taustalla  selkeä  jako  ’’arvokkaisiin’’, 

tarpeellisiin  sekä  ’’arvottomiin’’ kaupunkilaisiin.  Ensinmainittuja  ovat  ulkomaalaiset,  korkeasti 

koulutetut,  tietotyöläiset  ja  liikemiehet,  jälkimmäisiin  kuuluvat  pienipalkkaiset,  raskaiden  ja 

’’likaisten’’  töiden  tekijät,  jotka  ollaan  aikeissa  korvata  ensisijassa  koneilla.  Ei-toivottuihin 

asukkaisiin  Benedikt  laskee  myös  alueella  alun  perin  asuneet  kalastajat,  jotka  häädettiin 

rakennushankkeen tieltä. (Benedikt, s. 22-32.)

Kaupungin väitetty ’’vihreys’’ on myös asetettu kyseenalaiseksi. Ensinnäkin kaupunki on rakennettu 

kosteikkomaalle, joka oli alkujaan useiden uhanalaisten lintu- ja muiden eläinlajien
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pesimä-  ja  asuinaluetta.  Uhanalaisten  eläinten  hävittäminen  ei  oikein  sovi  kuvaan 

ympäristöystävällisestä asuinpaikasta. (Mullins, 2017; Shwayri, 2013.)

Toiseksi joukkoliikenteeseen panostamisesta huolimatta iso osa älykaupungin asukkaista tarvitsee 

edelleen asioinnissaan autoa. Työmatkat nielevät polttoainetta ja kuluttavat ympäristöä, eikä paljon 

mainostettu lentomatkustaminenkaan ole erityisen vähäpäästöistä. (Mullins, 2017; Shwayri, 2013; 

Yigitcanlar & HoLee, 2014.)

Eteläkorealainen älykaupunkiasiantuntija Cha Chung-ha huomauttaa Korea Timesin haastattelussa 

(11.7.2019.), että enemmistö Songdon rakennuksista kuuluu ympäristöluokitukseltaan alhaisimpaan 

sarjaan,  mikä  ei  tee  niistä  kovinkaan  ympäristöystävällisiä.  Chung-ha  syyttää  kaupunkia 

’’viherpesusta’’ ja kritisoi päättäjien ylhäältä alaspäin toteutettavaa lähestymistapaa. Chung-ha on 

ylipäätään  epävarma  siitä,  voidaanko  Songdoa  pitää  ’’älykkäänä’’ ja  vaatii  hallitukselta  lisää 

tutkimustietoa.

Tan Yigitcanlar ja Sang Ho Lee käsittelevät artikkelissaan ’’Korean ubiquitous-eco-city: A smart-

sustainable  urban  form  or  a  branding  hoax?’’  (2014)  eteläkorealaista  älykaupunkiajattelua 

laajemmin  ja  erottelevat  siitä  kolme  merkittävää  ongelmakohtaa:  ensinnäkin  ylhäältä  alaspäin 

sanellut ratkaisut ovat joustamattomia ja ottavat huonosti huomioon kunkin kaupungin paikalliset 

erityispiirteet, ja toiseksi eteläkorealaisessa mallissa järjestelmät syötetään käyttäjille, jonka jälkeen 

he opettelevat sopeutumaan niihin, sen sijaan että järjestelmät suunniteltaisiin käyttäjien toiveiden 

ja tarpeiden pohjalta.  Kolmanneksi  Etelä-Koreassa älykaupungit  nähdään lähinnä kansallisen,  ei 

alueellisen  talouskasvun  vetureina,  mikä  tarkoittaa  sitä  että  älykaupungin  hyötyjä  on  kenties 

vaikeampi havainnoida paikallistasolla.

Elizabeth  Leen  teesi  artikkelissaan  ’’Songdo  International  Business  District:  The  Reality  of 

Sustainable Cities’’ (2012) on se, että Songdon ongelmat johtuvat nimenomaan sen uutuudesta ja 

häilyvästä  identiteetistä.  Lee  osoittaa,  että  suurin  osa  maailman  johtavista  kaupungeista  on 

kehittynyt vapaasti,  ohjaamatta pitkän ajan saatossa,  ja niillä on ollut  runsaasti  aikaa kultivoida 

itselleen  oma  kaupunki-identiteetti.  Kaupungit  sitten  hyödyntävät  tätä  identiteettiä  ja  historiaa 

kehittäessään  vahvuuksiaan  ja  houkutellessaan  ihmisiä  sekä  investointeja.  Songo  taas  on  lähes 

historiaton,  ei  selkeästi  korealainen  tai  selkeästi  länsimainen.  Tämä  epämääräisyys  rajoittaa 

kaupungin kehittämispotentiaalia ja tekee kaupungille hankalammaksi saavuttaa tavoitteensa sekä 

talouselämän hubina että kestävän kehityksen mallina. (Lee, s. 14-20, 28-30.)
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Artikkelissa  ’’Smart  cities  from  scratch?  A socio-technical  perspective’’ (2015)  Luis  Carvalho 

osoittaa,  että  Songdo  ei  loppujen  lopuksi  ole  alkuhuuman  jälkeen  kyennyt  houkuttelemaan 

merkittävästi  pitkän ajan investointeja.  Alussa projektissa mukana oli  useampia yrityksiä,  mutta 

niiden panos jäi  lyhytaikaiseksi. Carvalho toteaa myös, että uusi Songdo ei kannustakaan kovin 

vapaaseen  innovointiin  ja  uusien  ideoiden  kehittämiseen:  kaupungin  säädelty  malli  ja  talouden 

yksipuolisuus rajoittavat tätä.

Songdon tapaus hahmottaa hyvin syytöksiä älykaupunkien käsitteen epämääräisyydestä (s. 14-16). 

Eriävät näkemykset yhteistyökumppaneiden välillä projektin tavoitteista ja painopisteistä johtivat 

rakennustöiden  venymiseen,  sopimusriitoihin  ja  projektin  kyvyttömyyteen  saavuttaa  täysin 

yhtäkään  asetetuista  tavoitteista.  Kaupungin  väljä  identiteetti  on  johtanut  asukkaiden  ja 

investointien puutteeseen.

Songdo osoittaa myös teknokraattisen ja ylhäältä alaspäin ohjatun suunnittelun (s. 16-19) vaarat. 

Tuloksena  on  älykaupunki,  joka  ei  oikein  sovi  ympäröivään kulttuuripiiriin  eikä  oikein  kykene 

vastaamaan niihin haasteisiin, joihin älykaupunkia on ratkaisuksi tarjottu. Tämä on hyvä varoitus 

siitä, että älykaupunki ei ole mikään catch-all- ratkaisu, jota voidaan tarjota kaikille kaupungeille 

ympäri maailman sellaisenaan. Songdo osoittaa, että kaupunkikuvan ja -identiteetin muotoutuminen 

on  pitkällinen  prosessi,  eikä  se  ole  kokonaan  ohjattavissa.  Paikallisidentiteetin  on  tunnuttava 

luonnolliselta, eivätkä viralliset sloganit vihreydestä tai älykkyydestä välttämättä vielä riitä tähän.

Songdo tarjoaa myös uuden syyn kritisoida älykaupunkeja eksklusiivisuudesta (s. 27-32): pitemmän 

päälle  kaupungin  epätasa-arvoisuus  kääntyy  jo  itseäänkin  vastaan.  Songdon  suunnittelijoiden 

keskittyminen  pelkästään  kansainvälisiin,  vauraisiin  ja  korkeasti  koulutettuihin  asukkaisiin  on 

johtanut  asukkaiden  puutteeseen.  Kaupunki  on  liian  kallis  pienituloisille,  liian  korealainen 

ulkomaalaisille, liian ulkomaalainen korealaisille ja liian kaukana Soulista varakkaille korealaisille. 

Kaupunki  kärsii  luonnollisen  urbaanin  monipuolisuuden  puutteesta,  sen  sosiaalinen  elämä  on 

rajoittunutta ja asukkaat tuntevat olonsa eristetyiksi ja yksinäisiksi. Tämäkin totta kai hidastaa aidon 

paikallisidentiteetin kehittymistä.

Songdoa voi katsoa myös puolustuspuheena talouselämän monimuotoisuuden puolesta. Pyrkimys 

saada  kaupunkiin  pelkästään  kansainvälisiä  yrityksiä,  biolääketiedettä,  huipputeknologiaa  ja 

korkean tietotaidon osaajia on rajoittanut paikallisten mahdollisuuksia innovaatioon, vähentänyt
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investointeja  ja  työvoimaa  sekä  tehnyt  kaupungin  turhankin  riippuvaiseksi  jo  olemassaolevista 

yrityksistä. Tämä heikentää Songdon kehitysmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

5.3. Intian sata älykaupunkia

Intian  älykaupunkiprojekti  alkoi  vuonna  2015.  Vaaleissa  valtaan  noussut  BJP-puolue  lupasi 

rakentaa  Intiaan  sata  uutta  älykaupunkia  vastauksena  kaupungistumisen  haasteisiin.  Projektin 

nimeksi tuli ’’Smart City Mission’’, ja ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena oli valita 20 kaupunkia

mukaan  älykaupunkihankkeisiin,  ja  loput  valittaisiin  myöhemmillä  kierroksilla.  (Khare,  2019; 

Ministry of Urban Development, 2015.)

Intialla on urbanisoitumisen suhteen todellisia ongelmia, joihin älykaupungeilta toivotaan vastausta. 

Vaikka vain 30 prosenttia Intian väestöstä asuu tällä hetkellä kaupungeissa, niihin on keskittynyt 70 

prosenttia kaikista työpaikoista. Ennusteiden mukaan muuttoliike kaupunkeihin vain kiihtyy. 45 % 

slummiasunnoista käyttää edelleen avointa viemäriä, monet alueet kärsivät vesipulasta, kaupunkien 

tuottaman  jätteen  määrä  on  yli  kaksinkertaistunut  vuosikymmenessä,  ajoneuvojen  määrä 

liikenteessä kasvaa 11 prosentin vuositahtia, kolmasosa maaseudun väestöstä elää edelleen ilman 

sähköä, sekä yli 78 prosenttia Intian kaupungeista ylittävät ilmansaasteiden määrässä terveydelle 

vaarallisen  rajan.  (Adapa,  2018;  Spink,  2019.)  Tarvetta  on  siis  siistiyden,  turvallisuuden  ja 

hyvinvoinnin parantamiselle.

Kaupunkikehittämisen ministeriö julkaisi vuonna 2015 opaskirjan (Smart Cities: Mission Statement 

and  Guidelines),  jossa  selvitetään  älykaupunkistrategian  tavoitteet,  sisältö  ja  ohjeet 

älykaupunkiohjelmaan osallistuville kaupungeille. Kaikki älykaupunkiratkaisut oli tarkoitus liittää 

osaksi jo olemassaolevia kaupunkeja, ja ne oli jaettu kuuteen osa-alueeseen, jotka olivat e-hallinta 

ja kansalaispalvelut, jätehuolto, vesihuolto, energiahuolto, urbaani liikkuvuus sekä muut (Ministry 

of  Urban Development,  s.  5-7).  Intian  älykaupunkihankkeet  näyttäisivät  siis  olevan länsimaisia 

hankkeita  enemmän  kiinni  kriittisen  infrastruktuurin  rakentamisessa  ja  kehittämisessä,  kun 

länsimaiset  ratkaisut  yleensä  vaikuttavat  keskittyvän  lähinnä  tehostamaan  jo  olemassaolevaa 

infrastruktuuria.

E-hallinnan ja kansalaispalveluiden osa-alueeseen kuuluvat julkinen tiedottaminen ja kansalaisten 

huolien  kuunteleminen,  sähköisten  palveluiden  luominen  ja  tarjoaminen,  kaupunkilaisten 

aktivoiminen sekä järjestyksenvalvonta videokameroilla. Strategian tavoitteena on kasvattaa
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hallinnon  tehokkuutta  ja  läpinäkyvyyttä,  lisätä  kansalaisten  tyytyväisyyttä  ja  aktivoida  heitä 

enemmän,  sekä tarjota  enemmän mobiili-  ja  sähköisiä  palveluita  ajan  ja  kulujen  säästämiseksi. 

(Ministry of Urban Development, s. 5-7.)

Jätehuollon  osa-alueeseen  kuuluvat  jätteiden  energia-  ja  polttoainekäyttö,  kompostoinnin 

lisääminen, jäteveden puhdistus sekä kierrätyksen lisääminen. Tavoitteena on parantaa kaupunkien 

yleistä siistiyttä ja viihtyvyyttä sekä vähentää terveysriskejä sekä resurssientuhlausta. (Ministry of 

Urban Development, s. 5-7.)

Vesihuollon  osa-alueeseen  kuuluvat  älykkäiden  mittareiden  ja  hallinnon  kehittäminen,  vuotojen 

tukkiminen  ja  ennaltaehkäisy  sekä  vedenlaadun  älykäs  seuranta.  Tavoitteena  on  tehostaminen, 

säästäminen,  laadun  parantaminen  sekä  yleisen  hygienian  parantaminen.  (Ministry  of  Urban 

Development, s. 6-7.)

Energiahuollon  piiriin  kuuluvat  älykkäiden  mittarien  ja  hallinnon  kehittäminen,  panostaminen 

uusiutuviin energialähteisiin sekä energiasäästävien ja vihreiden rakennusten rakentaminen. Näiden 

toimien  tarkoituksena  on  säästää  resursseja,  pienentää  ympäristöriskejä  sekä  viihtyvyyden 

lisääminen. (Ministry of Urban Development, s. 5-7.)

Urbaanin  liikkuvuuden  nimikkeen  alle  strategiassa  kuuluvat  älykäs  pysäköinti,  älykäs 

liikenteenohjaus  sekä  integroitu,  monipuolinen  liikenne  ja  kuljetus.  Tavoitteena  on  tehdä 

liikenteestä sujuvampaa ja monipuolisempaa sekä suunnitella kaupungit niin, että yhä useampaan 

paikkaan pääsee kävellen ja kevyen liikenteen käyttämisestä tulisi vaivattomampaa. (Ministry of 

Urban Development, s. 5-7.)

Muiden  osa-alueiden  alle  sijoittuvat  etähoito,  etäopetus  ja  kaupan  helpottaminen.  Nämä 

toimenpiteet  tavoittelevat  hyvinvoinnin  ja  vaurauden  kasvua,  työllisyyden  ja  tietotason 

lisääntymistä sekä liiketoimintaedellytysten parantumista. (Ministry of Urban Development, s. 5-7.)

Aluekehittäminen  on  strategian  tärkeä  työkalu  ja  aluekehittämiseen  pyritään  kolmella  tapaa: 

jälkiasentaminen (retrofitting), uudelleenkehittäminen (redevelopment), viheralueille rakentaminen 

(greenfield  development)  ja  kaupunginkattava  kehittäminen  (pan-city  development). 

Jälkiasentaminen  tarkoittaa  älyratkaisujen  lisäämistä  ja  olemassaolevaan  infrastruktuuriin, 

uudelleenkehittäminen tarkoittaa olemassaolevan infrastruktuurin korvaamista älymalleilla,
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viheralueille  rakentaminen  tarkoittaa  vapaana  olevien  alueiden  ottamista  asutuskäyttöön, 

kaupunginkattava  kehittäminen  tarkoittaa  eri  älyratkaisujen  ja  järjestelmien  yhteensovittamista 

tavalla, joka vaikuttaa koko kaupungin tilaan. Liikenteenvalvonnan tai viemäröinnin kehittäminen 

ovat esimerkkejä tästä. (Ministry of Urban Development, s. 7-9.)

Valitettavasti  hanke  on  yskinyt  alusta  asti.  India  Todayn  artikkelin  (Deka,  29.7.2019)  mukaan 

heinäkuuhun 2019 mennessä 933 projektia (19 % kaikista) oli valmiina, 1091 projektille (37 %) oli 

annettu  lupa  ja  16  %  projekteista  oli  kilpailutettavana.  Valmiit  projektit  olivat  jakautuneet 

epätasaisesti; 54 % valmistuneista projekteista sijaitsi Karnatakan, Madhya Pradeshin, Gujaratin ja 

Uttar  Pradeshin osavaltioissa.  34 kaupungissa älykaupunkiprojektia  ei  ollut  edes  aloitettu,  neljä 

vuotta hankkeen aloittamisen jälkeen. Tällä hetkellä hankkeen takaraja on asetettu vuoteen 2023.

Kaupunkikehittämisen  ministeriön  asettama  virallinen  parlamentaarinen  komitea  (Standing 

Committee on Urban Development) totesi vuonna 2018 raportissaan, että keskimäärin vain 21,6 

prosenttia projektia varten myönnetystä rahoituksesta oli lopulta päätynyt älykaupunkihankkeisiin. 

Komitea  katsoi  tämän  johtuvan  siitä,  että  rahoituksen  jakautuminen  keskushallinnon, 

paikallishallinnon  ja  yksityisten  yhteistyökumppaneiden  kesken  oli  johtanut  epäselvyyksiin. 

(Standing Committee on Urban Development, s. 9-11.)

Artikkelissaan ’’An overview of the smart cities mission in India’’ (2018) Ashwathy Anand, Ajai 

Sreewatsan  ja  Persis  Taraporevala  osoittavat  budjetoinnin  olleen  muutenkin  epäselvää.  He 

vertailivat  rahoitustilastoja  ja  totesivat,  että  projektin  alkupäässä  aloitetut  hankkeet  saivat 

avokätisemmin  rahoitusta  kuin  myöhemmin  aloitetut.  Tämä luonnollisesti  vaikuttaa  hankkeiden 

onnistumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. (Anand, Sreewatsan & Taraporevala, s. 7.)

Anand,  Sreewatsan  ja  Taraporevala  huomauttavat  myös,  että  monin  paikoin 

älykaupunkisuunnitelmia varten myönnetty rahoitus itse asiassa heikensi kaupunkien ja alueiden 

budjettia,  sillä  älykaupunkeja  varten  myönnetty  keskushallinnon  rahoitus  leikattiin  pois  sitten 

muualta. Tämä vaikeutti paikallisten toimijoiden mahdollisuuksia selviytyä muista keskenolevista 

kehityshankkeista  ja  pakotti  heidät  tukeutumaan  aiempaa  vahvemmin  yksityiseen  rahoitukseen. 

(Anand ym., s. 6.)

Toinen keskeinen kompastuskivi liittyi vallanjakoon. Virallisessa ohjekirjassa (Mission Statement 

and Guidelines, 2015) älykaupunkihankkeiden valvonta annetaan tätä varten kehitetyn Special
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Purpose Vehiclen (SPV) käsiin. Tähän toimielimeen kuuluisi jäseniä keskushallinnosta, osavaltion 

johdosta, kaupunginjohdosta sekä edustaja yksityisestä yhteistyökumppanista. (Ministry of Urban 

Development,  s.  12-13.)  Tämä  aiheutti  vastustusta,  sillä  monet  kokivat  SPV:n  olemassaolon 

heikentävän osavaltioiden ja kaupunkien (Urban Local Bodies, ULB) valtaa ja keskittävän sitä lisää 

keskushallinnolle. (Anand, Sreewatsan & Taraporevala, 2018; Centre for Financial Accountability, 

2019; Datta, 2015.) Maharashtrassa tämä kysymys itse asiassa johti projektin hylkäämiseen, koska 

paikalliset olivat huolissaan päätäntävaltansa menettämisestä (Jog, 2015).

Vuonna  2018  intialainen  kansalaisoikeusjärjestö  Housing  and  Land  Rights  Network  (HLRN) 

julkaisi pitkän raportin ’’India’s Smart City Mission: Smart for Whom? Cities for Whom?’’, jossa 

käytiin yleiskatsauksena läpi projektin vaiheet, nykytila ja kritiikin aiheita. Raportti moittii Intian 

älykaupunkiprojektia  erityisesti  ihmisoikeusnäkökulman  puutteesta.  Raportti  huomauttaa,  että 

suunnitelmissa  on  varattu  varsin  vähän  tilaa  naisten,  lasten,  vanhusten,  kodittomien,  alempien 

kastien, etnisten vähemmistöjen ja seksuaalivähemmistöjen asemalla. Järjestö löysi suunnitelmista 

lähinnä mainintoja turvakotien tarjoamisesta näille ryhmille ja yleisen turvallisuuden parantamisesta 

esimerkiksi valvontakameroiden avulla. Lausunnot olivat varsin epämääräisiä ja kaupunkikohtaiset 

ratkaisut  vaihtelivat  merkittävästi.  Raportti  pitää  tätä  ongelmallisena,  sillä  mainittujen  ryhmien 

edustajat ovat usein Intiassa jo valmiiksi huonommassa asemassa. (HLRN, s. 18-24, 33-35.)

Raportissa  hallituksen  virallista  älykaupunkimääritelmää  pidetään  liian  epämääräisenä, 

suunnitelmia  liian  ylimalkaisina  ja  onnistumisen  mittareita  liian  epätarkkoina.  Järjestö  moittii 

älykaupunkiprojektia  siitä,  että  sitä  tarjotaan  ratkaisuksi  urbanisaation  aiheuttamiin  ongelmiin, 

mutta suunnitelmissa ei puututa niihin tekijöihin, jotka aiheuttavat tämän kehityksen. Hallituksen 

suunnitelmissa  urbanisaatiota  pidetään  ’’vääjäämättömänä’’.  (HLRN,  s.  25-27.)  Virallisten 

ohjesääntöjen väljät määritelmät ovat johtaneet myös päällekkäisyyksiin muiden valtakunnallisten 

kehityshankkeiden kanssa. (HLRN, s. 52-53.)

HLRN kritisoi raportissa myös päättäjien aikeita keskittyä aluepohjaiseen kehittämiseen ja rajata 

kehityshankkeet vain listalle valittuihin kaupunkeihin.  Järjestön mukaan tämä johtaa siihen,  että 

vain  pieni  osa  kaupungeista  ja  intialaisista  pääsee  nauttimaan  uusista  älykkäistä  kaupungeista 

palveluineen, ja tämä syventää eriarvoisuutta ihmisryhmien ja alueiden välillä. (HLRN, s. 18, 25-

26.)
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Älykaupunkien rakentamisen pelätään kiihdyttävän gentrifikaatiota, kasvattavan eriarvoisuutta eri 

kaupunginosien välillä ja heikentävän köyhempien kaupunkilaisten elinoloja. Projektin ohjekirjassa 

ehdotetaan,  että  digitalisoitujen palvelujen  ja  alueiden rakentamisesta  aiheutuneet  kulut  voidaan 

korvata  esimerkiksi  tekemällä  ne  maksullisiksi  tai  korottamalla  jo  valmiiksi  maksullisten 

palveluiden  hintaa.  Tämä  luonnollisesti  laittaisi  pienituloiset  kaikkein  huonoimpaan  asemaan. 

Lisäksi parantuneet palvelut, yksityisten toimijoiden tarjoamat palvelut, kasvaneet asukasmäärät ja 

lisääntynyt liikenne voivat kasvattaa asumis- ja elinkustannuksia kaupungeissa, ja täten kiihdyttää 

pienituloisten poismuuttoa. (HLRN, s. 41-42.)

HLRN:n  raportti  varoittaa  älykaupunkiprojektien  voivan uhata  maankäyttö-  ja  asumisoikeuksia. 

Monissa  kaupungeissa  uusien  älykkäiden  asuinalueiden  rakentaminen  on  tarkoittanut  sitä,  että 

alueella  aiemmin  asuneet,  usein  pienituloisemmat  asukkaat,  on  häädetty  tai  siirretty  muualle. 

Asukkaiden  mukana  häädön  ovat  usein  saaneet  myös  katukauppiaat,  kerjäläiset,  kodittomat  ja 

katusoittajat,  joiden  toimeentulo  on  suoraan  riippuvainen  kaduista  ja  siellä  liikkujista. 

Älykaupunkiprojektin  ohjekirjassa  esitetty  tavoite  slummittomasta  kaupungista  on  monissa 

paikoissa  yksinkertaisesti  tarkoittanut  slummien  purkamista  ja  asukkaiden  karkottamista. 

Aluekehittämisprojekteja varten valtio on myös pakkolunastanut maita, ja elinkeinonsa ja kotinsa 

menettäneet viljelijät ja maanomistajat ovat usein saaneet vain pienen korvauksen. (HLRN, s. 20-

23, 35-41.)

Edellämainitun lisäksi monissa osissa maata viranomaiset ovat ryhtyneet vielä jyrkempiin toimiin 

voidakseen  kiertää  Intian  maaoikeussäädöksiä  ja  hankkiakseen  maata  halvalla  älykaupunkien 

rakentamista varten. Nämä maiden pakko-otot ylittävät uutiskynnyksen vain satunnaisesti. (Kumar, 

2018; Datta, 2015.) Dholeran suunniteltu teknologiahubi on herättänyt vastustusta maanviljelijöiden 

taholta,  sillä  viranomaiset  ja  kehitysprojektista  vastuussa  olevat  liikemiehet  ovat  yrittäneet 

järjestelykaavoittaa viljelysmaita rakennuskäyttöön korvausta vastaan (Sampat, 2015; Datta, 2016).

Järjestö havaitsee projektissa myös merkittävän demokratiavajeen.  Monissa paikoissa paikallisia 

asukkaita ei ole kuunneltu riittävästi prosessin eri vaiheiden aikana. Lisäksi älykäs osallistaminen 

voi  kasvattaa  kuilua  digilukutaitoisten  ja  -lukutaidottomien  välillä,  mikä  voisi  syrjäyttää 

teknologian huonommin hallitsevat julkisesta päätöksenteosta ja keskustelusta. Myös HLRN näkee 

ehdotetun Special  Purpose Vehiclen (SPV) vaarantavan kunnallisen itsehallinnon ja  heikentävän 

paikallisen päätöksenteon vaikutusmahdollisuuksia. Sen lisäksi raportti näkee ehdotuksen johtavan 

useiden, keskenään kilpailevien hallinnon tasojen syntyyn, mikä sotkee ja hidastaa poliittista
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päätöksentekoprosessia.  Yksityisten  toimijoiden  suuren  roolin  pelätään  johtavan  siihen,  että 

yritysten  rooli  kaupunkien  kehittämisessä  ja  palveluiden  järjestämisessä  kasvaa  liian  suureksi. 

Raportin  mukaan  yksityisten  tuottamat  palvelut  ovat  ongelmallisia,  sillä  maksimaalinen 

voitontavoittelu  ei  välttämättä  sovi  parhaiten  julkisten,  kaikenkattavien  palveluiden 

organisoimiseen. Raportti  kiinnittää huomiota myös siihen,  että intialaispäättäjien tavoitteena on 

houkutella  älykaupunkeihin  mahdollisimman  paljon  ulkomaisia  investointeja.  Ulkomaalaisten 

toimijoiden iso rooli valtakunnan kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin kehittämisessä nähdään 

riskialttiina, erityisesti poliittisen tilanteen vaihteluiden takia. (HLRN, s. 31-33, 42-44, 48-51.)

Älykaupunkien pitkälle viety digitalisaatio ja jatkuva datankerääminen aiheuttavat raportin mukaan 

riskejä yksityisyydensuojalle ja tietoturvalle. Dataa keräävät sensorit ja yleistä järjestystä valvovat 

videokamerat  altistavat  kansalaiset  aiempaa laajamittaisemmalle  valvonnalle,  ja  läpinäkyvyyden 

puute ja löysä ohjeistus voi johtaa ylilyönteihin ja väärinkäytöksiin viranomaisten taholta. Ihmisille

ei  ole  välttämättä  mahdollisuutta  vaikuttaa  siihen,  kenen  käsiin  ja  mihin  tarkoituksiin  heidän 

henkilökohtainen  datansa  päätyy.  Digitalisoidut  järjestelmät  ja  suuret  datapankit  ovat 

turvallisuusriskejä, sillä tekniset viat, hakkeroinnit ja tietovuodot voisivat aiheuttaa suurta vahinkoa 

kaupungille ja isolle joukolle ihmisiä. Intian sekava datalainsäädäntö vain pahentaa asiaa. (HLRN, 

s. 45-47.)

Raportti  varoittaa,  että  pyrkimys  vihreämpiin  kaupunkeihin  älyratkaisujen  avulla  voi  kääntyä 

itseään varten. Uusien asuinalueiden rakentaminen tarkoittaa metsien ja viheralueiden raivaamista, 

ja rakennustöiden aiheuttamat saasteet rasittavat ympäristöä entisestään. Sähköistetyt järjestelmät, 

lisääntynyt liikenne ja kasvaneet asukasmäärät kuluttavat enemmän energiaa ja tuottavat enemmän 

jätettä. Digitaalisten laitteiden ja järjestelmien tuottama jäte on pääsääntöisesti hyvin myrkyllistä ja 

vaikeasti hävitettävää. (HLRN, s. 47-48.)

Hankkeen ylhäältä alaspäin saneltua toteuttamistapaa on pidetty liian autoritäärisenä ja jäykkänä, ja 

sen  pelätään  johtavan  positiivisiin  tuloksiin  liian  rajoitetulla  alueella  (Spink,  2019).  Centre  for 

Financial  Accountabilityn  artikkelissa  ’’The  curious  case  of  Indian  Smart  Cities’’  (2019) 

älykaupunkiprojektin  onnistumisien  arvellaan  olevan  lähinnä  taloudellisia  ja  niistä  hyötyvät 

etupäässä sijoittajat ja liikemiehet.

Ayona  Datta  käsittelee  artikkelissaan  ’’Smartness  Inc.’’  (Open  Democracy,  22.5.2015)  GIFT-

älyprojektia (Gujarat International Financial Tech-city), joka mainostaa itseään Intian
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ensimmäiseksi älykaupungiksi ja jota pidetään 100 älykaupunkia -projektin mallina. Dattan mukaan 

GIFT on rakenteellisesti eksklusiivinen paikka, joka sulkee pois kaikki sellaiset, jotka eivät sovi 

älykaupungin  visioon.  Dattan  mukaan  älykaupunki  latistaa  kansalaiset  pelkiksi  avustajiksi 

datankeräämisessä ja yksityisen tiedon taloudellisessa hyödyntämisessä.

Intian sata suunniteltua älykaupunkia näyttävät kohdanneen hieman samankaltaisia ongelmia kuin 

Sidewalkin  Toronto-projekti.  Special  Purpose  Vehiclen  asettaminen  älykaupungin  kehittämisen 

johtoon  muistuttaa  hieman  Sidewalkin  ideoimaa  Civic  Assemblya,  joka  olisi  vastuussa 

älykaupungin  asukkaiden  äänten  saattamisesta  kuuluviin.  Sekä  Intian  että  Kanadan  (s.  39-47) 

tapauksessa näiden toimielinten tulkittiin voivan rapauttaa paikallisia instituutioita ja heikentävän 

asukkaiden mahdollisuutta saada äänensä kuuluviin.

Myös kysymykset  maanomistuksesta ja sen haltuun ottamisesta tuovat  mieleen Toronton, missä 

Sidewalk  pyysi  paikallisilta  päättäjiltä  apua  voidakseen  lunastaa  maata  projektiaan  varten  alle 

markkinahinnan (s. 42). Sekä Toronto että Intia osoittavat, että älykaupunkien rakentamisessa ei ole 

kysymys  pelkästään  digitalisoimisesta  tai  uusien  palveluiden  kehittämisestä:  yksityiset  toimijat 

näkevät älykaupungit potentiaalisina kiinteistösijoitusten kohteina.

Intia  eroaa  kahdesta  aiemmasta  tapausesimerkistä  siinä,  että  maa  on  vauraudenluonnissa  ja 

muussakin kehityksessä niitä jäljessä. Intian ongelmat, kuten slummit ja riittämätön infrastruktuuri 

(lähinnä veden- ja sähkönjakelu), tuovat omat lisähaasteensa älykaupunkien suunnittelemiseen ja 

kehittämiseen.

Intian  tapaus  valaisee  monesta  kulmasta  älykaupungin  kritiikissä  esitettyjä  väitteitä 

eksklusiivisuudesta ja eriarvoisuudesta (s.19-22, 27-32.). Intia on luokkayhteiskunta ja maaseudun 

ja kaupunkien välillä on selvä ero, ja älykaupunkiprojekti tuo tämän entistä selvemmin esille, ja 

uhkaa  jopa  syventää  jo  olemassa  olevaa  juopaa.  Intian  tapauksessa  eriarvoistuminen  koskettaa 

erityisesti  naisia,  köyhiä,  etnisiä  ja  sukupuolivähemmistöjä,  alemman  kastin  edustajia  sekä 

maaseudun asukkaita. Häädöt, slummien purkaminen ja maan pakko-otto asettavat kyseenalaiseksi 

sen,  kelle  älykaupungin  on  tarkoitus  tuoda  hyvinvointia.  Lukutaito,  koulutustaso  ja  tulotaso 

näyttävät olevan keskeisiä sille, löytääkö ihminen itselleen paikan intialaisesta älykaupungista.

Intia  valaisee  myös  teknokraattisen  ja  ylhäältä  alaspäin  sanellun  toteuttamistavan  (s.  16-19) 

kohtaamia haasteita: tässä tapauksessa se on johtanut kiistoihin vallanjaosta liittovaltion hallituksen,
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osavaltioiden johdon ja paikallishallinnon välillä. Tämä on hidastanut projektin etenemistä, ja väljät 

ohjeistukset  ja  suuntaviivat  ovat  johtaneet  onnistumisasteeltaan  ja  tehokkuudeltaan  vaihteleviin 

lopputuloksiin.

Intian  tapaus  tukee  myös  syytöksiä  älykaupungin  epädemokraattisuudesta  (s.  16-19):  päätökset 

projektin aloittamisesta on tehty kuuntelematta asukkaiden mielipidettä, eivätkä he ole kyenneet 

tuomaan  ääntään  riittävästi  kuuluviin  prosessin  aikana.  Heidän  paikallinen  päätäntävaltansa  on 

vaarassa rapautua ja heitä pakotetaan luopumaan kodeistaan ja elinkeinostaan uuden älykaupungin 

tieltä.  Datan  laajamittainen  kerääminen  asettavat  heidän  yksityisyydensuojansa  ja  tietoturvansa 

vaaraan.

Vaikuttaa  siltä,  että  Intia  osoittaa  myös  sen,  että  kattava  kaupunkikehitys  ja  laajamittaiset 

parannusohjelmat  vievät  kauan  aikaa  ja  vaivaa.  Kun  sataa  älykaupunkia  ei  olekaan  saatu 

rakennettua niin nopeassa aikataulussa kuin alun perin suunniteltiin,  budjettia on pienennetty ja 

hanketta muutenkin työnnetty taka-alalle. Tämä vaikeuttaa onnistumista entisestään ja hankaloittaa 

jo  päättyneiden  projektien  tuloksellisuuden  mittaamista,  ja  heikot  mittaustulokset  vaikuttavat 

tulevaisuudelle hyödyllisen tiedon keräämistä ja virheistä oppimista.

Intia havainnollistaa myös, että älykaupunkia ei voi käyttää yleisratkaisuna, joka sopii jokaiseen 

tapaukseen maasta, kulttuurista ja muista seikoista huolimatta. Intian ongelmat ovat monisyisiä ja 

maan eri osien välillä on paljon eroja, eikä pelkillä älyhankkeilla kyetä selvittämään niitä kaikkia.

5.4. Jakarta, Indonesia

Jakartan  älykaupunkiprojekti  sai  alkunsa  2014  osana  laajempaa,  vuonna  2012  aloitettua 

indonesialaista  avoimen  hallinnon  ohjelmaa.  Jakarta  on  yksi  maailman  nopeimmin  kasvavista 

kaupungeista  ja  sen  asukkaat  ovat  keskimäärin  Indonesian  vauraimpia.  Nopean  kasvun  takia 

kaupunki kohtaa haasteita julkisten palveluiden ja toimivan liikennejärjestelmän organisoinnissa, 

yleisen järjestyksen ja puhtauden ylläpidossa sekä riittävän asuntojentuotannon varmistamisessa. 

(Pricacy International, 2017; Deloitte; Gnanasagaran, 2018.)

Deloitten  käyttämän  määritelmän  mukaan  kaupungeilla  on  kolme  kehitysastetta  ja  jokaisessa 

asteessa on omat erityishaasteensa. Kehitysasteet ovat muuttuva kaupunki (Transitioning City), uusi 

kaupunki (New City) ja maineikas kaupunki (Legacy City). Jakarta on tällä hetkellä muuttuva
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kaupunki mikä tarkoittaa, että kaupungin väkiluku kasvaa tällä hetkellä nopeaa tahtia,  kaupunki 

urbanisoituu  nopeasti  ja  näiden  takia  kaupungin  infrastruktuuri  on  koetuksella.  Jakartan  ohella 

samassa kehitysvaiheessa olevia aasialaiskaupunkeja ovat esimerkiksi Bangkok Thaimaassa ja Ho 

Chi  Minh  City  Vietnamissa.  Jakartan  kohtaamia  haasteita  ovat  esimerkiksi  hyvän  hallinnon  ja 

pitkän  aikavälin  strategisen  suunnittelun  varmistaminen,  kirjavan  väestön  eri  ryhmien  etujen 

tasapainottaminen, palvelujen turvaaminen ja älykkään infrastruktuurin rakentaminen. (Deloitte, s. 

3.)

Jakartan  käyttämän  määritelmän  mukaan  älykaupungissa  täytyy  olla  älykästä  elämää  (Smart 

Living),  älykästä  liikkumista  (Smart  Mobility),  älykästä  hallintaa  (Smart  Governance),  älykäs 

ympäristö  (Smart  Environment),  älykäs  talous  (Smart  Economy)  ja  älykkäät  ihmiset  (Smart 

People).  Nämä kuusi  kategoriaa  jakautuivat  25  alakategoriaan  ja  108 mahdollistavaan tekijään, 

jotka olivat kaikki sidoksissa toisiinsa. Tämän jälkeen ryhdyttiin etsimään esteitä, jotka vaikeuttavat 

näiden tavoitteiden saavuttamista. (Deloitte, s. 4.)

Projektia varten perustettiin oma virasto, Jakarta Smart City (JSC). Jakartan älykaupunkiprojektin 

ytimessä ovat erilaiset dataa keräävät applikaatiot, joiden kautta viranomaiset voivat välittää tietoa 

kansalaisille  ja  toisin  päin.  Tavoitteena on lisätä  päätöksenteon avoimuutta  ja  tuoda kansalaisia 

lähemmäksi päättäjiä. Jakartan viranomaiset kehittivät applikaatiot yhteistyössä Googlen ja IBM:n 

kanssa. (Putri, Karlina & Tanaya, s. 19-33.)

Aivan  kuten  muualla  Indonesiassa,  Jakartassakin  käytetään  LAPOR!  -sovellusta.  LAPOR!  On 

linkitetty  87  ministeriöön  ja  valtionvirastoon,  viiteen  aluehallinto-organisaatioon  sekä  87 

valtionyhtiöön. Sovellus käsittelee kansalaisten viranomaisille lähettämät valitukset ja toiveet sek 

viralliset raportit. (Putri ym., s. 23., Setyowati, Sutoto, Asih, Ishlahuddin, Shihab & Ranti, 2019.)

LAPOR!  on  yhteydessä  CROP-applikaatioon,  joka  on  Jakartan  kaupungin  oma  julkinen 

raportointikanava.  Nämä  kaksi  edustavat  tavoiteltua  älykästä  hallintoa.  Kaikki  LAPOR!  -

applikaatioon  tulevat  Jakartaa  koskevat  raportit  ohjataan  myös  CROPiin.  CROP  kerää  tietoa 

esimerkiksi  virallisen  sähköpostin,  palvelupuhelimen,  tekstiviesti  ja  kaupungin  virallisten  some-

profiilien kautta. Sovellukseen saapuu 300-400 raporttia päivässä. (Putri ym., s. 23-24.)

Jakarta  haluaa  myös  tehdä  asukkaistaan  älykkäämpiä,  aivan  kuten  kaupungin  käyttämä 

älykaupungin määritelmäkin vaatii. Tätä varten JSC:n portaalista asukkaat voivat etsiä
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virtuaalikartalta  lapsilleen  lähimmän koulun.  JSC on myös kehittänyt  iJakarta-digitaalikirjaston, 

josta jakartalaiset voivat etsiä ja lainata sähköisiä kirjoja. (Setyowati ym., 2019.)

LAPOR! ja CROP on tarkoitettu lähinnä viranomaisten omaan käyttöön. Kansalaisia varten JSC 

suunnitteli  kolme  applikaatiota,  joista  ensimmäinen  on @petajkt.  @petajkt  on  Twitter-tili,  joka 

kerää  tietoa  potentiaalisista  tulvista.  Tilin  keräämä  tieto  lähetetään  JSC:lle,  ja  koottu  data  on 

käytettävissä Jakarta smart cityn omilta sivuilta. Twitter-tililtä löytyy virallinen tulvakartta, jonne 

kansalaisten  lähettämät  ilmoitukset  lähetetään  sen  jälkeen,  kun  viranomaiset  ovat  vahvistaneet 

niiden aitouden. Sovellus hyödyntää avoimen lähdekoodin alustaa. Tili on lähettänyt noin 124 000 

twiittiä ja sillä on 41 200 seuraajaa. (Putri ym., s. 26-29.; Setyowati ym., 2019.)

Qlue on Terralogiq-yhtiön luoma sovellus, jonka kautta ihmiset voivat raportoida naapurustonsa ja 

kaupunkinsa  viranomaisille  tietoa  ympäristöstään.  Myös  @petajkt  on  yhteydessä  Qlue-

sovellukseen.  Viranomaiset  vastaavat  Qlue-applikaation  saapuneisiin  viesteihin  CROPin  kautta. 

Viranomaiset  ilmoittavat  raportin  lähettäneelle  kansalaiselle  ottaneensa  viestin  vastaan  ja  tämän 

jälkeen kansalaiset voivat seurata käsittelyn etenemistä sovelluksella. Vuonna 2015 sovellukseen 

lisättiin mahdollisuus lähettää tietoa myös yksityisille yrityksille, kuten ravintoloille ja pankeille. 

Käyttäjiä on noin 100 000, raportteja lähetetään päivässä 2000 ja sovellus löytyy nettisivuna sekä 

iOS- ja Android-sovelluksina. (Putri ym., s. 29-32.; Setyowati ym., 2019.)

Waze on Googlen kehittämä karttasovellus, joka antaa kansalaisille tietoa Jakartan ruuhkatilanteesta 

ja opastaa autoilijoita mahdollisille ruuhkavapaammille reiteille. Käyttäjät lähettävät liikennetietoa 

sovellukseen, ja muut käyttäjät pystyvät sitten lukemaan nämä tiedot sovelluksesta. Mitään suoraa 

yhteydenpitoa  viranomaisten  ja  kansalaisten  välillä  applikaatiossa  ei  tapahdu.  Käyttäjiä 

sovelluksella  on  750  000  ja  se  on  saatavissa  nettisivuna  ja  ladattavana  sovelluksena  iOS:hen, 

Androidiin ja Windows-puhelimeen. Wazen tarkoitus on kehittää älykästä liikkumista. (Putri ym., s. 

32-33.; Setyowati ym., 2019.)

Viranomaiset ovat kehittäneet yhdessä Trafi-yhtiön kanssa TransJakarta-sovelluksen. Sovelluksen 

kautta  jakartalaiset  voivat  etsiä  tietoja  bussilinjoista,  aikatauluista  ja  muista 

kuljetusmahdollisuuksista  Jakartassa  ja  sen  lähistöllä.  Sovellus  kertoo  myös  kulloisen 

matkustajatilanteen ja vapaiden paikkojen määrän. Sovelluksesta pystyy myös ostamaan sähköisiä 

lippuja. (Setyowati ym., 2019; Murad, Abbas, Trisetyarso, Suparta & Kang, 2018.)
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Älykästä  elämää edustavat  JSC:n sivuilta  löytyvät  terveyspalvelut.  Portaalista  löytyvät  kaikkien 

paikallisten  sairaaloiden  yhteystiedot,  ajankohtaiset  tiedot  vapaista  huoneista  ja  lähimmistä 

ambulansseista.  Valvontakameroiden  kuvamateriaalia  voi  seurata  suorana  netistä  ja  tuoreimmat 

viranomaisraportit  linkitetään myös sinne.  Portaalista  löytyvät  myös myytävänä olevien tonttien 

hinnat. (Setyowati ym., 2019.)

Älykästä  taloutta  Jakartassa  edustavat  Tokopedia-yrityksen  tarjoama  sovellus,  joka  antaa 

matkailijoille tietoa matkamuistomyymälöistä. Muita sovelluksia ovat ravintoloiden ja kahviloiden 

sijainnin kertova Zomato-palvelu sekä ruuan tilaamista varten luotu Go-food -palvelu. Info Pangan 

Jakarta välittää tietoa paikallisten torimarkkinoiden tuotehinnoista. (Setyowati ym., 2019.)

Älykästä ympäristöä kaupunkiin tuovat uudet,  digitalisoidut katuvalot,  joiden sensorit  ja tekoäly 

säätelevät valon määrää ja siten säästävät energiaa.  JSC:n portaalista löytyvät myös ajan tasalla 

olevat saasteraportit. (Setyowati ym., 2019.)

Vuonna  2019  Jakarta  Smart  City  jatkaa  kehitystään.  Viranomaisten  tavoitteena  on  kehittää 

neljännen  polven  versio  järjestelmästä,  jossa  viranomaiset,  kansalaiset  ja  yhteistyökumppanit 

olisivat aiempaa tasaveroisemmassa asemassa. Uusia applikaatioita ovat muun muassa JAKI, joka 

uusi virallinen valituskanava ja tiedotuskanava, josta saa tietoa esimerkiksi saastetilanteesta. Muita 

uutuuksia ovat Pantau Bajiri,  joka antaa ajankohtaista tietoa tulvariskeistä  sekä BERiDE, jonne 

kansalaiset  voivat  lähettää  omia  kehitysideoitaan.  (Andapita,  2019;  Antara,  2019;  Hamdini  & 

Anduni, 2020.)

’’From Smart City to Open City: Lessons from Jakarta Smart City’’ (Putri, Karlina & Tanaya, 2016) 

tarkastelee  Jakartan  älykaupunkihanketta  ja  sen  onnistumista.  Tutkijat  myöntävät  projektin 

lisänneen  hallinnon  avoimuutta  ja  tuoneen  kansalaisia  lähemmäksi  päätöksentekoa,  mutta 

puutteitakin  löytyy.  Ensinnäkin  projekti  on  kaikesta  huolimatta  jäänyt  kansalaisille  melko 

tuntemattomaksi.  Osana tutkimusta tutkijat  järjestivät  kyselyn,  jossa haastateltiin  eri  sovellusten 

käyttäjiä ja ei-käyttäjiä. Käyttäjistä vain vajaat 40 % oli  tietoisia Jakartan älykaupunkihankkeen 

koko  laajuudesta  ja  ei-käyttäjistä  vain  vajaat  20  %.  Kyselytutkimuksen  perusteella  havaittiin 

tunnettavuuden  korreloivan  internetin  käytön  ja  mediakulutuksen  kanssa.  Käyttäjät  ovat 

aktiivisempia internetissä ja  sosiaalisessa mediassa,  kun taas  ei-käyttäjät  eivät  käytä  varsinkaan 

älypuhelimen  internettiä  yhtä  aktiivisesti  ja  he  seuraavat  todennäköisemmin  uutisia  television, 

radion ja lehtien kautta. (Putri ym., s. 36-38, 44-45.) Näyttää siis siltä, että jakartalaiset
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viranomaiset  eivät  ole  osanneet  mainostaa  ja  tiedottaa  projektista  riittävästi  tai  oikeita  kanavia 

käyttäen.

Toiseksi läheskään kaikkia applikaatiota ei käytetty yhtä ahkerasti. Kaikkein suosituin sovellus oli 

liikenneruuhkista  varoittava  Waze.  Muilla  sovelluksilla  oli  vakituisia  käyttäjiä  huomattavasti 

vähemmän. Vastausten perusteella tutkijat arvelivat tämän johtuvan siitä, että Wazen käyttötarkoitus 

on kaikkein lähimpänä tavallisten jakartalaisten arkea ja siitä oli heille eniten konkreettista hyötyä. 

(Putri ym., s. 38-41.)

Kolmanneksi monet kyselyyn vastanneista olivat epäluuloisia tai apaattisia sovelluksia tai niiden 

vaikuttavuutta  kohtaan.  Taustalla  vaikuttivat  usein  aiemmat  huonot  kokemukset,  esimerkiksi 

korruptio,  epäpätevyys  ja  virkavirheet.  Ihmiset  eivät  kyenneet  havaitsemaan,  oliko  heidän 

raportoinnistaan  mitään  konkreettisia  seuraamuksia.  He  kokivat  myös  viranomaisten  vastaavan 

viesteihin liian hitaasti. (Putri ym., s. 45-47, 52.)

Neljänneksi ihmiset olivat huolissaan yksityisyydensuojastaan ja sovellusten tietoturvasta. He olivat 

epätietoisia siitä, mihin heidän datansa kerätään ja kuka sitä pystyy lukemaan. Tämänkin taustalla 

häälyi  epäluottamus  viranomaisia  kohtaan  ja  tiedonpuute  sovelluksista  sekä  niiden 

käyttötarkoituksista. (Putri ym., s. 47.)

Viidenneksi digitaalinen jako. Sovellukset ja palvelut ovat nettilähtöisiä ja niitä voidaan käyttää 

älypuhelimilla, mutta kaupungin kaikkein köyhimmillä alueilla asuvilla ei ole edelleenkään varaa 

tähän. Tuloerot jättävät heidät älykaupungin ulkopuolelle.  Slummien asukkailla ei ole puuttuvan 

infrastruktuurin lisäksi useinkaan myös koulutusta älylaitteiden käyttöön. (Putri ym., s. 47, 52-53.)

Tutkijat havaitsivat myös viranomaisten keskuudesta löytyvän ilmiöitä, jotka hidastavat Jakartan 

älykaupunkiprojektia  ja  sovellusten  leviämistä.  Datanhallinta  on  edelleen  puutteellista;  datan 

muuttaminen  analyysiksi  on  puutteellista,  henkilökunnan  taidot  ja  koulutus  riittämätöntä  sekä 

toimenkuvat on jaettu epäselvästi, mikä on johtanut tehottomuuteen. (Putri ym., s. 51.)

Nur Izzuddin ja Ajib Setyo Arifin käsittelevät kirjoituksessaan ’’Analysis of Big Data Development 

in Jakarta Smart City’’ (2018) big datan hallintaa ja kehitystä osana Jakartan älykaupunkihanketta. 

Kirjoittajat  löysivät  useita  puutteita:  datanhallintajärjestelmiä  ei  ole  integroitu  eivätkä  ne täysin 

sovellu big datan käsittelyyn, datan yksityisyys on riittämätöntä, alusta ei pysty vielä välittämään
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big dataa reaaliajassa eikä sitä  pystytä  hyödyntämään useamman käyttäjän toimesta  yhtä aikaa. 

Yhteistyökumppanuuksien  takia  viranomaiset  voivat  hallita  datan  hyödyntämistä  vain  osittain, 

henkilökuntaa ei ole koulutettu riittävästi big datan käyttöön eikä kokonaisvaltaista data-analyysiä 

ole vielä suoritettu.

Hankkeen jatkuvuus on kyseenalainen. Muutokset hallituksessa ja päättäjien vaihtuminen voisivat 

johtaa  tavoitteiden  muuttumiseen,  uusien  projektien  aloittamiseen  ja  olemassaolevien  alustojen 

vanhentumiseen.  Jatkuvuutta  vaikeuttaa  vielä  se,  että  sovellukset  ovat  yritysten  ja  ei-julkisten 

toimijoiden  kehittämiä,  mikä  voisi  tarkoittaa  politiikan  muuttumisen  johtavan  palveluntarjoajan 

vaihtumiseen.  Ainakin toistaiseksi  raportointijärjestelmä säilyy yksityisissä,  ei  julkisissa käsissä. 

(Putri, Karlina & Tanaya, s. 51.)

Viranomaisten yhteistyö hallinnon eri tasojen välillä on ollut puutteellista. Avoimen hallinnon ja 

uusien järjestelmien vieminen alemmille tasoille on ollut hidasta, ja monen virkamiehen digitaaliset 

taidot  ovat  edelleen puutteelliset.  Ylhäältä  päin asetetut  kiintiöt  ovat  saaneet  jotkut  virkamiehet 

väärentämään  tilastoja  parempien  tilastojen  luomiseksi,  ja  puutteellinen  valvonta  on  ajanut 

korruptoituneita  viranhaltijoita  käyttämään sovelluksia  omiin  tarkoituksiinsa.  (Putri  ym.,  s.  52.) 

Qluen kautta voi antaa myös palautetta kaupungin virkamiesten toiminnasta, ja on ollut tapauksia, 

joissa  kansalaiset  ovat  lähettäneet  turhia  tai  valheellisia  raportteja  haitatakseen  tietoisesti 

viranomaisten toimintaa. (Privacy International, 2017; Putri ym., s. 16.)

Indonesialainen  hallintokulttuuri  on  hyvin  konservatiivinen.  Tämä  tarkoittaa,  että  uuteen 

suhtaudutaan yleensä  varsin nihkeästi,  uudistukset  ovat  hitaita  ja  järjestelmien käyttöönotto  vie 

kauan. Tutkijat ovat havainneet, että osa viranhaltijoista suoraan kieltäytyy ottamasta käyttöön uusia 

applikaatioita ja laitteita. (Putri ym., s. 52.)

Artikkeli  ’’Improving  Capabilities  and  Creating  Values  in  Public  Services  Through  Extended 

Organization Concept: Case Study of Jakarta Smart City’’ (Setyowati, Sutoto, Asih, Ishlahuddin, 

Shihab & Ranti, 2019) huomauttaa vielä lisäksi, että tulosten ja tehokkuuden mittaaminen Jakartan 

älykaupunkiprojektista  ei  ole  aina  helppoa.  Jokainen  potentiaalinen  yhteistyökumppani  täytyy 

hyväksyä  JSC:n  kaikilla  osastoilla  erikseen,  eikä  olemassa  olevien  yhteistyökumppanien 

tuloksellisuuden  arviointiin  ole  aina  kehitetty  mittareita.  Projekti  kärsii  myös  suuresta 

työntekijöiden vaihtuvuudesta.
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Jakartan  tapaus  näyttäisi  tuovan  lisäargumentin  esitettyyn  kritiikkiin  siitä,  miten  älykaupunkia 

tarjotaan  yleisratkaisuksi  kaikkeen  (s.14-16.):  älykaupunkia  ei  voida  rakentaa  ilman  riittävää 

olemassaolevaa  digiosaamista.  Jakartassa  niin  viranomaisten  kuin  asukkaidenkin  riittämätön 

tietotaito hidastavat digitalisaatiota ja vähentävät älyhankkeiden vaikuttavuutta.

Älykaupungin  käsitteen  väitetty  epämääräisyys  näyttäisi  kostautuvan  tässä  nimenomaisessa 

tapauksessa  myös  siten,  että  projektin  eri  sovellusten  vaikuttavuuden  välillä  on  suuria  eroja. 

Jakartassa  menestyneimmät  älypalvelut  ovat  sellaisia,  joiden  hyöty  näkyy  käyttäjille  kaikkein 

konkreettisimmin,  ja  joita  he  tarvitsevat  eniten  jokapäiväisessä  arjessaan.  Tämä  asettaa  myös 

kyseenalaiseksi  älykaupungin  väitetyn  vallankumouksellisuuden.  Miten  radikaalista  muutoksesta 

voidaan puhua, jos vaikutukset näkyvät vain tietyillä osa-alueilla?

Älykaupungin epämääräisyys vaikeuttaa myös viranomaisten toimintaa. Työnkuvien jakautuminen 

on  ollut  epämääräistä,  vastuualueiden  rajat  häilyviä  ja  toiminnassa  on  havaittavissa 

päällekkäisyyttä.  Epätietoisuus  Jakarta  Smart  Cityn  laajuudesta  ja  ominaisuuksista  näyttäisi 

hidastavan applikaatioiden käyttöönottoa myös virkamiesten keskuudessa.

Eksklusiivisuus (s.27-32) näyttäisi  vaikuttavan negatiivisesti  myös älyprojektin onnistumiseen ja 

tehokkuuteen. Jakartassa älypalvelut ovat ottaneet omakseen vain ne, joilla on välineet, taitoa ja 

varaa käyttää älysovelluksia, ja jotka jo valmiiksi  seuraavat sellaisia kanavia, joiden kautta JSC 

todennäköisimmin  mainostaa  itseään.  Slummien  asukkaille  älykaupungin  hyödyt  eivät  näytä 

konkretisoituvan puutteellisen infrastruktuurin, laitteiden kalleuden ja osaamisen puutteen vuoksi.

Poliittinen  epävakaus  yhdistettynä  yksityisten  yritysten  suureen  rooliin  vaarantavat  projektin 

jatkuvuuden.  Päättäjien  vaihtuminen  voi  muuttaa  JSC:n  tavoitteita,  mutta  sovellukset  eivät 

välttämättä  ehdi  muuttumaan  mukana,  mikäli  niiden  hallinta  ja  niiden  keräämä  data  säilyvät 

yksityisten yhteistyökumppaneiden käsissä. Viranomaiset voivat myös ohjailla datanhallintaa vain 

rajatusti, mikä kaventaa julkisen sektorin toimintamahdollisuuksia.

Älykaupunkien  on  pelätty  loukkaavan  yksityisyydensuojaa  ja  kaupunkilaisten  demokraattisia 

oikeuksia  (s.16-19, 24-27),  mikä voisi  heikentää kansalaisten luottamusta viranomaisia kohtaan. 

Jakartassa  nämä  pelot  ovat  olleet  vahvasti  pinnalla,  sillä  kansalaisten  luottamus  viranomaisten 

rehellisyyteen  ja  tehokkuuteen  on  jo  valmiiksi  monia  länsimaita  alhaisempi.  Epäluuloisuus  ja 

suoranainen
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välinpitämättömyys ovat hidastaneet sovellusten käyttöönottoa, ja väärinkäytöksiä on jo esiintynyt. 

Jakartassa luottamuspulasta on kehittymässä itseään ruokkiva ketju.

Jakarta Smart Cityn heikko tunnettavuus ja eri sovellusten vähäinen käyttöönotto ovat paljastaneet 

merkittävän kommunikaatiokatkoksen kaupungin viranomaisten ja asukkaiden välillä. Kansalaisten 

keskimääräistä digiosaamista on kenties yliarvioitu. Viranomaiset eivät ole selkeästi osanneet tehdä 

älykaupunkia  tutuksi  oikealla  tavalla,  eivätkä  viranomaiset  myöskään  näytä  olleen  perillä  siitä, 

mitkä ovat kaupunkilaisten eniten suosimat informaatiokanavat. Sovellusten ja hankkeen etuja ei 

ole osattu selittää auki tavalla, joka hälventäisi kansalaisten epäluottamusta.

Indonesian esimerkki  muistuttaa myös siitä,  että  suuret  julkiset  hankkeet  vievät  kauan aikaa ja 

vaivaa, ja niiden onnistumista voidaan ryhtyä arvioimaan vasta myöhemmin. Mikäli viranomaiset 

todella haluavat muokata kansalaisten käyttäytymistä ja ohjata heidän uusien palveluiden piiriin, 

tämä vaatii aikaa ja resursseja sekä kattavan ja huolellisesti suunnitellun viestintästrategian.

                     5.5. San Francisco, Somerville, Oakland ja Berkeley, Yhdysvallat

Toukokuussa  2019  San  Francisco  kielsi  ensimmäisenä  yhdysvaltalaiskaupunkina 

paikallisviranomaisia  käyttämästä  kasvojentunnistusteknologiaa.  Kielto  koski  kaupungin  omia 

viranomaisia, ei liittovaltion viranomaisia tai yksityisiä toimijoita. Kiellossa määrättiin lisäksi, että 

kaikki potentiaaliset käyttötavat tulevaisuudessa olisi ennen hyväksymistään tuotava arvioitaviksi 

kaupunginvaltuustoon,  ja  viranomaisten  tulisi  tiedottaa  mahdollisista  käyttötavoista  ja  niiden 

tuloksista avoimesti. Päätöksen voimaantulohetkellä San Franciscon viranomaiset eivät käyttäneet 

kasvojentunnistusteknologiaa. (Van Sant & Gonzales, 2019; Lee, 2019.)

Saman  vuoden  kesäkuussa  Somervillen  kaupunki  Massachusettsissa  seurasi  San  Franciscon 

esimerkkiä  ja  kielsi  paikallisia  lainvalvojia  sekä  kunnallisia  valvontajärjestelmiä  hyödyntämästä 

kasvojentunnistusteknologiaa.  Samoin  kun  San  Franciscossa,  Somervillen  päättäjät  perustelivat 

päätöstä kasvojentunnistuksen aiheuttamilla riskeillä kansalaisten yksityisyydensuojalle ja muille 

perusoikeuksille.  (Wu,  2019;  Vaughn,  2019;  Haskins,  2019.)  Somerville  oli  jo  aiemmin 

profiloitunut  valvontateknologian  tiukkana  säätelijänä.  Kaupungin  vuoden  2017  virallisessa 

linjauksessa (Executive Policy on Surveillance Technology) tiedonkeruu- ja valvontajärjestelmien 

avoimuudelle, käyttötavoille ja datansäilytykselle määritellään selkeät rajat.
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Heinäkuussa  2019  Oaklandin  kaupunki  Kaliforniassa  seurasi  San  Franciscon  ja  Somervillen 

esimerkkiä.  Kaupunginvaltuusto  päätti  lopettaa  toiminnassa  olleen  tunnistusjärjestelmän,  kielsi 

viranomaisia  käyttämästä  sitä  enää  tulevaisuudessa  ja  lisäksi  esti  viranomaisia  myöskään 

hyödyntämästä dataa, joka on mahdollisesti kerätty muualta kasvojentunnistusteknologian avulla. 

Syiksi  päättäjät  ilmoittivat  riskit  yksityisyydelle,  sääntelyn  puutteen,  epäeettisyyden  sekä 

mahdollisten  ennakkoluulojen  vahvistumisen.  Jo  aiemmin,  vuonna  2018  Oakland  oli  asettanut 

viranomaisten  tietojenkeruulle  ja  valvontajärjestelmille  tiukat  käyttötarkoitus-,  avoimuus-  ja 

tietoturvamääräykset. (Fisher, 2019; Lecher, 2019; Haskins, 2019; Ravani, 2019.)

Muutamaa  kuukautta  myöhemmin,  lokakuussa  Kalifornian  Berkeleystä  tuli  neljäs 

amerikkalaiskaupunki,  joka  kielsi  paikallisviranomaisia  hyödyntämästä  kasvoja  tunnistavaa 

teknologiaa.  Päätöksen  syiksi  ilmoitettiin  digitaalisten  järjestelmien  kyky  kerätä  nopeasti  suuri 

määrä  dataa  sekä  mahdolliset  perustuslain  neljännen  lisäyksen  loukkaukset.  Yhdysvaltain 

perustuslain  neljäs  lisäys  kieltää viranomaisia  tutkimasta  ihmisten ruumiita,  kotia,  asiakirjoja  ja 

omaisuutta ilman pätevää syytä. (McKay, 2019; Kumar, 2019; Sumagaysay, 2019.)

Myös muualla Yhdysvalloissa kasvojentunnistusteknologian käyttöä on rajoitettu. Northampton ja 

Brookline Massachusettsissa asettivat omat kieltonsa joulukuussa 2019, Cambridge seurasi perässä 

alkuvuodesta 2020. (Cote, 2019; Tuxford, 2020.)

Nämä tapaukset liittyvät osaksi laajempaa kehityskulkua,  jossa teknologiset edistysaskeleet ovat 

johtaneet  kasvojentunnistusteknologian  yleistymiseen  maailmalla,  ja  sitä  kautta  myös  nostaneet 

keskustelua tällaisen teknologian roolista ja käyttötarkoituksista.  Kasvojentunnistusteknologia on 

herättänyt monenlaisia huolia. Sen pelätään loukkaavan kansalaisten yksityisyydensuojaa ja muita 

perusoikeuksia, rajoittavan heidän ilmaisunvapauttaan, liikkumista ja käytöstä julkisella paikalla, 

antavan  viranomaisille  ja  yrityksille  liikaa  valtaa  sekä  heijastelevan  suunnittelijoidensa  ja 

käyttäjiensä  ennakkoluuloja  ja  asenteita.  Kasvojentunnistusteknologia  ja  datan massakerääminen 

eivät  myöskään  ole  aina  parhaat  työkalut  terrorismin  ja  rikollisuudentorjuntaan,  mutta  sitäkin 

parempia keinoja syrjintään, väkijoukkojen kontrollointiin ja diktatuurin tukemiseen. (Nesterova, 

2020, s. 3-4)

Clare Garvien, Alvaro Bedoyan ja Jonathan Franklen tutkimus ’’The Perpetual Line-up: unregulated 

police  face  recognition  in  America’’  (2016)  selvitteli  kasvojentunnistuksen  hyödyntämistä 

poliisitoiminnassa ympäri Yhdysvaltoja. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että lainvalvojat käyttävät
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kasvojentunnistusta kautta maan, mutta vain harvoissa paikoissa teknologian käytölle, datankeruulle 

ja  yksityisyydensuojan  turvaamiseksi  on  asetettu  rajoituksia.  Vain  pieni  osa  tutkimukseen  osaa 

ottaneista poliisilaitoksista osoitti avoimuutta kansalaisille teknologian käyttötarkoituksista, ja vain 

harvat  viranomaiset  valvoivat  järjestelmiä  mahdollisten  väärinkäytöksien  varalta.  Lisäksi 

osoittautui,  että  järjestelmien  osumatarkkuus  oli  heikompi  tummaihoisten  ja  aasialaisten 

tunnistamisessa kuin valkoihoisten. Tämä ja muutamat muut tutkimukset aiheesta ovat ruokkineet 

Yhdysvalloissa käytävää keskustelua.

Täyskiellossa on kuitenkin omat ongelmansa, esimerkiksi teknologian silkan yleisyyden takia. San 

Francisco  joutui  löysäämään  asettamaansa  kieltoa  joulukuussa  2019  salliakseen  kaupungin 

työntekijöiden käyttävän uudempia iPhonen malleja, joissa lukitus avataan tunnistamalla käyttäjän 

kasvot. (Fingas, 2019; Plautz, 2019.)

Luonnollisesti  viranomaiset ovat  suhtautuneet kriittisesti  täyskieltoihin,  sillä he pelkäävät tämän 

rajoittavan heidän mahdollisuuksiaan tehdä työtään. Oaklandin poliisipäällikkö Anne E. Kirkpatrick 

korosti kaupunginvaltuustolle lähettämässä raportissaan (Facial Recognition Ordinance Amendment 

–  Supplemental  Report,  2019)  kasvojentunnistusteknologian  olevan  poliisille  suureksi  avuksi 

esimerkiksi  seksuaalirikosten  ja  katoamistapausten  selvittämisessä.  Kirkpatrick  ehdotti,  että 

täyskiellon sijaan kiellettäisiin ainoastaan reaaliaikainen kasvojentunnistus ja lopuille käyttötavoille 

asetettaisiin tiukat rajat.

Garvie,  Bedoya ja  Frankle  huomauttavat  tutkimuksessaan (2016),  että  amerikkalaisviranomaiset 

perustelevat  kasvojentunnistuksen  käyttöä  nimenomaan  vaikeiden  ja  vakavien  tapausten,  kuten 

esimerkiksi  seksirikosten,  selvittämisessä.  Kirkpatrickin  näkemys  on  siis  tässä  valossa  varsin 

tyypillinen.  Mielenkiintoista  kyllä,  Garvie,  Bedoya  ja  Frankle  osoittavat  tutkimuksessaan,  että 

viranomaisten  puheista  huolimatta  kasvojentunnistusta  käytetään  useimmiten  paljon 

tavanomaisemmassa lainvalvonnassa, kuten liikenteen seuraamisessa.

Luonnollisesti  myös  suuret  teknologiayhtiöt  suhtautuvat  negatiivisesti  täyskieltoihin,  sillä  ne 

pelkäävät kieltojen rajoittavan innovaatiomahdollisuuksia ja yhtiöiden voitonsaantimahdollisuuksia 

(Pichai,  2020).  Esimerkiksi  vuonna  2019  Amazonin  johtokunta  hylkäsi  ehdotuksen  lopettaa 

kasvojentunnistusteknologian kehittäminen, ja yhtiön johtaja Jeff Bezos asettui asiassa johtokunnan 

puolelle (Trend News Agency, 2019).
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Kasvojentunnistuksen  täyskielto  ei  myöskään ratkaise  syvempiä,  taustalla  vaikuttavia  ongelmia. 

Nimettömänä pysyttelevä Oaklandin tummaihoinen asukas kommentoi voimaantullutta kieltoa The 

Daily  Beastin  haastattelussa  (Montgomery,  2019)  huomauttamalla,  että  kasvojentunnistamisen 

estäminen ei vie Oaklandin poliisin mahdollisuuksia etniseen profilointiin ja muuhun syrjintään, se 

vain rajoittaa niitä.

San Franciscon, Somervillen, Oaklandin ja Berkeleyn asettamien kieltojen tehokkuutta rajoittaa se, 

että  ne  kattavat  ainoastaan  paikallisviranomaiset,  ei  yksityisiä  toimijoita  tai  liittovaltion 

viranomaisia.  On  esitetty  pelkoja,  että  kattavan  liittovaltion  sääntelyn  puuttuminen  johtaa 

tilkkutäkkimäisiin  ratkaisuihin,  jotka  vaikeuttavat  tarpeettomasti  julkisten  virastojen  ja  yritysten 

toimintaa. (Metz, 2019.)

Tämä tuo esiin eri hallinnon tasojen päällekkäisyyksiä ja erilaisia vaikutusmahdollisuuksia. Vice-

lehden  artikkelissa  Somervillen  kiellosta  (Haskins,  28.6.2019)  yhdysvaltalaisen 

kansalaisoikeusjärjestö ACLU:n edustaja esittää, että paikallisella tasolla käytettäisiin täyskieltoja, 

koska paikallishallinnolla on vain rajalliset mahdollisuudet säädellä ja ohjata teknologian käyttöä. 

Mahdolliset säädökset, kiellot ja rajoitukset kasvojentunnistuksen käytöstä tulisi määritellä ainakin 

kansallisen politiikan tasolla.

San Franciscon,  Somervillen,  Oaklandin ja  Berkeleyn esimerkit  osoittavat  jälleen yhden puolen 

älykaupunkeihin ja -järjestelmiin liitetyistä huolista yksityisyydensuojan ja muiden perusoikeuksien 

heikkenemisestä  (s.16-19,  24-27).  Kasvojentunnistusteknologian  kieltoja  perusteltiin  juuri 

järjestelmien  läpitunkevuudella,  kaikenkattavuudella  ja  potentiaalisilla  epädemokraattisilla 

vaikutuksilla.

Tapaus osoittaa myös, miten periaatteessa neutraaliksi tarkoitetun teknologian käyttö voi korostaa 

tai  tuoda  pinnalle  vallitsevia  ennakkoluuloja  ja  asenteita,  kuten  institutionaalista  rasismia  ja 

luottamuksenpuutetta  vähemmistöjen  ja  viranomaisten  välillä.  Tämä  vain  korostuu  sellaisissa 

paikoissa  kuin  Yhdysvallat,  joissa  viranomaisten  ylilyönneillä  ja  väärinkäytöksillä  on  pitkä, 

historiallinen ja todistettu tausta.

Toisaalta kasvojentunnistuskiellot osoittavat, että teknologinen kehitys ei ole vääjäämätön prosessi, 

vaan  uusien  teknologisten  edistysaskeleiden  käyttöönoton  taustalla  on  tietoisia  päätöksiä,  joista 

voidaan keskustella ja joita voidaan tarvittaessa myös perua. Samalla amerikkalaisesimerkit
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osoittavat, että rajoituksia on sitä hankalampi säätää mitä kauemmin ja laajemmalla teknologia on 

levinnyt ilman viranomaisten ja muiden toimijoiden puuttumista asiaan.

Amerikkalaiskaupunkien asettamat kiellot korostavat myös teknokraattisen hallinnon ja yksityisten 

toimijoiden  tavoitteiden  törmäämistä  poliittiseen  päätöksentekoon  tai  sen  puutteeseen.  Koska 

liitovaltion päättäjät ja yritykset olivat haluttomia puuttumaan asiaan, kunnalliset päättäjät astuivat 

esiin ja ottivat aloitteen käsiinsä.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET

Mitä  tahallisia  tai  tahattomia  sivuvaikutuksia  älykaupunkien  rakentaminen  on  aiheuttanut 

maailmalla? Ainakin Intiassa ja Yhdysvalloissa on havaittu hallinnon eri tasojen välisten ristiriitojen 

kärjistyneen (s.53-60, 67-71). Intia ja Yhdysvallat ovat molemmat liittovaltioita mikä viittaa siihen, 

että tällainen on todennäköisempää valtioissa, joissa on useita eri hallinnon tasoja, joilla kaikilla on 

ainakin  kohtalaisesti  päätäntävaltaa.  Intiassa  osavaltioiden  ja  kaupunkien  johto  ovat  kokeneet 

keskushallinnon vetämän älykaupunkiohjelman heikentävän paikallista autonomiaa ja keskittävän 

lankoja tiukemmin keskushallinnon käsiin.  USA:ssa kansallisen päätöksenteon jumiutuminen on 

johtanut  siihen  että,  kaupunkien  ja  osavaltioiden  johto  on  aloitteen  käsiinsä  ja  ryhtynyt  itse 

säätelemään kiistellyn teknologian käyttöä.

Älykaupunkien väitetty vihreys ja kestävä kehitys on myös asetettu kyseenalaiseksi. Älykaupunkiin 

voidaan rakentaa aiempaa energiatehokkaampia taloja ja sähköisiä järjestelmiä, joukkoliikenteeseen 

ja kevyeen liikenteeseen voidaan panostaa, mutta näiden ratkaisujen ympäristövaikutukset jäävät 

kaksijakoisiksi,  mikäli  älykaupunki  on  rakennettu  maalle,  joka  oli  aiemmin  koskematonta 

viheraluetta. Älykaupunki ja sen asukkaat myös kuluttavat edelleen energiaa huolimatta siitä, että 

he tekevät sen nyt aiempaa säästeliäämmin.

Epäonnistuneet  tai  vain  kompuroineet  älykaupunkiprojektit  osoittavat  myös  sen,  että  projektien 

yhteistyökumppaneilla  voi  olla  erilaisia  näkemyseroja  ja  tavoitteita,  jotka  saattavat  törmätä 

kipeästikin rakentamisen yhteydessä. Tästä esimerkkinä vaikkapa Toronto, missä Sidewalkilla oli 

huomattavasti  kunnianhimoisemmat  suunnitelmat  ranta-alueen  kehittämisen  suhteen  kuin  mihin 

kaupungin  edustajat  ja  asukkaat  olisivat  olleet  valmiita  (s.39-47).  Tai  Songdo  (s.47-53),  missä 

poliittisten  puolueiden  näkemyserojen  lisäksi  myös  rakentamiseen  osallistuneilla  yrityksillä  ja 

viranomaisille  oli  erilaisia  tavoitteita  tai  näkemyksiä  uuden  älykaupungin  tulevaisuudesta  ja 

merkityksestä.

Kysymys datanhallinnasta ja -käytöstä kuvastaa myös tätä näkemysten ristiriitaa. Viranomaisille ja 

julkiselle  sektorille  data  voi  olla  yksinkertaisesti  jotain,  jolla  palveluja  saadaan  tehostettua  ja 

valvottua. Kansalaisille heidän yksityinen datansa on poliittinen ja oikeudellinen kysymys, kun taas 

yrityksille se on kilpailuetu tai myytävä hyödyke.   
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Tapausesimerkkien valossa näyttää siltä, että älykaupungit voivat todellakin lisätä eriarvoisuutta ja 

niiden suunnittelussa on havaittavissa sisäänrakennettua eksklusiivisuutta (s.19-22, 27-32). Uusien, 

älykkäiden asuinalueiden on johtanut siihen, että alueella aiemmin asuneet, usein pienituloisemmat 

ihmiset  on  häädetty  ensin  alueelta  pois  ja  heidän  kotinsa  on  purettu  tai  heidän  maansa 

pakkolunastettu rakennuskäyttöön. Näin on käynyt esimerkiksi Intiassa ja Etelä-Koreassa (s.47-53, 

53-60).

Uudessa  älykaupungissa  vuokrien  ja  muiden  elinkustannusten  nousu  voi  johtaa  siihen,  että 

pienituloisemmilla ei ole enää varaa asua alueella ja he joutuvat muuttamaan sieltä pois. Näin on 

käynyt muun muassa Etelä-Korean Songdossa ja Intian uusissa älykaupungeissa (s. 47-60).

Pienituloiset voivat jäädä älykkäiden palveluiden ulkopuolelle aivan pelkästään sen takia, että heillä 

ei ole varaa hankkia älylaitteita tai heillä ei ole riittävää digilukutaitoa. Indonesian Jakarta osoittaa 

tämän  hyvin,  sillä  viranomaisten  tavoitteista  huolimatta  vain  pieniosa  jakartalaisista  käyttää 

kaupungin  tarjoamia  älysovelluksia.  Köyhimmillä  alueilla  palveluiden  käyttöönottoon  ei  ole 

soveltuvaa infrastruktuuria tai tietotaitoa. (s. 60-67.)

Älykaupungit  voivat  todellakin kasvattaa alueiden välistä  eriarvoisuutta,  niin  kaupunkien sisällä 

kuin kaupunkien välilläkin. Vain tietyn kaupunginosan kehittäminen voi johtaa siihen, että muut 

alueet  jäävät  sivuraiteelle  sen  kustannuksella.  Torontossa  näin  oli  käydä myös  lainopillisesti  ja 

verotuksellisesti, sillä Sidewalkin suunnitelmissa uudella älynaapurustolla olisi ollut omat sääntönsä 

ja  veroasteensa  muuhun  kaupunkiin  verrattuna  (s.  42).  Intiassa  kehitysohjelmaan  valittujen 

älykaupunkien pelättiin hyötyvän muiden kaupunkien, kylien ja maaseutujen näivettyessä, Etelä-

Koreassa  Songdo  nähtiin  lähinnä  koko  kansantalouden,  ei  niinkään  paikallistalouden 

piristysruiskeena (s. 47-60).

Älykaupungissa  pinnan  alla  muhivat  etniset  jännitteet  voivat  nousta  pintaan  uudella  tavalla. 

Songdossa pyrkimys ulkomaalaisten asukkaiden houkuttelemisesta on ajanut kantaväestöä pois, ja 

samanaikaisesti ulkomaalaiset asukkaat ja yritykset ovat törmänneet korealaiseen kielimuuriin ja 

kulttuurieroihin  (s.  50).  Intiassa  älykaupunkien  on  varoitettu  uhkaavan  vähemmistöjen  ja 

alkuperäiskansojen oikeuksia ja elinalueita (s. 56). Yhdysvalloissa pelot syrjinnästä, viranomaisten 

väärinkäytöksistä  ja  vähemmistöihin  kohdistuvasta  liiallisesta  valvonnasta  olivat  yksi  ääneen 

lausuttu syy kasvojentunnistusteknologian kieltämiselle (s. 69-70).
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Älykaupungissa on myös riski,  että ihmiset suljetaan ulos päätöksentekoprosessista ja heille jää 

projektissa pelkkä sivustakatsojan ja hyväksyjän rooli. Näitä pelkoja ilmaistiin erityisesti Toronton 

(s. 41-42), Intian (s. 56-58) ja Songdon (s. 51) tapauksissa.

On  mielenkiintoista  huomata,  että  vaikka  tapausesimerkkien  älykaupunkeja  markkinoitiin 

inkluusion ja osallistamisen kasvattajina, tulokset näyttävät viittavan päinvastaiseen. Tavoitteiden ja 

tulosten välillä on ristiriita, jonka syistä voi esittää arvailuja.

Älykaupunkeja  markkinoidaan  usein  kilpailukyvyn  ja  taloudellisen  hyvinvoinnin  lisääjinä. 

Esimerkkien  perusteella  vaikuttaa  siltä,  että  vaikka  projektit  olisivat  rahasampoja  yrityksille, 

yritysten voitot eivät välttämättä näy tavallisten ihmisten hyvinvoinnin merkittävänä kasvuna. Se, 

mikä on hyväksi liike-elämälle, ei välttämättä ole hyväksi kaikille muille.

Tapausesimerkkien  perusteella  näyttää  siltä,  että  kun  ajatellaan  älykaupunkia,  sen  asukkaaksi 

ajatellaan usein aivan tietyntyylistä ihmistä. Hän on korkeasti koulutettu, kohtalaisen hyvätuloinen, 

hallitsee  uuden  teknologian  ja  mielellään  myös  työskentelee  sen  parissa,  hän  on kielitaitoinen, 

verkostoitunut ja kansainvälisesti suuntautunut. Se, onko älykaupungin asukas tarkoitettu tietoisesti 

juuri  nämä  ominaisuudet  täyttäviksi  vai  onko  kyse  vain  pelkästä  sokeasta  pisteestä  vaiko 

ryhmäajattelusta, on aivan kysymyksensä. Tämä pohdinta kumminkin tukee syytöksiä älykaupungin 

teknokraattisesta,  uusliberaalista  ja  häilyvästä  olemuksesta,  joka  pyrkii  häivyttämään  alla 

vaikuttavat poliittiset ja ideologiset valinnat.

Aineistosta voidaan päätellä myös se, että älykaupunkien toteuttaminen on hankalampaa, mikäli 

kansalaisten  ja  viranomaisten  välillä  vallitsee  jo  valmiiksi  epäluottamus.  Jakartassa  ihmisten 

muistissa  olivat  vielä  aiemmat  virkavirheet  ja  korruptiotapaukset,  ja  kansalaisten  suhtautuivat 

kriittisesti siihen, tekisivätkö viranomaiset työnsä, pitäisivätkö he luottamukselliset tiedot salassa ja 

olisiko  heillä  todellakin  mielessään  yleinen  etu  (s.  64,  65-67).  Yhdysvalloissa  tummaihoisten, 

latinoiden  ja  aasialaisten  huonot  kokemukset  poliisien  toiminnasta  vaikuttivat  suhtautumiseen 

kasvojentunnistusteknologian käyttämisestä (s. 70-71).

Tätä ei voida pitää yksinomaan älykaupunkien ongelmana, mutta heikko viestintä ja avoimuuden 

puute  hankkeen  tarkoitusperistä  ovat  hidastaneet  niiden  toteutumista.  Torontossa  Sidewalkin  ja 

Waterfront  Toronton  hidas  tiedotus,  salailu  ja  suunnitelmien  epäselvyys  ruokkivat  hankkeen 

kohtaamaa vastarintaa (s.41-42). Indonesiassa viranomaiset epäonnistuivat tiedotuskanavien
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valinnassa  ja  Jakarta  Smart  Cityn  ominaisuudet  ja  laajuus  jääivät  isolle  osalle  kaupunkilaisista 

edelleen epäselviksi (s. 63-64).

Aineisto paljastaa useita havainnollistavia syitä siitä, miksi älykaupungilla ei voida ratkaista kaikkia 

urbaaneja  ongelmia  kaikkialla.  Ensinnäkin  kaupungit  eivät  ole  historiattomia  ja  juurettomia 

olentoja, joita voidaan muokata täysin erillään kaikesta kontekstista. Kaupunkien ongelmat voivat 

olla  hyvinkin  yksilöllisiä,  ja  paikalliset  kulttuuripiirteet  ja  historialliset  kehityskulut  ovat  usein 

näiden taustavaikuttajina. Se mikä toimii yhdessä paikassa, ei välttämättä toimi sellaisenaan toisessa 

paikassa.

Lisäksi  historia  ja  juuret  ovat  usein  keskeinen  tekijä  kaupungin  ulkoasun  ja  identiteetin 

muotoutumisessa.  Upouuden,  vähän  yksilöllisiä  piirteitä  omaavan  kaupungin  voi  olla  vaikea 

perustella identiteettiään, paikkaansa ja tarkoitustaan.

Toiseksi älykaupungin hyödyt voivat olla hyvinkin rajallisia. Ne voivat konkretisoitua vain pienelle 

ihmisjoukolle, tai ainoastaan tietyille sektoreille. Esimerkiksi Intian älykaupunkiohjelman hyötyjen 

on  arvioitu  olevan  ainakin  toistaiseksi  lähinnä  taloudellisia  ja  liike-elämään  vaikuttavia  (s.58). 

Näiden osa-alueiden ulkopuolella jää kumminkin edelleen suuri joukko ongelmia, joihin ratkaisua 

ei ole välttämättä vielä löytynyt.

Tämänkin havainnon voidaan tulkita tukevan kritiikkiä älykaupungin teknokraattisesta ja väitetyn 

epäideologisesta  luonteesta.  Vallitseva  uusliberalistinen  ajattelutapa  ja  puheenaiheet  muokkaavat 

sitä,  miten  kaupunkikehitys  nähdään,  mitä  hyötyjä  kehityshankkeista  havaitaan  ja  mitä  hyötyjä 

pidetään suotavina.

Kolmanneksi kaupunkien ongelmiin löytyy myös muita ratkaisuvaihtoehtoja kuin digitalisointi ja 

älykäs  rakentaminen.  Tämä  pitää  erityisen  hyvin  paikkansa  nimenomaan  köyhemmissä  ja 

vähemmän  kehittyneissä  maissa.  Näissä  maissa  yleinen  hygienian  parantaminen,  vesi-  ja 

viemäröintijärjestelmien  parantaminen,  tehokkaammat  ruuantuotantomenetelmät,  kattavammat 

sosiaali-  ja  terveyspalvelut,  rokotusohjelmat,  korruptiontorjunta  sekä  parempien  asuntojen 

rakentaminen  saattaisivat  olla  huomattavasti  hyödyllisempiä  kuin  jo  olemassaolevan 

infrastruktuurin ja kaupunkien päivittäminen digiaikaan.
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Neljänneksi älykaupunki tarvitsee toteutuakseen älykkäitä asukkaita jotka osaavat käyttää älykkäitä 

palveluja, ja heidän määränsä on rajallinen jopa vauraammissa, korkeamman koulutustason maissa. 

On monia eri syitä, miksi ihmisen digitaalitaidot saattavat jäädä puutteellisiksi. Hän saattaa asua 

vieraassa  maassa,  ja  pelkkä  kielimuuri  tekee  digiasioimisen  hänelle  vaikeammaksi.  Ihmisen 

kognitiiviset  kyvyt  saattavat  olla  heikentyneitä  ikääntymisen  vuoksi,  tai  hänellä  saattaa  olla 

synnynnäisiä  kehitys-  tai  liikuntahäiriöitä,  jotka  tekevät  tämän vaikeammaksi.  Ihminen voi  olla 

myös  heikosti  koulutettu,  mikä  johtuu  pienistä  tuloista.  Pienituloisuus  voi  hankaloittaa  myös 

älypalvelujen käyttämiseen tarvittavien laitteiden hankkimista.

Kaikki  nämä  yhdessä  johtavat  kysymykseen,  joka  pitäisi  esittää  jokaisen  projektin 

suunnitteluvaiheessa:  Tarvitsemmeko  me  edes  oikeasti  tätä?  Yhdysvaltain  esimerkki  todistaa, 

etteivät  digitalisaatio  ja  teknologian  leviäminen  ole  vääjäämättömiä  prosesseja,  joihin  ei  voida 

vaikuttaa. Sen sijaan nämä kehityskulut ovat saaneet alkunsa tietoisista valinnoista, niitä pyritään 

edistämään tietoisesti,  ja  luonnollisestikin näitä  kehityskulkuja voidaan myös säädellä,  ohjata ja 

jopa rajoittaa tietoisin valinnoin.

Älykaupunkien rakentamisessa yksityisillä yrityksillä on monesti keskeinen rooli. Tulee muistaa, 

että yritysten päämäärä on tehdä voittoa mikä tarkoittaa sitä, että yritykset luonnollisesti yrittävät 

saada  tuotteitaan  mahdollisimman  paljon  käyttöön.  Tämä  konkretisoituu  hyvin  juuri  Toronton 

tapauksessa,  kun  Digital  Strategy  Advisory  Panel  ei  kyennyt  tunnistamaan  Sidewalk  Labsin 

suunnitelmista  kaikkia niitä ongelmia,  joihin teknologiaa tarjottiin  vastaukseksi,  ja  syytti  yhtiön 

puskevan  uuden  teknologian  käyttöönottamista  ’’teknologian  itsensä  vuoksi’’  (Preliminary 

Commentary and Questions on Sidewalk Labs’ Draft Master and Innovation Plan, s. 8-11, 23.)

Yritysten  voitontavoitteluperiaate  tarkoittaa  myös  sitä,  että  yritys  saattaa  tavoitella 

älykaupunkiprojektista ratkaisuja, jotka hyödyttävät sitä itseään, mutta ovat ristiriidassa julkisen ja 

yhteisen  edun.  Yrityksen  näkökulmasta  voi  olla  hyvinkin  järkevää  rakentaa  älykaupunkiin 

mahdollisimman paljon korkeimman hintaluokan asuntoja, koska niistä saa suurimmat voitot. Tämä 

ei kuitenkaan ole kaupungin ja sen asukkaiden näkökulmasta paras ratkaisu, mikäli älykaupungin 

rakentamisella pyritään varmistamaan edullinen asunto mahdollisimman monelle. Datan myyminen 

liikekumppaneille  ja  sen  hyödyntäminen  lisämyynnissä  on  yrityksen  näkökulmasta  loistava 

tilaisuus,  kaupunkilaisille  kysymys on perusoikeuksista,  henkilökohtaisesta  päätäntävallasta  sekä 

itsemääräämisoikeudesta.
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Älykkään teknologian käytöstä voidaan pidättäytyä ja dataoikeuksien heikentyminen voidaan vielä 

välttää. ’’ Mutta mitä siihen tilalle?’’ saattaisi joku kysyä. Kaupungit ja alueet kilpailevat kuitenkin 

silti  keskenään,  ja  jostakin olisi  saatava kilpailuetu.  Kaupunkien  rahoituspohja on muuttunut  ja 

niiden tehtävänkuvaa jaetaan edelleen uusiksi. Palvelujen turvaamiseksi kaupungit hakevat uusia 

ratkaisuja,  kuten  julkisen  ja  yksityisen  sektorin  yhteistoimintaa  tai  palvelujen  yksityistämistä 

kokonaisuudessaan. Ilmastonmuutos, globalisaatio ja pakolaisuus ovat haasteita, joihin kaupunkien 

täytyy vastata. Miten nämä ongelmat ratkaistaan, jos ei kerran älykaupungeilla?

Vastaus on, että kritiikkiä on laajennettava älykaupungin käsitteestä vielä isompiin kokonaisuuksiin. 

On  puhuttava  laajemmin  julkisen  sektorin  pienentymisestä,  yksityistämisestä,  liike-elämän 

konseptien  leviämisestä  julkisjohtamiseen,  ympäristöystävällisyydestä,  valtioiden,  alueiden  ja 

kuntien  tehtävänjaosta  sekä  vallitsevasta  uusliberaalista  ajattelutavasta  yleisemmin.  Nämä  ovat 

taustalla  vaikuttavia  virtauksia,  trendejä  ja  paradigmoja,  joiden  yksi  ilmentymä 

älykaupunkiajattelun yleistyminen on. Nämä seikat myös ohjaavat kaupunkeja etsimään vastauksia 

älykkäistä ratkaisuista. Älykaupunkia voidaan ja pitääkin käsitellä sellaisenaan kriittisesti, mutta se 

tulee sitoa osaksi isompia ilmiöitä, trendejä ja ongelmia.

Lohduttava uutinen on se, että muutos on mahdollista ja älykaupunkien puutteet voidaan korjata. 

Torontossa  voimakas  kritiikki  ja  negatiivinen  julkisuus  pakottivat  Sidewalkin  muuttamaan 

suunnitelmiaan (s.44,46). Kun Amsterdamin viranomaiset huomasivat, että katujen yleistä siistiyttä 

kartoittavan verkkolomakkeen algoritmi suosi tahattomasti vauraampia kaupunginosia, algoritmia 

hienosäädettiin ja ongelma poistui (Aittokoski & Rautaheimo, 2019).

Muitakin  reaktioita  on  maailmalla  nähty.  Syksyllä  2018  Barcelona,  Amsterdam  ja  New  York 

perustivat  yhdessä  YK:n  asuinyhdyskuntaohjelman  (UN-Habitat)  ja  IRPC-verkoston  (Internet 

Rights  and  Principles  Coalition)  tuella  ’’Cities  for  Digital  Rights  Coalition’’  -verkoston 

(SmartCitiesWorld,  2019;  Calzada,  2019).  Virallisessa  julistuksessaan  ’’Declaration  of  Cities 

Coalition for  Digital  Rights’’ verkosto ilmoitti  päätavoitteikseen yleisen ja  tasa-arvoisen pääsyn 

Internettiin,  digitaalisen  lukutaidon  kasvattamisen,  yksityisyyden,  datansuojan  ja  turvallisuuden 

edistämisen,  avoimuuden  ja  vastuuvelvollisuuden  edistäminen,  datan,  algoritmien  ja  sisällön 

syrjivyyden torjumisen, osallistavan demokratian, monimuotoisuuden ja inkluusion vahvistamisen 

sekä avoimien ja  eettisten  digipalvelujen  standardien  luomisen kaupungeissa  (Cities  for  Digital 

Rights, 2018). Tällä hetkellä verkostoon kuuluu 41 kaupunkia eri puolilla maailmaa, mukaan lukien 

Helsinki, Wien, San Antonio, Sydney, Amman ja Moskova (Cities for Digital Rights, 2020).
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Tämänkin gradun lähteenä on käytetty  reilusti  kriittistä  kirjallisuutta  ja  muuta  lähdemateriaalia, 

joista osa on aivan uunituoretta. Älykaupunkia on ryhdytty käsittelemään enemmän kirjallisuudessa 

vasta  viimeisen  kymmenen  vuoden aikana  mikä  tarkoittaa,  että  kirjallisuuden määrä  tulee  vain 

lisääntymään, ymmärrys kasvamaan ja kritiikki terävöitymään ja monipuolistumaan.

Älykaupungin  idean  suhteellinen  nuoruus  tarkoittaa  myös  sitä,  että  mitään  peruuttamatonta 

vahinkoa ei ole välttämättä vielä tehty. Suurin osa tässäkin gradussa käsitellyistä projekteista on 

vielä kesken, joten suunnitelmia voidaan vielä muuttaa ja virheet korjata. Kehitysprojektit vievät 

vuosia ja niitä voidaan muuttaa ja muokata. Kun tapausesimerkkejä ja lähdekirjallisuutta ilmestyy 

lisää,  sitä  mukaa  kasvaa  oma  ymmärryksemme  ja  pystymme  oppimaan  virheistämme  sekä 

suunnittelemaan parempia kaupunkeja.

Rob Kitchin jakaa Tilburgin yliopistolle pitämässä esitelmässään ’’The Right to the Smart City’’ 

(2019)  älykaupungin  ratkaisut  ja  sääntelyn  kahteen  luokkaan:  teknisiin/prosessuaalisiin 

toimenpiteisiin  ja  normatiivisiin/moraalifilosofisiin  ratkaisuihin.  Tekniset  ja  prosessuaaliset 

toimenpiteet jäljittävät toimenpiteet teknologisiin järjestelmiin ja yksilöihin ja pyrkivät ratkaisuihin 

tältä pohjalta. Nämä toimenpiteet pyörivät etiikan, ennakkoluulojen tunnistamisen, kuluttajansuojan 

turvaamisen, reiluuden, avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden kysymysten ympärillä.

Taloudellisia teknisiä ja prosessuaalisia ratkaisuja ja taktiikoita ovat markkinoiden itsesääntely ja 

liiketoiminnan  etiikka.  Teknologisia  ratkaisuja  ovat  suojauksen  ja  yksityisyyden  vahvistaminen, 

erilaiset turvamekanismit ja varajärjestelmät, päivitykset ja jäljitysketjut. Poliittisia ja sääntelyllisiä 

ratkaisuja  ovat  opettamisen  ja  koulutuksen  järjestäminen,  erilaiset  avoimuus-,  turvallisuus-  ja 

yksityisyyssäännökset  ja  järjestelmien  suunnitteluja  ohjaavat  lailliset  määräykset.  Hallinnan 

ratkaisuja ovat erilaiset älykaupunkistrategiat ja -visiot, järjestelmien valvonta ja erilaisten IT- ja 

turvallisuusryhmien muodostaminen älykaupunkeihin. (Kitchin, 2019.)

Normatiiviset  ja  moraalifilosofiset/ideologiset  ratkaisumallit  tunnistavat  valtasuhteet  ja 

rakenteelliset  ongelmat  ja pyrkivät kohti  uudelleenjakoa sekä uuskokoonpanoa.  Normatiiviset  ja 

ideologiset  ratkaisuvaihtoehdot  keskittyvät  oikeuden,  kansalaisuuden,  syrjinnän, 

oikeudenmukaisuuden  ja  yhteisen  edun  kysymyksiin  ja  huomioivat  vastauksissaan  kaupunkien 

erilaisen  historiallisen  ja  kulttuurillisen  kontekstin.  Etiikka,  oikeus  kaupunkiin  ja  sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ovat keskeisiä tavoitteita. (Kitchin, 2019.)
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Tapausesimerkkien  ja  teorian  pohjalta  nousee  suosituksia,  joilla  älykaupunkien  suunnittelua  ja 

keskustelua älykaupunkien olemuksesta voidaan kehittää. Kaikki nämä suositukset ja näkökannat 

olisi  hyvä  ottaa  huomioon  älykaupunkeja  tutkiessa.  Nämä  suositukset  toimivat  samana 

potentiaalisina  lähtökohtina  jatkotutkimukselle.  Ensimmäinen  suositus  on  sama  kuin  Taylor 

Sheltonin, Matthew Zookin ja Alan Wiigin artikkelissa ’’The actually existing ’smart city’’’ (2014): 

älykaupunkien käsittely on sidottava tosielämän tapauksiin, ei hypoteettisiin malleihin: tällä tavoin 

voidaan tarkastella  älykaupunkiprojektin vaikutuksia  ja  rajoituksia  todellisessa,  sosiopoliittisessa 

kontekstissa.  Älykaupungista  puhuttaessa  ei  voida  puhua  ainoastaan  teknisistä  ratkaisuista  tai 

taloudellisista kannustimista.

Ensimmäinen  suositeltava  näkökulma  on  oikeudellinen.  Kun  puhutaan  esimerkiksi 

yksityisyydensuojasta,  tietoturvasäädöksistä  ja  kaupunkisuunnittelun  normeista,  kuten  Toronton 

tapauksessa (s. 43, 45-46), puhutaan oikeudellisesta näkökulmasta. Oikeudellisesta näkökulmasta 

voidaan tutkia ja määritellä myös esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin vastuiden jakautumista 

älykaupunkien  suunnittelu-  ja  rakentamisvaiheessa.  Myös  esimerkiksi  keskusteltaessa  naisten, 

köyhien  ja  eri  vähemmistöjen  asemasta  älykaupungissa  oikeudellinen  näkökulma  on  relevantti. 

Mahdolliset häädöt, väestönsiirrot ja maanlunastukset uusia älyprojekteja varten ovat oikeudellinen 

kysymys. Ihmis- ja perusoikeuksien asema älykaupungissa olisi yksi mahdollinen jatkotutkimuksen 

aihe.

Toinen  suositus  on  tuoda  politiikka  takaisin  älykaupunkiin.  Kun  keskustellaan  kansalaisten, 

julkisten instituutioiden ja yritysten asemasta ja tehtävistä älykaupungissa, kyse on poliittisista ja 

ideologisista  valinnoista.  Älyprojektit  vaikuttavat  asumiseen,  kaavoitukseen,  ympäristöön  ja 

elinkustannuksiin. Tällöin ollaan aivan urbaanien peruskysymysten äärellä, kun päätetään, kenen 

ehdoilla kaupunkia kehitetään, kuka siellä asuu ja mikä on kaupungin tehtävä. Nämä ovat poliittisia 

ja ideologisia jakolinjoja ja näistä tulisi  keskustella myös politiikan ja ideologian termein.  Yksi 

jatkotutkimuksen  aihe  voisi  olla,  miten  tapausesimerkkien  kotimaiden  poliittiset  jakolinjat  ja 

yhteiskuntajärjestelmän  piirteet  ovat  vaikuttaneet  älykaupungin  suunnitteluun  ja  miten  ne 

heijastuvat  lopputuloksesta.  Songdon  suunnitteluun  vaikuttivat  eteläkorealaisten  poliittisten 

puolueiden eriävät näkemykset projektin päämääristä (s.50). Tätä tekijää voisi tutkia tarkemmin, 

aivan omana julkaisunaan.

Ylipäätään  kansalaisnäkökulmaa  olisi  tuotava  enemmän  älykaupunkien  keskiöön. 

Tapausesimerkeissä kansalaiset ovat tavanneet latistua palveluiden käyttäjiksi, sivustakatsojiksi ja
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datanlähteiksi, joiden tehtävä on ollut lähinnä hyväksyä päätökset, jotka heille esitellään. Joissakin 

esimerkeissä kansalaisia on pyritty aktivoimaan, mutta ei riittävästi. Älypalvelut pitäisi suunnitella 

enemmän sen mukaan, mitä kansalaiset  kokevat tarpeellisiksi  ja joiden arvon he kykenevät itse 

näkemään.  Jakarta  on  tästä  hyvä  esimerkki,  kaikkein  suosituin  älysovellus  antaa  tietoa 

liikenneruuhkista, mikä on hyvin arkipäiväinen ja kaikkia koskettava asia (s. 64). Inklusiivisuuden 

lisäämiseksi  ulisi  kuunnella  enemmän  ihmisiä  eri  yhteiskuntaluokista,  ikäluokista  ja  etnisistä 

ryhmistä.

Älykaupunkia käsiteltäessä on otettava lukuun myös historialliset ja kulttuurilliset aspektit. Mitkä 

historialliset ja kulttuurilliset tekijät ovat vaikuttaneet kaupungin kehitykseen, ja miten ne tulevat 

vaikuttamaan älykaupunkiin? Miten älykaupunki saadaan integroitua osaksi paikallisidentiteettiä ja 

kulttuurillisia ominaispiirteitä? Miten historiaa on hyödynnetty kaupunkikuvan muodostamisessa ja 

miten  älykaupunki  saadaan  sopimaan  tähän?  Kaupungin  uuden  älykkyyden  on  oltava  kiinteä, 

luonnollinen osa kaupunkikuvaa ja -identiteettiä, ei vain jotain mitä siihen on jälkeenpäin lisätty. 

Tämä tietenkin vie aikaa.

Koska  julkisyksityiset  yhteistyöprojektit  ovat  niin  usein  mukana  älykaupunkien  kehittämisessä, 

huomiota on kiinnitettävä myös yrityksiin, joiden kanssa viranomaiset tekevät yhteistyötä. IT-ala on 

vahvasti  keskittynyt,  ja  muutama  iso  yritys  käytännössä  dominoi  alaa.  Kuitenkin  Amnesty 

Internationalin jo aiemmin viitatun raportin mukaan (2019) näiden yritysten, lähinnä Googlen ja 

Facebookin,  liiketoimintamalli  on epäeettinen  ja  uhkaa  demokratiaa  maailmanlaajuisesti.  Mikäli 

nämä  yritykset  eivät  itse  muuta  tapojaan  tai  niitä  ei  saada  muuttamaan  niitä  kuluttajien 

painostuksella tai lainsäädännön keinoin, on ehkä syytä ainakin välttää toimimista näiden yritysten 

kanssa. Tämä ei ole aina helppoa, sillä suuria teknologiayrityksiä on hankala vältellä niiden suuren 

markkinaosuuden takia,  eikä pienemmillä yhtiöillä ole aina välttämättä kokemusta tai  resursseja 

toteuttaa  samanlaisia  suurimittaisia  projekteja  kuin  isommilla  kilpailijoillaan.  Tätä  kannattaa 

kuitenkin yrittää, jos ei muuten niin jakamalla vastuuta useamman yrityksen kesken tai pitämällä 

hanke selkeämmin julkisjohtoisena.

Kriittinen keskustelu suuryritysten roolista on suotavaa ei pelkästään demokratian kannalta, vaan 

myös siinä mielessä, että älykaupunkiprojektit saattavat tehdä niistä entistä voimakkaampia, mikä 

saattaa vaikeuttaa muiden yritysten kilpailumahdollisuuksia. Näinhän pelättiin käyvän Torontossa, 

missä  Googlen  tytäryhtiö  Sidewalk  Labsin  varoitettiin  saavan  epäreilun  kilpailuedun  suhteessa 

paikallisiin yrityksiin (s. 42).
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ICT-alaa olisi muutenkin syytä tarkastella kriittisemmin ja alalla itselläänkin on peiliin katsomisen 

paikka.  New Yorkin yliopiston AI Now Instituten vuoden 2019 raportin (AI Now 2019 Report) 

mukaan  IT-sektori  on  edelleen  sangen  homogeeninen  ala,  joka  kärsii  syvään  juurtuneesta 

seksismistä  ja  rasismista,  jota  yritykset  ovat  olleet  haluttomia  kitkemään  aktiivisesti.  Raportti 

varoittaa, että nämä asenteet saattavat siirtyä suunnittelijoista heidän kehittelemäänsä teknologiaan. 

(AI Now Institute, s. 6-9, 19-22, 45-47.)

Lisäksi projektien saavutusten arviointiin  tarvitaan selvästi  nykyistä  monipuolisempia mittareita. 

Tilastot  siitä,  kuinka  paljon  vähemmän  energiaa  älytalot  käyttävät,  kuinka  paljon  neliöitä 

älykaupungissa  on,  kuinka  paljon  dataa  sensorit  keräävät  päivässä  tai  kuinka  monta  ihmistä 

älykaupunkiin mahtuu asumaan eivät välttämättä paljasta meille vielä paljoakaan.

Tätä gradun kirjoittamaan ryhtyessä esitetyt hypoteesit näyttävät siis tapausesimerkkien perusteella 

aika  lailla  pitävän  paikkansa.  Älykaupunkiprojekteista  on  todella  ilmennyt  tahattomia 

sivuvaikutuksia,  joita  ei  suunnitteluvaiheessa  ole  kyetty  havaitsemaan.  Älykaupungit  voivat 

poissulkea  ihmisiä  tai  ihmisryhmiä  esimerkiksi  häätöjen,  hintasääntelyn,  arkkitehtuurin  tai 

teknologiaan  juurtuneiden  ennakkoluulojen  avulla.  Samalla  kuitenkin  älykaupunkien  ongelmat 

liittyvät osaksi laajempaa kokonaisuutta.

Aineistosta nousee esille erilaisia toimintatapoja, joilla älykaupunkeja voidaan parantaa ja niiden 

ongelmia  korjata.  Ensimmäinen  on  älykaupungin  rakentajien  itse  tekemät  muutokset  ja 

suunnitelman korjaukset  esimerkiksi  kansalaistoiminnan painostuksen takia  tai  sen  jälkeen,  kun 

virheet  on  havaittu.  Näin  kävi  esimerkiksi  Torontossa  ja  Songdossa,  Torontossa  negatiivisen 

palautteen (s. 44, 46) ja Songdossa yliarvioitujen tavoitteiden vuoksi (s. 50).

Toinen vaihtoehto on laillinen sääntely, jolla teknologian käyttöä ja tarkoitusperiä voidaan ohjailla, 

määritellä  ja  rajoittaa  asetusten  ja  lakien  voimin.  Lisäksi  päättäjät  voivat  antaa  virallisen 

määritelmän  älykaupungin  olemuksesta  ja  esimerkiksi  määrätä  datanhallinnan  ja  tietoturvan 

asemasta sekä vastuunjaosta julkisvallan ja yksityisten instituutioiden kesken.

Kolmas  vaihtoehto  on  yksinkertaisesti  kieltää  joidenkin  teknologioiden  käyttö  kokonaan  tai 

määräajaksi.  Kielto  voidaan  kumota  sen  jälkeen,  kun  teknologian  käyttöä  ja  vaikutuksia 

ymmärretään  paremmin,  teknologia  itsessään  on  turvallisempaa  tai  lainsäädäntö  on  saatu  ajan 

tasalle teknologisen kehityksen kanssa.
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Myös  aivan  kansalaismielipiteellä  voidaan  vaikuttaa  älykaupunkien  kehittämiseen.  Boikoteilla, 

kanteilla, kansalaisjärjestöillä ja julkisilla mielenilmauksilla oli keskeinen osa esimerkiksi Kanadan 

ja Yhdysvaltojen tapauksissa (s. 44, 67-71).

Barcelona  antaa  viitettä  potentiaalisista  tulevaisuuden  kehityssuunnista.  Barcelonan 

älykaupunkisuunnittelun  ytimessä  on  ’’teknologisen  suvereniteetin’’ (technological  sovereignty) 

ajatus.  Ajatuksen  kannattajat  kritisoivat  neoliberaalia,  epäpoliittista  ja  ei-yhteiskunnallista 

kaupunkisuunnittelua,  jossa  kaupungin  ongelmien  ratkaisu  katsotaan  lähinnä  teknologisiksi 

kysymyksiksi. Teknologisen suvereniteetin kannattajat pyrkivät tekemään kaupungin teknologisesta 

kehityksestä  avointa,  demokraattista  ja  yhteisöllistä.  Kannattajat  haluavat  vähentää suuryritysten 

valtaa, suosia paikallista, pysäyttää julkisten palveluiden yksityistämisen, vahvistaa yhteisöllisyyttä, 

vähentää digitaalista valvontaa ja kehittää uusia taloudellisia ratkaisuja. (Lynch, 2019; Bria & Bain, 

2019.)

Barcelona  pyrkii  tähän  tavoitteeseen  nostamalla  kansalaiset  ja  heidän  oikeutensa 

älykaupunkisuunnittelun  keskiöön.  Älykaupunkia  ei  tulkita  pelkästään  teknologisena  ratkaisuna, 

vaan  se  sidotaan  osaksi  laajempia,  rakenteellisia  sosiopoliittisia  muutoksia.  Teknologian 

hyödyntäminen  on  yhdistetty  kaupungin  muihin  tavoitteisiin,  kuten  asuntojen  tuotantoon, 

ilmastonmuutoksen  torjuntaan,  liikenneratkaisuihin,  uusien  julkisten  tilojen  luomiseen, 

energiantuotannon muutokseen ja  osallisuuden kasvattamiseen.  Kaupunki  pyrkii  markkinoimaan 

malliaan  myös  muille  kaupungeille  ja  lisäämään  kaupunkien  digiyhteistyötä.  (Albers,  2018; 

Calzada,  2019.)  Vuonna  2019 julkaistu  ’’Manifesto  in  favour  of  technological  sovereignty  and 

digital rights for cities’’ (Bria & Bain) selittää ohjelman tavoitteita tyhjentävästi. Manifestin ytimenä 

on  kansalaisten  digioikeuksien  kunnioittaminen,  yhteistyö,  ICT-teknologian  demokratisointi  ja 

teknologian soveltamisen säilyttäminen julkisissa käsissä.

Kaupungin virallisessa digistrategiassa (Barcelona Digital City: Putting technology at the service of 

people  2015-2019)  päättäjät  lupaavat  kunnioittaa  eettisiä  normeja,  kansalaisten  digitaalisia 

oikeuksia, tietoturvaa, yksityisyydensuojaa ja sananvapautta. Dataa ja sen sovelluksia käsitellään 

yhteisenä hyödykkeenä ja sen hallinta on päättäjien sekä kaupunkilaisten käsissä. Strategian yhtenä 

tavoitteena on parantaa sosiaalista  inkluusiota  ja  parantaa  kaupunkilaisten  digitaalitaitoja,  muun 

muassa järjestämällä kaupunkilaisille lisäkoulutusta digilaitteiden käytöstä, parantamalla tasa-arvoa 

päätöksenteossa  ja  työelämässä  sekä  hyödyntämällä  dataa  esimerkiksi  asunnottomuuden 

vähentämisessä. (Barcelonan kaupunki, s. 4-10, 27-30, 47-55.)
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Kaikki Barcelonan keräämä data on avointa ja se on vapaasti kaikkien kaupunkilaisten nähtävissä ja 

hyödynnettävissä. Kaupungin järjestelmät ovat yhteensopivia ja käyttävät lohkoketju-teknologiaa, 

vapaita  ohjelmistoja  sekä avointa  lähdekoodia,  mikä tekee kaupungin riippumattomaksi  suurista 

teknologiayrityksistä,  ja  mahdollistaa  paikallisten  yritysten  ja  pienien  firmojen  osallistuvan 

innovointiin sekä ohjelmien eteenpäin kehittämiseen. Barcelona on myös luonut oman sähköisen 

valuutan, jolla voi maksaa palveluita kaupungissa. (Barcelonan kaupunki, s. 16-26, 31-44.)

Strategian  tavoitteena  on  myös  kasvattaa  kansalaisten  osallistumista,  parantaa  päätöksenteon 

avoimuutta ja kasvattaa suoran kaupunkidemokratian osuutta. Jokaiselle kaupunkilaiselle on jaettu 

pakkaus, joka sisältää esimerkiksi käyttöohjeet kaupungin järjestelmiin. Kaupunkilaisilla on paljon 

oikeuksia  päättää siitä,  kuka voi  nähdä ja  hyödyntää heidän henkilökohtaista  dataansa ja  mihin 

tarkoituksiin. Kaupunki on luonut avoimen Decidim-alustan, jossa barcelonalaiset voivat osallistua 

päätöksentekoon  ja  missä  yritykset,  aktivistit  ja  ruohonjuuritason  liikkeet  voivat  julkistaa 

tavoitteitaan ja organisoida toimintaansa. Digistrategiasta 70 prosenttia muodostettiin asukkaiden 

aloitteiden pohjalta. Kaupungin budjetin suunnittelu on sähköistä ja avointa. Kaupungin tarjoamaan 

appiin  voi  raportoida  nimettömästi  korruptiosta.  Päätökset  julkaistaan  nähtäväksi  sähköisesti. 

Barcelona on kehittänyt useita julkisia sovelluksia, joiden avulla kaupunkilaiset voivat itse keksiä 

uusia sosiaalisia innovaatioita. (Albers, 2018; Barcelonan kaupunki, s. 17-19, 45-48.)

Barcelonan teknologisen suvereniteetin ohjelma on osa laajempaa munipalisaatio-ohjelmaa, jossa 

kaupunki on osallisena, ja kummankin ohjelman juuret löytyvät Barcelonan pitkästä urbaanin ja 

anarkistisen aktivismin historiasta (Lynch, 2019; Calzada, 2019). Kaupungin ohjelmaa ei kannata 

kopioda muualle sellaisenaan mutta se antaa osviittaa siitä, miten älykaupunki voidaan organisoida 

vaihtoehtoisin tavoin. Lähivuosina ohjelman onnistuneisuudesta saadaan varmasti lisätietoa.

Medellínin kaupunki Kolumbiassa tarjoaa toisen esimerkin. Kaupunki kärsii 1980- ja 1990-luvuilla 

huumeväkivallasta  ja  jyrkistä  tuloeroista,  mutta  1990-luvulta  lähtien  kaupunkia  ruvettiin 

määrätietoisesti  ja  kunnianhimoisesti  kehittämään  ’’sosiaalisen  urbanismin’’  (social  urbanism) 

nimissä. Kaupungin slummialueiden asuinoloja kohennettiin, liikenneyhteyksiä ja joukkoliikennettä 

kehitettiin,  viranomaista  korruptiota  pyrittiin  hillitsemään  ja  kaupunkilaisten  lukutaitoa  ja 

sivistystasoa pyrittiin kehittämään muun muassa panostamalla lisää rahaa ja resursseja ensimmäisen 

ja  toisen  asteen  koulutukseen  sekä  rakentamalla  uusia  kirjastoja.  2000-luvun  alusta  alkaen 

digitaalisuus  ja  teknologia  tuotiin  mukaan  kehitysohjelmiin,  mutta  niitä  ei  pidetty  päämäärinä 

sinänsä vaan osana laajempia uudistuksia. Tällä hetkellä kaupungin lukutaitoisuus on Kolumbian
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korkeimpia,  se  on  Etelä-Amerikan  yksi  kehittyneimmistä  älykaupungeista,  rikollisuutta  on  vain 

murto-osa aiemmasta, sen kaikki palvelut löytyvät sähköisinä, kahdella kolmasosaa väestöstä on 

älypuhelin ja kaupunkiin on syntymässä sosiaalisen innovaation ja huipputeknologian taloushubi. 

(Freedman, 2019; Moloney, 2019; Chau, 2015.)

Medellínin  sosiaalinen  urbanismi  on  nojannut  yhteiseen  etuun,  avoimuuteen,  osallistamiseen, 

tehokkaaseen brändäämiseen ja julkisyksityiseen yhteistyöhön. Uudistusohjelmaa on luonnollisesti 

myös kritisoitu: uudistuksista huolimatta iso osa kaupungin asukkaista kuuluu edelleen alempiin 

tuloluokkiin, projektia on pidetty liian kalliina ja osa rakennetusta infrastruktuurista on jo alkanut 

rapautua. Kaikkia rakenteellisia uudistuksia ei ole siis vielä saatu tavoitteisiin asti. Tästä huolimatta 

Medellíniä voidaan pitää esimerkkinä kaupungista, jossa teknologiaa on hyödynnetty onnistuneesti 

rakennemuutosten  aikaansaamisessa  ja  sosiaalisen  inkluusion  lisäämisessä.  (Calderon,  2012; 

García, 2013; Chau, 2015.)

Tämän  gradun  tavoitteena  oli  tehdä  lähinnä  yhteenveto  älykaupungin  kritiikistä  ja  luoda 

jonkinlainen  yleiskatsaus  älykaupunkihankkeista,  jotka  ovat  törmänneet  ongelmiin  eri  puolilla 

maailmaan.  Muodolliset  rajaukset  ja  aikamääreet  tarkoittavat  sitä,  että  aika  paljon  jää  myös 

käsittelemättä. Älykaupunkihankkeita on sen verran paljon, että niitä kaikkia ei olisi millään voinut 

mahduttaa tähän työhön. Ulkopuolelle jääneistä projekteista löytyy onneksi materiaalia, ja niistä 

voisi myös tehdä joskus oman yleiskatsauksensa.

Koska suurin osa empiirisessä osassa käsitellyistä älykaupungeista on vielä rakennusvaiheessa tai 

muuten vain jatkuvasti  kehittyvä prosessi,  muutaman vuoden päästä  olisi  hyvä palata  tapausten 

pariin ja katsoa, miten ne ovat kehittyneet sitten viime näkemän. Jatkotutkimus voisi selvittää, onko 

virheistä  opittu,  onko  asioita  korjattu  tai  onko  kenties  jotain  uusia  kritiikin  aiheita  tai 

sivuvaikutuksia  havaittu  sitten  viime  näkemän.  Syventävä  artikkeli,  joka  keskittyy  vain  yhteen 

esimerkeistä, olisi myös mahdollinen jatkotutkimuksen tulos.

Ja koska älykaupunkeja tulee koko ajan lisää,  tämän gradun teoriaosaa voisi  kenties  hyödyntää 

lähitulevaisuudessa jonkin toisen älykaupunkihankkeen läpikäynnissä. Tätä gradua kirjoittaessa eri 

puolilla  maailmaa  on  aloitettu  projekteja,  joista  varmasti  muutaman  vuoden  päästä  löytyy  jo 

käyttökelpoista dataa.
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Kotimaisia  älykaupunkihankkeitahan  ei  tässä  gradussa  käsitelty  muuten  kuin  teoriaosuudessa 

kohdassa,  jossa  esiteltiin  älykaupunkien  tilannetta  eri  puolilla  maailmaa.  Yksi  mahdollinen 

tutkimuksen  aihe  olisi  pelkästään  kotimaisten  älykaupunkien  analysoiminen  tämän  gradun 

teoriaosuutta  hyödyntäen,  tuoden  mukaan  esimerkiksi  suomalaisen  kaupunkisuunnittelun  sen 

hetkisen tilan ja täkäläisiä trendejä.

Tämä  kirjallisuuskatsaus  lähti  alun  perin  omasta  henkilökohtaisesta  kiinnostuksesta,  jota  eri 

kursseilla käsitellyt teemat ruokkivat ja täydensivät. Olin iloinen havaitessani, että pystyin sitomaan 

omat kiinnostuksen kohteeni osaksi opintojani ja vielä enemmän ilahduin siitä, että ajatuksilleni 

löytyi tukea niin tapausesimerkeistä kuin teoriakirjallisuudesta. Oli myös miellyttävää kuulla, että 

tällaiselle tutkimukselle oli myös kysyntää ja että se olisi ajankohtainen. Tarkoitukseni ei ole luoda 

mitään  mullistavaa,  mutta  toivon  että  vetämällä  eri  näkökulmia  yhteen  graduni  voisi  toimia 

eräänlaisena lähtökohtana laajemmalle keskustelulle ja lukijan oman ymmärryksen kartuttamiselle, 

jos  ei  muuten  niin  lähdeluetteloa  selaamalla.  Käyttämistäni  lähteistä  saa  varmastikin  aineksia 

syvempään perehtymiseen ja eri näkökulmien muodostamiseen.

Tätä kirjoittaessa tuntui kuin että iso määrä tietoa ja opittuja asioita pitkältä aikaväliltä tiivistyi 

yhdeksi  kokonaisuudeksi.  Saatoin  hyödyntää  kirjoittaessani  aiemmin  oppimaani,  mutta  vielä 

enemmän pääsin hyödyntämään oppimiani käsittely-, luku- ja analysointitapoja, joiden avulla sain 

runsaasta  lähdemateriaalista  selkoa  ja  joiden  kautta  asioiden  keskinäinen  tärkeysjärjestys  ja 

tutkielman  rakenne  alkoivat  saada  muotonsa.  Tuntui  siltä,  että  pääsin  ensimmäistä  kertaa 

hyödyntämään kaikkea tätä täysimittaisesti.

Aiheen tuoreudessa ja teknologian nopeassa kehityksessä on tietenkin se huono puoli että tämän 

tutkimuksen tiedot  voivat  myös vanhentua erittäin nopeassa tahdissa.  Muutaman vuoden päästä 

ymmärrys älykaupungeista voi olla merkittävästi rikkaampi ja suhtautuminen niihin aivan erilainen. 

Tämä voi tietenkin olla toisaalta tutkimukseni tärkein merkitys: se on paikallaan juuri nyt.
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